
PROTOKÓŁ 

przystąpienia do umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, 
z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Ekwadoru 

KRÓLESTWO BELGII, 

REPUBLIKA BUŁGARII, 

REPUBLIKA CZESKA, 

KRÓLESTWO DANII, 

REPUBLIKA FEDERALNA NIEMIEC, 

REPUBLIKA ESTOŃSKA, 

IRLANDIA, 

REPUBLIKA GRECKA, 

KRÓLESTWO HISZPANII, 

REPUBLIKA FRANCUSKA, 

REPUBLIKA CHORWACJI, 

REPUBLIKA WŁOSKA, 

REPUBLIKA CYPRYJSKA, 

REPUBLIKA ŁOTEWSKA, 

REPUBLIKA LITEWSKA, 

WIELKIE KSIĘSTWO LUKSEMBURGA, 

WĘGRY, 

REPUBLIKA MALTY, 

KRÓLESTWO NIDERLANDÓW, 

REPUBLIKA AUSTRII, 

RZECZPOSPOLITA POLSKA, 

REPUBLIKA PORTUGALSKA, 

RUMUNIA, 

REPUBLIKA SŁOWENII, 

REPUBLIKA SŁOWACKA, 

REPUBLIKA FINLANDII, 

KRÓLESTWO SZWECJI, 

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO WIELKIEJ BRYTANII I IRLANDII PÓŁNOCNEJ, 
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Umawiające się Strony Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zwane dalej 
„państwami członkowskimi Unii Europejskiej”, 

i 

UNIA EUROPEJSKA, 

z jednej strony, oraz 

REPUBLIKA KOLUMBII (zwana dalej „Kolumbią”), 

REPUBLIKA PERU (zwana dalej „Peru”) 

i 

REPUBLIKA EKWADORU (zwana dalej „Ekwadorem”), 

zwane dalej również „państwami andyjskimi-sygnatariuszami”, 

z drugiej strony, 

MAJĄC NA UWADZE, że Umowa o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, 
a Kolumbią i Peru, z drugiej strony (zwana dalej „Umową”) została podpisana w Brukseli w dniu 26 czerwca 2012 r., 
a niektóre jej postanowienia są stosowane, zgodnie z art. 330 Umowy, między Unią Europejską a Peru od dnia 1 marca 
2013 r. oraz między Unią Europejską a Kolumbią od dnia 1 sierpnia 2013 r.; 

MAJĄC NA UWADZE, że Traktat dotyczący przystąpienia Republiki Chorwacji do Unii Europejskiej został podpisany 
w Brukseli w dniu 9 grudnia 2011 r. i wszedł w życia w dniu 1 lipca 2013 r.; 

MAJĄC NA UWADZE, że Protokół dodatkowy do Umowy, w celu uwzględnienia przystąpienia Republiki Chorwacji do 
Unii Europejskiej (zwany dalej „Protokołem dodatkowym”) został podpisany przez Unię Europejską, Kolumbię i Peru 
w Brukseli w dniu 30 czerwca 2015 r.; 

MAJĄC NA UWADZE, że art. 6 Umowy stanowi, że do celów Umowy „Strona” oznacza Unię Europejską lub jej państwa 
członkowskie lub Unię Europejską i jej państwa członkowskie w ramach zakresu swoich kompetencji wynikających 
z Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (zwana dalej „Stroną UE”) lub każde 
z państw andyjskich-sygnatariuszy; 

MAJĄC NA UWADZE, że art. 7 ust. 1 Umowy stanowi, że postanowienia Umowy mają zastosowanie do dwustronnych 
relacji handlowych i gospodarczych pomiędzy, z jednej strony, każdym państwem andyjskim-sygnatariuszem oddzielnie 
i, z drugiej strony, Stroną UE; postanowienia te nie mają natomiast zastosowania do relacji handlowo-gospodarczych 
między poszczególnymi państwami andyjskimi-sygnatariuszami; 

MAJĄC NA UWADZE, że art. 329 Umowy zawiera postanowienia dotyczące przystąpienia do Umowy innych państw 
członkowskich Wspólnoty Andyjskiej; 

MAJĄC NA UWADZE, że Unia Europejska i Ekwador zakończyły negocjacje w dniu 17 lipca 2014 r.; 

MAJĄC NA UWADZE, że Komitet ds. Handlu powołany na mocy Umowy został powiadomiony w dniu 5 września 
2014 r. o zakończeniu negocjacji między Unią Europejską a Ekwadorem; 

MAJĄC NA UWADZE, że przystąpienie Ekwadoru do Umowy stanie się skuteczne poprzez zawarcie protokołu przystą
pienia; 

MAJĄC NA UWADZE, że do celów przystąpienia Ekwadoru do Protokołu dodatkowego postanowienia Protokołu 
dodatkowego powinny zostać włączone do postanowień niniejszego Protokołu; 

MAJĄC NA UWADZE, że tekst niniejszego Protokołu został zatwierdzony przez Komitet ds. Handlu powołany na mocy 
Umowy zgodnie z procedurami i wymogami określonymi w art. 329 ust. 4 Umowy; 

MAJĄC NA UWADZE, że Strony uzgodniły zatem uwzględnienie przystąpienia Ekwadoru do Umowy w drodze 
niniejszego Protokołu, 
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UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE: 

SEKCJA I 

UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY 

Artykuł 1 

Ekwador staje się niniejszym Stroną Umowy, wraz ze zmianami do niej określonymi w Protokole dodatkowym. 

SEKCJA II 

POSTANOWIENIA UMOWY 

Artykuł 2 

W tytule, wykazie państw andyjskich-sygnatariuszy, motywie jedenastym oraz art. 9, 11, 12, 13, 30, 41, 46, 48, 54, 57, 
70, 78, 113, 120, 123, 124, 126, 127, 128, 137, 139, 142, 154, 167, 170, 202, 231, 232, 258, 278, 304 i 324 
Umowy wprowadza się zmiany określone w załączniku I do niniejszego Protokołu. 

SEKCJA III 

HARMONOGRAM ZNOSZENIA CEŁ 

Artykuł 3 

1. Tekst znajdujący się w załączniku II do niniejszego Protokołu dodaje się w załączniku I, dodatek 1, sekcja B do 
Umowy. 

2. Tekst znajdujący się w załączniku III do niniejszego Protokołu dodaje się w załączniku I do Umowy po „Harmono
gramie znoszenia ceł Strony UE na towary pochodzące z Peru”. 

Artykuł 4 

1. Tekst znajdujący się w załączniku IV do niniejszego Protokołu dodaje się w załączniku I, dodatek 1 do Umowy. 

2. Tekst znajdujący się w załączniku V do niniejszego Protokołu dodaje się w załączniku I do Umowy po „Harmono
gramie znoszenia ceł Peru dla towarów pochodzących z Unii Europejskiej”. 

Artykuł 5 

Tytuł sekcji A w załączniku I, dodatek 2 do Umowy otrzymuje brzmienie: 

„KOLUMBIA I EKWADOR”. 

SEKCJA IV 

REGUŁY POCHODZENIA 

Artykuł 6 

W załączniku II do Umowy wprowadza się zmiany określone w załączniku VI do niniejszego Protokołu. 
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SEKCJA V 

ŚRODKI OCHRONNE W ROLNICTWIE 

Artykuł 7 

Tekst znajdujący się w załączniku VII do niniejszego Protokołu dodaje się w załączniku IV do Umowy. 

SEKCJA VI 

ŚRODKI SANITARNE I FITOSANITARNE 

Artykuł 8 

Załącznik VI, dodatek 1 do Umowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku VIII do niniejszego Protokołu. 

Artykuł 9 

W załączniku VI, dodatek 4 do Umowy dodaje się w A. Punkty kontaktowe i B. Bezpłatne strony internetowe 
następujące punkty kontaktowe i strony internetowe dla Ekwadoru: 

A.  Punkty kontaktowe 

„Dla Ekwadoru 

Instituto Nacional de Pesca (INP) 

adres pocztowy: Letamendi 102 y La Ría, Guayaquil – Ekwador 

Tel. +593 4 241 6042, 4 240 2304 

E-mail: direccion_inp@institutopesca.gob.ec 

Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) 

adres pocztowy: La Razón 280 y El Comercio, Edificio San Francisco, Quito – Ekwador 

Tel. +593 2 292 1552, 2 226 3445 

E-mail: registro.cosmeticos@controlsanitario.gob.ec, registro.alimentos@controlsanitario.gob.ec, registro. 
medicamentos@controlsanitario.gob.ec 

Ministerio de Comercio Exterior (MCE) 

adres pocztowy: Av. De los Shyris No 34-152 y Holanda, Quito – Ekwador 

Tel. +593 2 393 5460 

E-mail: direccion.msf@comercioexterior.gob.ec”; 

B.  Bezpłatne strony internetowe 

„Dla Ekwadoru 

www.agrocalidad.gob.ec 

www.institutopesca.gob.ec 

www.controlsanitario.gob.ec 

www.comercioexterior.gob.ec”. 
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SEKCJA VII 

HANDEL USŁUGAMI, ZAKŁADANIE PRZEDSIĘBIORSTW I HANDEL ELEKTRONICZNY 

Artykuł 10 

Załącznik VII, sekcja B do Umowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku IX do niniejszego Protokołu. 

Artykuł 11 

Tekst znajdujący się w załączniku X do niniejszego Protokołu dodaje się w załączniku VII do Umowy. 

Artykuł 12 

Załącznik VIII, sekcja B do Umowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku XI do niniejszego Protokołu. 

Artykuł 13 

Tekst znajdujący się w załączniku XII do niniejszego Protokołu dodaje się w załączniku VIII do Umowy. 

Artykuł 14 

Załącznik IX, dodatek 1, sekcja B do Umowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku XIII do niniejszego 
Protokołu. 

Artykuł 15 

Tekst znajdujący się w załączniku XIV do niniejszego Protokołu dodaje się w załączniku IX, dodatek 1 do Umowy. 

Artykuł 16 

Załącznik IX, dodatek 2, sekcja B do Umowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku XV do niniejszego Protokołu. 

Artykuł 17 

Tekst znajdujące się w załączniku XVI do niniejszego Protokołu dodaje się w załączniku IX, dodatek 2 do Umowy. 

Artykuł 18 

W załączniku X do Umowy dodaje się następujący punkt informacyjny dla Ekwadoru: 

„EKWADOR 
Ministerio de Comercio Exterior 
Avenida de los Shyris N 34-152 y Holanda 
Edificio Shyris Center 
Quito, Ekwador 
E-mail: direccion.servicios@comercioexterior.gob.ec”. 
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Artykuł 19 

Tekst znajdujący się w załączniku XVII do niniejszego Protokołu dodaje się po załączniku XI jako załącznik XIa do 
Umowy. 

SEKCJA VIII 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Artykuł 20 

Załącznik XII, dodatek 1, sekcja B do Umowy otrzymuje brzmienie określone w załączniku XVIII do niniejszego 
Protokołu. 

Artykuł 21 

Tekst znajdujący się w załącznik XIX do niniejszego Protokołu dodaje się w załączniku XII, dodatek 1 do Umowy. 

Artykuł 22 

W załączniku XII, dodatek 2 do Umowy dodaje się następujący tekst: 

„4. Ekwador 

Portal Ekwadoru dotyczący udzielania zamówień: http://www.compraspublicas.gob.ec”. 

Artykuł 23 

W załączniku XII, dodatek 3 do Umowy dodaje się następujący tekst: 

„4. Ekwador 

Portal Ekwadoru dotyczący udzielania zamówień: http://www.compraspublicas.gob.ec”. 

SEKCJA IX 

OZNACZENIA GEOGRAFICZNE 

Artykuł 24 

W załączniku XIII, dodatek do Umowy dodaje się następujący tekst: 

„d)  Oznaczenia geograficzne Ekwadoru obejmujące produkty rolne i środki spożywcze, wina, napoje spirytusowe 
i wina aromatyzowane 

Oznaczenie geograficzne Produkt 

Cacao Arriba Kakao”.  
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Artykuł 25 

W załączniku XIII, dodatek 2 do Umowy dodaje się następujący tekst: 

„c)  Oznaczenia geograficzne Ekwadoru obejmujące produkty inne niż produkty rolne i środki spożywcze, wina, 
napoje spirytusowe i wina aromatyzowane 

Oznaczenie geograficzne Opis produktu 

Montecristi Wyroby rzemiosła – kapelusz wykonany ze słomy to
quilla”.  

SEKCJA X 

WSPÓLNE DEKLARACJE 

Artykuł 26 

Wspólne deklaracje Ekwadoru i Strony UE zamieszczone w załączniku XX do niniejszego Protokołu dodaje się do po 
wspólnej deklaracji Kolumbii, Peru i Strony UE. 

SEKCJA XI 

POSTANOWIENIA OGÓLNE I KOŃCOWE 

Artykuł 27 

1. Niniejszy Protokół jest zawierany przez Stronę UE i każde poszczególne państwo andyjskie-sygnatariusza zgodnie 
z ich odpowiednimi procedurami wewnętrznymi. 

2. Strona UE i każde poszczególne państwo andyjskie-sygnatariusz powiadamia na piśmie wszystkie Strony oraz 
depozytariusza, o którym mowa w ust. 5, o zakończeniu swoich wewnętrznych procedur wymaganych do wejścia 
w życie niniejszego Protokołu. 

3. Niniejszy Protokół wchodzi w życie między Stroną UE a każdym poszczególnym państwem andyjskim-sygnata
riuszem pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie otrzymania przez depozytariusza ostatniego z powiadomień, 
o których mowa w ust. 2, w odniesieniu do Strony UE i odpowiedniego państwa andyjskiego-sygnatariusza. 

4. Nie naruszając ust. 3 Strony uzgadniają, że niniejszy Protokół może być tymczasowo stosowany do czasu 
zakończenia procedur wewnętrznych przez Stronę UE dotyczących wejścia w życie niniejszego Protokołu. Tymczasowe 
stosowanie niniejszego Protokołu między Stroną UE a każdym poszczególnym państwem andyjskim-sygnatariuszem 
rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie otrzymania przez depozytariusza: 

a)  powiadomienia Strony UE o zakończeniu procedur niezbędnych w tym celu; i 

b)  instrumentów ratyfikacyjnych od każdego poszczególnego państwa andyjskiego-sygnatariusza zgodnie z jego 
procedurami i obowiązującym prawodawstwem. 

5. Powiadomienia przesyła się Sekretarzowi Generalnemu Rady Unii Europejskiej, który jest depozytariuszem 
niniejszego Protokołu. 

6. Jeżeli, zgodnie z ust. 4, Strony stosują postanowienie Umowy w oczekiwaniu na wejście w życie niniejszego 
Protokołu, odesłanie w takim postanowieniu do dnia wejścia w życie niniejszego Protokołu rozumie się jako odesłanie 
do dnia, od którego Strony uzgadniają stosowanie tego postanowienia zgodnie z ust. 4. 
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Artykuł 28 

Niniejszy Protokół sporządzono w czterech egzemplarzach w językach: angielskim, bułgarskim, chorwackim, czeskim, 
duńskim, estońskim, fińskim, francuskim, greckim, hiszpańskim, litewskim, łotewskim, maltańskim, niderlandzkim, 
niemieckim, polskim, portugalskim, rumuńskim, słowackim, słoweńskim, szwedzkim, węgierskim i włoskim, przy czym 
wszystkie te teksty są jednakowo autentyczne. 

Artykuł 29 

Niniejszy Protokół stanowi integralną część Umowy. 

Załączniki do niniejszego Protokołu stanowią jego integralną część. 

NA DOWÓD CZEGO, niżej podpisani Pełnomocnicy, należycie do tego upoważnieni, podpisali niniejszy Protokół. 

Съставено в Брюксел на единадесети ноември през две хиляди и шестнадесета година. 

Hecho en Bruselas, el once de noviembre de dos mil dieciséis. 

V Bruselu dne jedenáctého listopadu dva tisíce šestnáct. 

Udfærdiget i Bruxelles den ellevte november to tusind og seksten. 

Geschehen zu Brüssel am elften November zweitausendsechzehn. 

Kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta novembrikuu üheteistkümnendal päeval Brüsselis. 

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις ένδεκα Νοεμβρίου δύο χιλιάδες δεκαέξι. 

Done at Brussels on the eleventh day of November in the year two thousand and sixteen. 

Fait à Bruxelles, le onze novembre deux mille seize. 

Sastavljeno u Bruxellesu jedanaestog studenoga godine dvije tisuće šesnaeste. 

Fatto a Bruxelles, addì undici novembre duemilasedici. 

Briselē, divi tūkstoši sešpadsmitā gada vienpadsmitajā novembrī. 

Priimta du tūkstančiai šešioliktų metų lapkričio vienuoliktą dieną Briuselyje. 

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenhatodik év november havának tizenegyedik napján. 

Magħmul fi Brussell, fil-ħdax-il jum ta’ Novembru fis-sena elfejn u sittax. 

Gedaan te Brussel, elf november tweeduizend zestien. 

Sporządzono w Brukseli dnia jedenastego listopada roku dwa tysiące szesnastego. 

Feito em Bruxelas, em onze de novembro de dois mil e dezasseis. 

Întocmit la Bruxelles la unsprezece noiembrie două mii șaisprezece. 

V Bruseli jedenásteho novembra dvetisícšestnásť. 

V Bruslju, dne enajstega novembra leta dva tisoč šestnajst. 

Tehty Brysselissä yhdentenätoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakuusitoista. 

Som skedde i Bryssel den elfte november år tjugohundrasexton.  
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Voor het Koninkrijk België 

Pour le Royaume de Belgique 

Für das Königreich Belgien 

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, 
het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, 
la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale. 

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische 
Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt. 

За Република България 

Za Českou republiku 

For Kongeriget Danmark 

Für die Bundesrepublik Deutschland 
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Eesti Vabariigi nimel 

Thar cheann Na hÉireann 

For Ireland 

Για την Ελληνική Δημοκρατία 

Por el Reino de España 

Pour la République française 

Za Republiku Hrvatsku 
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Per la Repubblica italiana 

Για την Κυπριακή Δημοκρατία 

Latvijas Republikas vārdā – 

Lietuvos Respublikos vardu 

Pour le Grand-Duché de Luxembourg 

Magyarország részéről 
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Għar-Reppubblika ta' Malta 

Voor het Koninkrijk der Nederlanden 

Für die Republik Österreich 

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej 

Pela República Portuguesa 
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Pentru România 

Za Republiko Slovenijo 

Za Slovenskú republiku 

Suomen tasavallan puolesta 

För Republiken Finland 

För Konungariket Sverige 

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 
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За Европейския съюз 

Рог la Unión Europea 

Za Evropskou unii 

For Den Europæiske Union 

Für die Europäische Union 

Euroopa Liidu nimel 

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

For the European Union 

Pour l'Union européenne 

Za Europsku uniju 

Per l'Unione europea 

Eiropas Savienības vārdā – 

Europos Sąjungos vardu 

Az Európai Unió részéről 

Għall-Unjoni Ewropea 

Voor de Europese Unie 

W imieniu Unii Europejskiej 

Pela União Europeia 

Pentru Uniunea Europeană 

Za Európsku úniu 

Za Evropsko unijo 

Euroopan unionin puolesta 

För Europeiska unionen 

Por la República de Colombia 

Por la República del Perú 

Por la República del Ecuador 
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ZAŁĄCZNIK I 

W Umowie o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, 
z drugiej strony wprowadza się następujące zmiany:  

1) tytuł otrzymuje brzmienie: 

„Umowa o handlu między 

Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią, Peru i Ekwadorem, z drugiej strony”;  

2) wykaz państw andyjskich-sygnatariuszy otrzymuje brzmienie: 

„REPUBLIKA KOLUMBII (zwana dalej »Kolumbią«), 

REPUBLIKA PERU (zwana dalej »Peru«) 

oraz 

REPUBLIKA EKWADORU (zwana dalej »Ekwadorem«), 

zwane dalej również »państwami andyjskimi-sygnatariuszami«, 

z drugiej strony,”;  

3) motyw jedenasty otrzymuje brzmienie: 

„UWZGLĘDNIAJĄC różnicę w poziomie rozwoju gospodarczego i społecznego pomiędzy państwami andyjskimi, jak 
również pomiędzy państwami andyjskimi-sygnatariuszami a Unią Europejską i jej państwami członkowskimi;”;  

4) w art. 9 ust. 1 wyrazy „do terytoriów Kolumbii i Peru” zastępuje się wyrazami „do terytoriów Kolumbii, Peru 
i Ekwadoru”;  

5) art. 11 tiret piąte otrzymuje brzmienie: 

„—  »osoba« oznacza osobę fizyczną (3a) lub osobę prawną.  

(3a) W prawie Ekwadoru »osoba fizyczna« (»persona física«) zwana jest »osobą naturalną« (»persona natural«).”;  

6) w art. 12 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Komitet ds. Handlu zbiera się rotacyjnie w Bogocie, Brukseli, Limie i Quito, o ile strony nie uzgodnią inaczej. 
Komitetowi ds. Handlu przewodniczy rotacyjnie każda ze Stron przez okres jednego roku.”;  

7) w art. 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Komitet ds. Handlu może zbadać wpływ niniejszej Umowy na mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie 
przedsiębiorstwa (zwane dalej »mikroprzedsiębiorstwami oraz MŚP«) Stron (4a), w tym wszelkie wynikające z niej 
korzyści.  

(4a) W przypadku Ekwadoru badanie to może obejmować wpływ na Actores de la Economía Popular y Solidaria 
(»AEPYS«) (Podmioty Gospodarki Popularnej i Solidarnej).”;  

8) w art. 30 lit. a) otrzymuje brzmienie: 

„a)  Kolumbia i Ekwador mogą stosować andyjski system przedziałów cenowych ustanowiony w decyzji 371 
Wspólnoty Andyjskiej, z uwzględnieniem późniejszych zmian, lub kolejne systemy obejmujące towary rolne 
objęte tą decyzją;”;  

9) art. 41 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 41 

Organy prowadzące dochodzenie 

Do celów niniejszej sekcji, »organy prowadzące dochodzenie« oznaczają: 

a)  w przypadku Kolumbii, Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Turystyki lub organ będący jego następcą; 

24.12.2016 L 356/17 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



b)  w przypadku Peru, Krajowy Instytut Obrony Konkurencji i Ochrony Własności Intelektualnej lub organ będący 
jego następcą; 

c)  w przypadku Ekwadoru, Ministerstwo Handlu Zagranicznego lub organ będący jego następcą; oraz 

d)  w przypadku Strony UE – Komisję Europejską.”;  

10) art. 46 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 46 

Organ prowadzący dochodzenie 

Do celów niniejszej sekcji organ prowadzący dochodzenie oznacza: 

a)  w przypadku Kolumbii, Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Turystyki lub organ będący jego następcą; 

b)  w przypadku Peru, Krajowy Instytut Obrony Konkurencji i Ochrony Własności Intelektualnej; 

c)  w przypadku Ekwadoru, Ministerstwo Handlu Zagranicznego lub organ będący jego następcą; oraz 

d)  w przypadku Strony UE – Komisję Europejską.”;  

11) w art. 48 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Niezależnie od sekcji 2 (Wielostronne środki ochronne), jeżeli w wyniku koncesji przyznanych na podstawie 
niniejszej Umowy produkt pochodzący z terytorium jednej Strony jest przedmiotem przywozu na terytorium innej 
Strony w tak dużych ilościach w stosunku do produkcji krajowej w ujęciu bezwzględnym lub względnym oraz 
na takich warunkach, że wyrządza poważną szkodę producentom krajowym lub grozi wyrządzeniem takiej 
szkody (9a) produkującym towary podobne lub bezpośrednio konkurujące, Strona dokonująca przywozu może 
wprowadzić stosowne środki zgodnie z warunkami i procedurami ustanowionymi w niniejszej sekcji.  

(9a) Do celów niniejszego artykułu, w odniesieniu do Ekwadoru, poważna szkoda lub groźba poważnej szkody dla 
producentów krajowych oznacza również poważną szkodę lub groźbę poważnej szkody dla nowych gałęzi 
przemysłu.”;  

12) w art. 54 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Jeżeli konsultacje na podstawie ust. 1 nie doprowadzą w terminie 30 dni od złożenia oferty przeprowadzenia 
konsultacji do porozumienia w sprawie odszkodowania, a Strona dokonująca przywozu zdecyduje o rozszerzeniu 
środka ochronnego, Strona, której towary podlegają środkowi ochronnemu, może zawiesić stosowanie koncesji 
wywierających zasadniczo równoważne skutki handlowe względem Strony, która rozszerzyła środek. (10a)  

(10a) W odniesieniu do Ekwadoru, odszkodowanie w formie koncesji lub zawieszenie koncesji wywierających 
zasadniczo równoważne skutki ma miejsce dopiero, gdy dwustronny środek ochronny był stosowany przez 
trzy lata.”;  

13) art. 57 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 57 

Właściwy organ 

Do celów niniejszej sekcji »właściwy organ« oznacza: 

a)  w przypadku Kolumbii, Ministerstwo Handlu, Przemysłu i Turystyki lub organ będący jego następcą; 

b)  w przypadku Peru, Ministerstwo Handlu Zagranicznego i Turystyki lub organ będący jego następcą; 

c)  w przypadku Ekwadoru, Ministerstwo Handlu Zagranicznego lub organ będący jego następcą; oraz 

d)  w przypadku Strony UE, Komisję Europejską.”; 
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14) art. 70 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 70 

Wprowadzenie w życie 

1. Postanowienia art. 59 ust. 2 lit. f) i art. 60 stosuje się do Peru po dwóch latach od wejścia w życie niniejszej 
Umowy. 

2. Postanowienia art. 60, z wyjątkiem tych dotyczących wcześniejszych interpretacji dotyczących klasyfikacji 
taryfowej, oraz art. 62 stosuje się do Ekwadoru po dwóch latach od wejścia w życie Protokołu przystąpienia 
do niniejszej Umowy w celu uwzględnienia przystąpienia Ekwadoru.”;  

15) w art. 78 ust. 1 lit. a) otrzymuje brzmienie: 

„a)  uznawanie deklaracji zgodności od dostawcy (11a);  

(11a) Ekwador uznaje deklarację własną dostawcy, zgodnie z którą produkt jest zgodny z przepisami technicznymi 
Unii Europejskiej, za wystarczający dowód zgodności z przepisami technicznymi Ekwadoru. Ta forma 
uznawania pozostaje w mocy do czasu uzgodnienia przez Stronę UE i Ekwador w ramach Komitetu ds. 
Handlu innej formy, która ją zastąpi.”;  

16) w art. 113 dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„3a. W sektorach, w odniesieniu do których w załączniku VII (Wykaz zobowiązań dotyczących zakładania 
przedsiębiorstw) wymieniono zobowiązania Ekwadoru w zakresie dostępu do rynku, z uwzględnieniem wszelkich 
warunków i zastrzeżeń określonych w tym załączniku, Ekwador przyznaje przedsiębiorstwom i inwestorom 
pochodzącym ze Strony UE, w odniesieniu do wszelkich środków wpływających na przedsiębiorstwa, traktowanie 
nie mniej korzystne niż traktowanie, które przyznaje własnym podobnym przedsiębiorstwom i inwestorom.”;  

17) w art. 120 dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„3a. W sektorach, w odniesieniu do których w załączniku VIII (Wykaz zobowiązań dotyczących transgranicznego 
świadczenia usług) wymieniono zobowiązania Ekwadoru w zakresie dostępu do rynku, z uwzględnieniem wszelkich 
warunków i zastrzeżeń określonych w tym załączniku, Ekwador przyznaje usługom i usługodawcom pochodzącym 
ze Strony UE, w odniesieniu do wszelkich środków wpływających na transgraniczne świadczenie usług, traktowanie 
nie mniej korzystne niż traktowanie, które przyznaje własnym podobnym usługom i usługodawcom.”;  

18) w art. 123 tiret szóste lit. b) otrzymuje brzmienie: 

„b)  »specjaliści«, czyli osoby fizyczne pracujące w ramach osoby prawnej, które posiadają rzadko spotykaną wiedzę 
niezbędną z punktu widzenia działalności, wyposażenia badawczego, technologii, procesów, procedur lub 
zarządzania przedsiębiorstwem. Przy ocenie takiej wiedzy należy wziąć pod uwagę nie tylko wiedzę specyficzną 
dla przedsiębiorstwa, ale również to, czy dana osoba posiada wysoki poziom kwalifikacji odnoszących się 
do rodzaju pracy lub handlu, które wymagają szczególnej wiedzy technicznej, włącznie z członkostwem 
w zawodzie akredytowanym (33a);  

(33a) Strona UE przyjmuje do wiadomości, że członkostwo w zawodzie akredytowanym nie jest obowiązkowe 
w Ekwadorze.”;  

19) w art. 124 ust. 1 przypis (35) otrzymuje brzmienie: 

„(35)  W Kolumbii i Ekwadorze maksymalny okres pobytu dla osób przeniesionych w ramach przedsiębiorstwa 
wynosi dwa lata z możliwością przedłużenia o kolejny rok. W Peru umowa o pracę może być zawarta 
na okres do trzech lat. Niemniej jednak maksymalny okres pobytu dla osób przeniesionych w ramach 
przedsiębiorstwa wynosi maksymalnie jeden rok z możliwością przedłużenia, o ile nadal spełnione są 
warunki, które uzasadniały udzielenie zezwolenia na pobyt.”;  

20) w art. 126 dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„3a. Ekwador i Strona UE umożliwiają świadczenie usług na swoich terytoriach przez usługodawców kontrak
towych odpowiednio ze Strony UE i Ekwadoru poprzez obecność osób fizycznych z zastrzeżeniem warunków 
określonych w ust. 4 oraz w dodatku 2 do załącznika IX (Zastrzeżenia dotyczące tymczasowej obecności osób 
fizycznych w celach służbowych), w każdym z następujących sektorów: 

a)  usługi doradztwa prawnego w odniesieniu do międzynarodowego prawa publicznego i prawa zagranicznego; 
w przypadku Strony UE, prawa UE nie uznaje się za międzynarodowe prawo publiczne ani prawo zagraniczne; 

b)  usługi w zakresie księgowości, rachunkowości i prowadzenia ksiąg rachunkowych; 
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c)  usługi architektoniczne; 

d)  usługi urbanistyczne i architektury krajobrazu; 

e)  usługi inżynierskie; 

f)  usługi inżynierskie kompleksowe; 

g)  usługi medyczne (w tym usługi psychologów) i stomatologiczne; 

h)  usługi weterynaryjne; 

i)  usługi komputerowe i pokrewne; 

j)  usługi w zakresie badania rynku i opinii publicznej; 

k)  usługi konsultingowe w zakresie zarządzania; 

l)  usługi związane z konsultingiem w zakresie zarządzania; 

m)  usługi w zakresie projektowania i wzornictwa; 

n)  inżynieria chemiczna, farmacja i fotochemia; 

o)  usługi w zakresie techniki kosmetycznej; 

p)  usługi specjalistyczne w dziedzinie techniki, inżynierii, marketingu i sprzedaży dla sektora motoryzacyjnego; 

q)  usługi komercyjne w zakresie projektowania i wzornictwa oraz marketingu dla przemysłu odzieżowego, 
obuwniczego i akcesoriów; oraz 

r)  naprawa i konserwacja sprzętu, w tym sprzętu transportowego, zwłaszcza w kontekście umów dotyczących 
usług posprzedażnych i poleasingowych.”;  

21) w art. 127 dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„3a. Ekwador i Strona UE umożliwiają świadczenie usług na swoich terytoriach przez osoby wykonujące wolne 
zawody, pochodzące odpowiednio ze Strony UE i Ekwadoru, poprzez obecność osób fizycznych z zastrzeżeniem 
warunków określonych w ust. 4 oraz w dodatku 2 do załącznika IX (Zastrzeżenia dotyczące tymczasowej obecności 
osób fizycznych w celach służbowych), w każdym z następujących sektorów: 

a)  usługi doradztwa prawnego w odniesieniu do międzynarodowego prawa publicznego i prawa zagranicznego 
(w przypadku Strony UE prawa UE nie uznaje się za międzynarodowe prawo publiczne ani prawo zagraniczne); 

b)  usługi architektoniczne; 

c)  usługi inżynierskie; 

d)  usługi inżynierskie kompleksowe; 

e)  usługi komputerowe i pokrewne; 

f)  usługi w zakresie badania rynku i opinii publicznej; 

g)  usługi konsultingowe w zakresie zarządzania; 

h)  usługi związane z konsultingiem w zakresie zarządzania; oraz 

i)  usługi specjalistyczne w dziedzinie techniki, inżynierii, marketingu i sprzedaży dla sektora motoryzacyjnego.”;  

22) w art. 128 ust. 1 przypis (39) otrzymuje brzmienie: 

„(39)  Rodzaje działalności wymienione w lit. c) i d) mają zastosowanie tylko pomiędzy, odpowiednio, Kolumbią 
a stroną UE oraz Ekwadorem a Stroną UE.”; 
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23) w art. 137 ust. 1 przypis41 otrzymuje brzmienie: 

„(41)  W Kolumbii oficjalny operator lub koncesjonariusz pocztowy jest osobą prawną, która świadczy powszechną 
usługę pocztową na podstawie umowy koncesji. Pozostałe usługi pocztowe podlegają systemowi wydawania 
licencji w trybie przyspieszonym przez Ministerstwo Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych. W Peru 
wyznaczony operator pocztowy jest osobą prawną, która na podstawie przyznanej z mocy prawa koncesji 
i bez wyłączności jest zobowiązana do świadczenia usługi pocztowej w całym państwie. Pozostałe usługi 
pocztowe podlegają systemowi wydawania licencji przez Ministerstwo Transportu i Komunikacji. 
W Ekwadorze oficjalny operator pocztowy świadczy powszechną usługę pocztową w całym państwie 
na podstawie przyznanej z mocy prawa licencji i bez wyłączności. Pozostałe usługi pocztowe podlegają 
systemowi rejestracji licencji przez Krajową Agencję Pocztową.”;  

24) art. 139 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 139 

Zakres stosowania 

Niniejsza sekcja określa zasady ram regulacyjnych dla usług telekomunikacyjnych, innych niż transmisyjne (43), 
podlegających zobowiązaniom zgodnie z rozdziałami 2 (Zakładanie przedsiębiorstw), 3 (Transgraniczne świadczenie 
usług) i 4 (Tymczasowa obecność osób fizycznych w celach służbowych). (44) (45) (45a).  

(43) »Nadawanie« określa się jako nieprzerwany ciąg transmisji wymagany do rozpowszechniania sygnałów 
programów telewizyjnych i radiowych dla ogółu społeczeństwa, ale nie obejmuje to powiązań w zakresie 
wkładu między podmiotami gospodarczymi. 

(44) Między Stroną UE i Peru niniejsza sekcja ma zastosowanie wyłącznie do usług telekomunikacyjnych udostęp
nianych ogółowi odbiorców, które obejmują transmisję w czasie rzeczywistym informacji dostarczanych przez 
klienta pomiędzy dwoma lub więcej punktami, bez żadnej zmiany formy i zawartości informacji klienta. 

(45) Pomiędzy Stroną UE i Kolumbią sekcja ta ma również zastosowanie do usług telekomunikacyjnych o wartości 
dodanej. Dla większej pewności i do celów niniejszej sekcji oraz załącznika VII (Wykaz zobowiązań 
dotyczących zakładania przedsiębiorstw) i załącznika VIII (Wykaz zobowiązań dotyczących transgranicznego 
świadczenia usług) dla Kolumbii i Strony UE »usługi telekomunikacyjne o wartości dodanej« są usługami teleko
munikacyjnymi, w przypadku których usługodawcy dodają wartość do informacji klienta poprzez zmianę jej 
formy lub zawartości lub jej przechowywanie i odzyskiwanie. 

(45a) Pomiędzy Stroną UE i Ekwadorem sekcja ta ma również zastosowanie do usług telekomunikacyjnych 
o wartości dodanej. Dla większej pewności i do celów niniejszej sekcji oraz załącznika VII (Wykaz zobowiązań 
dotyczących zakładania przedsiębiorstw) i załącznika VIII (Wykaz zobowiązań dotyczących transgranicznego 
świadczenia usług) dla Ekwadoru i Strony UE »usługi telekomunikacyjne o wartości dodanej« są usługami 
telekomunikacyjnymi, w przypadku których usługodawcy »dodają wartość« do informacji klienta poprzez 
zmianę jej formy lub zawartości lub jej przechowywanie i odzyskiwanie.”;  

25) w art. 142 przypis (49) otrzymuje brzmienie: 

„(49)  Niniejszy artykuł nie jest częścią zobowiązań podjętych między Peru i Stroną UE na podstawie niniejszej 
Umowy bez uszczerbku dla prawodawstwa krajowego każdej Strony. W przypadku, odpowiednio, Kolumbii 
i Strony UE oraz Ekwadoru i Strony UE niniejszy artykuł ma zastosowanie wyłącznie do usług telekomunika
cyjnych, które obejmują transmisję w czasie rzeczywistym informacji dostarczanych przez klienta pomiędzy 
dwoma lub więcej punktami, bez żadnej zmiany formy i zawartości informacji klienta.”;  

26) art. 154 ust. 1 zdanie wprowadzające otrzymuje brzmienie: 

„Niezależnie od innych postanowień niniejszego tytułu lub tytułu V (Płatności bieżące i przepływ kapitału) Strona 
może ze względów ostrożności (52a) wprowadzić lub utrzymywać środki, takie jak:  

(52a) Pojęcie »względy ostrożności« może obejmować zachowanie bezpieczeństwa, stabilności, integralności lub 
odpowiedzialności finansowej indywidualnych podmiotów świadczących usługi finansowe.”;  

27) w art. 167 ust. 1 lit. e) przypis (55) otrzymuje brzmienie: 

„(55)  Dla większej pewności w przypadku Peru i Ekwadoru podjęcie środków uniemożliwiających transfer 
pieniężny poprzez stosowanie sprawiedliwe, niedyskryminacyjne i w dobrej wierze odpowiednio peruwiań
skiego i ekwadorskiego prawa dotyczącego: 

a)  upadłości, niewypłacalności oraz ochrony praw wierzycieli; 
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b) wydawania, handlu lub obrotu papierami wartościowymi, transakcjami typu futures, opcjami lub instru
mentami pochodnymi; 

c)  czynów zabronionych; 

d)  sprawozdań finansowych lub przechowywania dokumentacji dotyczącej przelewów, w przypadku gdy są 
one konieczne na potrzeby organów ścigania lub organów regulacyjnych w dziedzinie finansów; lub 

e)  zapewnienia zgodności z nakazami lub wyrokami sądowymi lub administracyjnymi wydanymi 
w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, 

nie jest uważane za niezgodne z postanowieniami niniejszego tytułu i tytułu V (Płatności bieżące i przepływ 
kapitału).”;  

28) w art. 170 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  dodaje się ustęp w brzmieniu: 

„2a. W przypadku Ekwadoru, jeżeli w wyjątkowych okolicznościach płatności i przepływ kapitału powodują 
lub mogą spowodować poważne trudności w zakresie płynności gospodarki Ekwadoru, Ekwador może podjąć 
środki ochronne w odniesieniu do przepływu kapitału na okres nieprzekraczający jednego roku. Powyższe 
środki ochronne mogą być utrzymane po upływie powyższego okresu z uzasadnionych powodów, jeśli 
wymagają tego wyjątkowe okoliczności, które doprowadziły do ich wprowadzenia. W takim przypadku Ekwador 
z wyprzedzeniem przedstawia pozostałym Stronom powody uzasadniające utrzymanie środków.”; 

b)  ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

4. W żadnym przypadku nie można stosować środków określonych w ust. 1, 2 i 2a w celu ochrony handlu 
lub ochrony konkretnej branży przemysłowej. 

5. Strona, która przyjęła lub utrzymuje środki ochronne na podstawie ust. 1, 2, 2a lub 3 niezwłocznie 
informuje pozostałe Strony o ich znaczeniu i zakresie oraz przedstawia, w najkrótszym możliwym terminie, 
harmonogram ich zniesienia.”;  

29) w art. 202 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Unia Europejska i Kolumbia przystąpią do Protokołu do Porozumienia madryckiego o międzynarodowej 
rejestracji znaków, przyjętego w Madrycie w dniu 27 czerwca 1989 r. (zwanego dalej »Protokołem madryckim«) 
w terminie 10 lat od dnia podpisania niniejszej Umowy. Peru i Ekwador dołożą wszelkich możliwych starań, by 
przystąpić do Protokołu madryckiego. 

3. Unia Europejska i Peru dołożą wszelkich możliwych starań, aby spełniać wymogi Traktatu o prawie znaków 
towarowych przyjętego w Genewie w dniu 27 października 1994 r. (zwanego dalej »Traktatem o prawie znaków 
towarowych«). Kolumbia i Ekwador dołożą wszelkich możliwych starań, by przystąpić do Traktatu o prawie znaków 
towarowych.”;  

30) w art. 231 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  przypis (72) otrzymuje brzmienie: 

„(72)  W przypadku Kolumbii i Strony UE ochrona ta będzie obejmować ochronę danych produktów 
biologicznych i biotechnologicznych. W przypadku Peru i Ekwadoru ochrona, którą przyznaje się 
w odniesieniu do niejawnych informacji na temat takich produktów, stanowi ochronę przed ich 
ujawnieniem i praktykami sprzecznymi z uczciwymi praktykami handlowymi, zgodnie z art. 39 ust. 2 
porozumienia TRIPS, w przypadku braku szczegółowego prawodawstwa w tym zakresie.”; 

b)  ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zgodnie z ust. 1 i z zastrzeżeniem ust. 4, jeżeli Strona wymaga – jako warunek zezwolenia na wprowa
dzenie do obrotu produktów farmaceutycznych lub produktów chemicznych przeznaczonych dla rolnictwa, 
które zawierają nowe jednostki chemiczne – przedstawienia niejawnych testów lub innych danych odnoszących 
się do bezpieczeństwa i skuteczności, Strona ta przyznaje okres wyłączności trwający zazwyczaj pięć lat od daty 
zezwolenia na wprowadzenie do obrotu na terytorium tej Strony w odniesieniu do produktów farmaceutycznych 
i 10 lat w odniesieniu do produktów chemicznych przeznaczonych dla rolnictwa, w którym to okresie osoba 
trzecia nie może wprowadzać do obrotu produktu opartego na takich danych, o ile nie przedstawi dowodu 
wyraźnej zgody posiadacza chronionych informacji lub swoich własnych danych z badań (72a).  

(72a) Postanowienie to stosuje się do Ekwadoru po pięciu latach od wejścia w życie Protokołu przystąpienia 
do niniejszej Umowy w celu uwzględnienia przystąpienia Ekwadoru.”; 
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31) art. 232 otrzymuje brzmienie: 

„Artykuł 232 

Strony współpracują w celu promowania i zapewniania ochrony odmian roślin na podstawie Międzynarodowej 
konwencji o ochronie nowych odmian roślin (zwanej dalej »konwencją UPOV«) zmienionej w dniu 19 marca 
1991 r. (72b), włącznie z fakultatywnym wyjątkiem od prawa hodowcy, o którym mowa w art. 15 ust. 2 tej 
konwencji.  

(72b) W chwili podpisania Protokołu przystąpienia do niniejszej Umowy w celu uwzględnienia przystąpienia 
Ekwadoru Międzynarodowa konwencja o ochronie nowych odmian roślin z dnia 2 grudnia 1961 r., zmieniona 
w dniu 23 października 1978 r., obowiązuje w Ekwadorze.”;  

32) w art. 258 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Do celów niniejszego tytułu: 

—  »prawo konkurencji« oznacza: 

a)  w przypadku Strony UE, art. 101, 102 i 106 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, rozporządzenie 
Rady (WE) nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw 
(rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) oraz odnoszące się do nich przepisy 
wykonawcze wraz ze zmianami; 

b)  w przypadku Kolumbii, Ekwadoru i Peru odpowiednio: 

(i)  prawodawstwo krajowe odnoszące się do konkurencji (76a) i przyjęte lub obowiązujące w zgodzie 
z art. 260 oraz odnoszące się do niego przepisy wykonawcze wraz ze zmianami; lub 

(ii)  prawodawstwo Wspólnoty Andyjskiej obowiązujące w Kolumbii, Ekwadorze lub w Peru oraz odnoszące 
się do niego przepisy wykonawcze wraz ze zmianami; 

—  »organ ochrony konkurencji« i»organy ochrony konkurencji« oznaczają: 

a)  w przypadku Strony UE – Komisję Europejską; oraz 

b)  w przypadku Kolumbii, Ekwadoru i Peru – ich odpowiednie krajowe organy ochrony konkurencji.  

(76a) W przypadku Ekwadoru, art. 336 Konstytucji Ekwadoru (Constitución de la Republica del Ecuador) nakładający 
na państwo obowiązek zapewnienia przejrzystości i skuteczności na rynku oraz zwiększenia konkurencji oraz 
ustawa organiczna w sprawie uregulowania i kontroli sił rynkowych (Ley Orgánica de Regulación y Control del 
Poder de Mercado).”;  

33) w art. 278 przypis (81) otrzymuje brzmienie: 

„(81)  Peru i Ekwador interpretują niniejszy artykuł w kontekście zasady 15 Deklaracji z Rio w sprawie środowiska 
i rozwoju.”;  

34) w art. 304 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Komitet ds. Handlu podczas pierwszego posiedzenia ustanawia listę 30 osób chcących i mogących pełnić rolę 
arbitrów.”; 

b)  ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

„Ponadto Komitet ds. Handlu ustanawia dodatkowe listy 15 osób z doświadczeniem sektorowym w określonych 
dziedzinach objętych niniejszą Umową.”; 
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35) art. 324 ust. 2 lit. d) i e) otrzymują brzmienie: 

„d)  wzmacnianie potencjału handlowego i instytucjonalnego w tej dziedzinie w celu wprowadzenia w życie 
niniejszej Umowy (88a) i maksymalnego jej wykorzystania; oraz 

e)  odpowiadanie na potrzeby współpracy określonej w innych częściach niniejszej Umowy (88b).  

(88a) Ekwador podkreśla, że takie inicjatywy powinny również przyczynić się do zwiększenia zdolności produk
cyjnych i zrównoważonego rozwoju gospodarczego Stron. 

(88b) W tym kontekście Ekwador podkreśla, jak ważne jest uwzględnienie także projektów odnoszących się 
do tytułu III rozdział 4 niniejszej Umowy.”.  
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ZAŁĄCZNIK II 

„PODSEKCJA 3 

HARMONOGRAM ZNOSZENIA CEŁ STRONY UE NA TOWARY POCHODZĄCE Z EKWADORU 

1.  W Harmonogramie znoszenia ceł Strony UE zawartym w niniejszej podsekcji (zwanym dalej „harmonogramem”) 
określa się stawkę podstawową cła i kategorię znoszenia ceł służące do ustalenia dla każdej pozycji taryfowej 
tymczasowej stawki celnej na każdym etapie obniżania. 

2.  Do celów znoszenia ceł tymczasowe stawki celne stosowane na każdym etapie zaokrągla się w dół do co najmniej 
najbliższej dziesiętnej części punktu procentowego lub w przypadku wyrażenia stawek celnych w jednostkach 
monetarnych co najmniej do najbliższej dziesiętnej części jednego euro. 

3.  Do celów niniejszej podsekcji „pierwszy rok” oznacza rok, w którym niniejsza Umowa wchodzi w życie zgodnie 
z art. 330 (Wejście w życie) niniejszej Umowy. 

4.  Do celów niniejszej podsekcji, począwszy od drugiego roku, każda roczna obniżka staje się skuteczna dnia 1 stycznia 
odpowiedniego roku. 

5.  Jeżeli wejście w życie niniejszej Umowy przypada po dniu 1 stycznia, ale przed dniem 31 grudnia tego samego roku 
kalendarzowego, ilości objęte kontyngentem zostaną przeliczone proporcjonalnie do pozostającego okresu roku 
kalendarzowego. 

A. Znoszenie ceł 

O ile w harmonogramie nie postanowiono inaczej, stosuje się następujące kategorie znoszenia ceł przez Stronę UE 
zgodnie z tytułem III (Handel towarami) art. 22 (Znoszenie ceł) niniejszej Umowy: 

a)  cła nakładane na towary pochodzące z Ekwadoru (zwane dalej „towarami pochodzącymi”) odpowiadające pozycjom 
taryfowym w kategorii znoszenia ceł (zwanej dalej „kategorią”) „0” harmonogramu znosi się całkowicie, 
a przedmiotowe towary są wolne od wszelkich ceł od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy; 

b)  cła nakładane na towary pochodzące odpowiadające pozycjom taryfowym w kategorii znoszenia ceł „3” 
harmonogramu znosi się w ramach czterech równych rocznych etapów, zaczynając od dnia wejścia w życie 
niniejszej Umowy, a przedmiotowe towary są bezcłowe ze skutkiem od dnia 1 stycznia czwartego roku; 

c)  cła nakładane na towary pochodzące odpowiadające pozycjom taryfowym w kategorii znoszenia ceł „5” 
harmonogramu znosi się w ramach sześciu równych rocznych etapów, zaczynając od dnia wejścia w życie niniejszej 
Umowy, a przedmiotowe towary są bezcłowe ze skutkiem od dnia 1 stycznia szóstego roku; 

d)  cła nakładane na towary pochodzące odpowiadające pozycjom taryfowym w kategorii znoszenia ceł „7” 
harmonogramu znosi się w ramach ośmiu równych rocznych etapów, zaczynając od dnia wejścia w życie niniejszej 
Umowy, a przedmiotowe towary są bezcłowe ze skutkiem od dnia 1 stycznia ósmego roku; 

e)  cła nakładane na towary pochodzące odpowiadające pozycjom taryfowym w kategorii znoszenia ceł „10” 
harmonogramu znosi się w ramach jedenastu równych rocznych etapów, zaczynając od dnia wejścia w życie 
niniejszej Umowy, a przedmiotowe towary są bezcłowe ze skutkiem od dnia 1 stycznia jedenastego roku; 

f)  cła nakładane na towary pochodzące odpowiadające pozycjom taryfowym w kategorii „–” harmonogramu utrzymuje 
się w wysokości stawki podstawowej; towary te są wyłączone ze znoszenia lub obniżania ceł; 

g)  cła nakładane na towary pochodzące określone w pozycjach taryfowych w kategorii znoszenia ceł „0+EP” 
harmonogramu znosi się od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy; liberalizacja dotyczy jedynie cła ad valorem; 
utrzymuje się cła specyficzne ustanowione w sekcji A dodatku 2 do niniejszego załącznika związane z systemem 
cen wejścia stosowanym w odniesieniu do tych towarów pochodzących; 

h)  cła nakładane na towary pochodzące określone w pozycjach taryfowych w kategorii znoszenia ceł „0/5+EP” 
harmonogramu znosi się (i) na okres od dnia 1 maja do dnia 31 października – od dnia wejścia w życie niniejszej 
Umowy oraz (ii) na okres od dnia 1 listopada do dnia 30 kwietnia – od dnia 1 stycznia szóstego roku, w ramach 
sześciu równych rocznych etapów, zaczynając od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy; liberalizacja dotyczy 
jedynie cła ad valorem; utrzymuje się cła specyficzne ustanowione w sekcji A dodatku 2 do niniejszego załącznika 
związane z systemem cen wejścia stosowanym w odniesieniu do tych towarów pochodzących; 
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i)  w pozycjach taryfowych w kategorii znoszenia ceł „AV0” harmonogramu, element ad valorem takiego cła znosi się 
z dniem wejścia w życie niniejszej Umowy; 

j)  w pozycjach taryfowych w kategorii znoszenia ceł „AV0-3” harmonogramu, element ad valorem takiego cła znosi się 
z dniem wejścia w życie niniejszej Umowy; element specyficzny takiego cła jest znoszony w czterech równych 
etapach, zaczynając od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy, a takie towary są następnie wolne od cła; 

k)  w pozycjach taryfowych w kategorii znoszenia ceł „AV0-5” harmonogramu, element ad valorem takiego cła znosi się 
z dniem wejścia w życie niniejszej Umowy; element specyficzny takiego cła jest znoszony w sześciu równych 
etapach, zaczynając od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy, a takie towary są następnie wolne od cła; 

l)  w pozycjach taryfowych w kategorii znoszenia ceł „AV0-7” harmonogramu, element ad valorem takiego cła znosi się 
z dniem wejścia w życie niniejszej Umowy; element specyficzny takiego cła jest znoszony w ośmiu równych 
etapach, zaczynając od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy, a takie towary są następnie wolne od cła; 

m)  w odniesieniu do towarów pochodzących odpowiadających pozycjom taryfowym w kategorii znoszenia ceł „SP1” 
harmonogramu stosuje się następujące preferencyjne stawki celne: 

Rok Preferencyjna stawka celna 
(EUR/t) 

Wielkości progowe przywozu 
(w tonach metrycznych) 

Od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 r. 118 1 566 772 

Od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2015 r. 111 1 645 111 

Od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2016 r. 104 1 723 449 

Od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2017 r. 97 1 801 788 

Od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2018 r. 90 1 880 127 

Od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 r. 83 1 957 500 

Od dnia 1 stycznia 2020 r. 75 Nie dotyczy  

Preferencyjne stawki celne wymienione w tabeli stosuje się od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy; cła nie 
podlegają zmniejszeniu z mocą wsteczną; 

w 2019 r. Strona UE i Ekwador przeprowadzają badanie możliwości usprawnienia liberalizacji stawek celnych dla 
towarów objętych kategorią znoszenia ceł „SP1”; 

klauzula stabilizacyjna opiera się następujących elementach: 

(i)  jak przedstawiono w trzeciej kolumnie powyższej tabeli, wielkości progowe przywozu są ustalane w odniesieniu 
do przywozu towarów pochodzących określonych w pozycjach taryfowych w kategorii znoszenia ceł „SP1” dla 
każdego roku podczas okresu przejściowego; 

(ii)  w momencie osiągnięcia wielkości progowej podczas odpowiedniego roku kalendarzowego Strona UE może 
tymczasowo zawiesić preferencyjne stawki celne stosowane w ciągu tego samego roku na okres nie dłuższy niż 
trzy miesiące i nie przekraczający końca odpowiedniego roku; 

(iii)  w przypadku, gdy Strona UE zawiesza wspomniane preferencyjne stawki celne, stosuje ona najniższą stawkę 
podstawową lub cło stosowane w ramach zasady największego uprzywilejowania (zwanej dalej „KNU”) 
obowiązujące w chwili zawieszenia; 

(iv)  w przypadku, gdy Strona UE podejmuje działania wspomniane w podpunktach (ii) oraz (iii), niezwłocznie 
rozpoczyna ona konsultacje z Ekwadorem w celu przeprowadzenia analizy i oceny sytuacji na podstawie 
dostępnych informacji o stanie faktycznym; 

(v)  środki wspomniane w punktach (ii) oraz (iii) mogą być stosowane wyłącznie podczas okresu przejściowego 
kończącego się dnia 31 grudnia 2019 r.; 
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n)  cła nakładane na towary pochodzące z Ekwadoru odpowiadające pozycjom taryfowym kategorii „GC”, „MM”, „MZ”, 
„RI”, „MC”, „RM”, „SC1”, „SC2”, „SR” oraz „SP” podlegają liberalizacji w ramach kontyngentów taryfowych zgodnie 
z warunkami określonymi w punkcie B niniejszej podsekcji. 

B. Kontyngenty taryfowe dla określonych towarów 

Następujące koncesje taryfowe stosuje się corocznie do przywozu do Strony UE towarów pochodzących, począwszy od 
dnia wejścia w życie niniejszej Umowy. 

Strona UE dopuszcza bezcłowy przywóz następujących ilości i towarów: 

a)  łącznej ilości 500 ton metrycznych w odniesieniu do towarów wymienionych w kategorii „GC”; 

b)  łącznej ilości 100 ton metrycznych w odniesieniu do towarów wymienionych w kategorii „MM”; 

c)  łącznej ilości 37 000 ton metrycznych, przy czym ilość ta podlega corocznemu zwiększeniu o 1 110 ton 
metrycznych, w odniesieniu do towarów wymienionych w kategorii „MZ”; 

d)  łącznej ilości 5 000 ton metrycznych w odniesieniu do towarów wymienionych w kategorii „RI” (1); 

e)  łącznej ilości 3 000 ton metrycznych w odniesieniu do towarów wymienionych w kategorii „MC”; 

f)  łącznej ilości 250 hektolitrów wyrażonych w ekwiwalencie czystego alkoholu, przy czym ilość ta podlega 
corocznemu zwiększeniu o 10 hektolitrów, w odniesieniu do towarów wymienionych w kategorii „RM”; 

g)  łącznej ilości 400 ton metrycznych w odniesieniu do towarów wymienionych w kategorii „SC1”; 

h)  łącznej ilości 300 ton metrycznych w odniesieniu do towarów wymienionych w kategorii „SC2”; 

i)  łącznej ilości 15 000 ton metrycznych, przy czym ilość ta podlega corocznemu zwiększeniu o 450 ton metrycznych, 
w odniesieniu do towarów wymienionych w kategorii „SR” (cukier surowy i panela); 

j)  łącznej ilości 10 000 ton metrycznych wyrażonych w ekwiwalencie cukru surowego, przy czym ilość ta podlega 
corocznemu zwiększeniu o 150 ton metrycznych, w odniesieniu do towarów wymienionych w kategorii „SP” (cukier 
surowy jakości standardowej, z którego uzysk cukru białego wynosi 92 %). 

HARMONOGRAM ZNOSZENIA CEŁ STRONY UE 

UWAGI OGÓLNE 

Odniesienia do Nomenklatury scalonej (dalej zwanej „CN”) Unii Europejskiej: W postanowieniach niniejszego 
harmonogramu stosuje się co do zasady terminologię CN, a interpretację treści niniejszego harmonogramu, w tym 
zakresu produktów wymienionych w jego podpozycjach, regulują przepisy zawarte w uwagach ogólnych, uwagach 
do sekcji i uwagach do działów CN. W zakresie, w jakim postanowienia niniejszego harmonogramu są identyczne 
z odpowiadającymi im przepisami CN, postanowienia niniejszego harmonogramu mają to samo znaczenie, co odpowia
dające im przepisy CN.  

(1) Po 5 latach od wejścia w życie niniejszej Umowy Strona UE i Ekwador zbadają możliwość poprawienia dostępu tego 
produktu do rynku.”.  
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ZAŁĄCZNIK III 

„HARMONOGRAM ZNOSZENIA CEŁ STRONY UE NA TOWARY POCHODZĄCE Z EKWADORU 

CN 2007  Wyszczególnienie Stawka podstawowa Kategoria 

0101 10 10  Konie hodowlane czystorasowe bez cła 0 

0101 10 90  Osły hodowlane czystorasowe 7,7 0 

0101 90 11  Konie do uboju bez cła 0 

0101 90 19  Żywe konie (z wyłączeniem hodowlanych czystorasowych i do uboju) 11,5 0 

0101 90 30  Żywe osły (z wyłączeniem hodowlanych czystorasowych) 7,7 0 

0101 90 90  Żywe muły i osłomuły 10,9 0 

0102 10 10  Jałówki hodowlane czystorasowe (bydło płci żeńskiej, które nigdy nie 
miało cielaka) 

bez cła 0 

0102 10 30  Krowy hodowlane czystorasowe (z wyłączeniem jałówek) bez cła 0 

0102 10 90  Bydło hodowlane czystorasowe (z wyłączeniem jałówek i krów) bez cła 0 

0102 90 05  Żywe bydło domowe o masie <= 80 kg (z wyłączeniem zwierząt hodow
lanych czystorasowych) 

10,2 + 93,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0102 90 21  Bydło domowe o masie > 80 kg i <= 160 kg, do uboju 10,2 + 93,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0102 90 29  Żywe bydło domowe o masie > 80 kg i <= 160 kg (z wyłączeniem zwie
rząt do uboju i zwierząt hodowlanych czystorasowych) 

10,2 + 93,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0102 90 41  Bydło domowe o masie > 160 kg i <= 300 kg, do uboju 10,2 + 93,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0102 90 49  Żywe bydło domowe o masie > 160 kg i <= 300 kg (z wyłączeniem 
zwierząt do uboju i zwierząt hodowlanych czystorasowych) 

10,2 + 93,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0102 90 51  Jałówki (bydło płci żeńskiej, które nigdy nie miało cielaka) o masie 
> 300 kg, do uboju 

10,2 + 93,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0102 90 59  Żywe jałówki (bydło płci żeńskiej, które nigdy nie miało cielaka) o masie 
> 300 kg (z wyłączeniem zwierząt do uboju i zwierząt hodowlanych 
czystorasowych) 

10,2 + 93,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0102 90 61  Krowy (bydło płci żeńskiej) o masie > 300 kg, do uboju (z wyłączeniem 
jałówek) 

10,2 + 93,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0102 90 69  Żywe krowy (bydło płci żeńskiej) o masie > 300 kg (z wyłączeniem zwie
rząt do uboju, jałówek i zwierząt hodowlanych czystorasowych) 

10,2 + 93,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 
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CN 2007  Wyszczególnienie Stawka podstawowa Kategoria 

0102 90 71  Żywe bydło domowe o masie > 300 kg, do uboju (z wyłączeniem jałówek 
i krów) 

10,2 + 93,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0102 90 79  Żywe bydło domowe o masie > 300 kg (z wyłączeniem zwierząt do uboju, 
jałówek, krów i zwierząt hodowlanych czystorasowych) 

10,2 + 93,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0102 90 90  Żywe bydło inne niż domowe (z wyłączeniem hodowlanego czystoraso
wego) 

bez cła 0 

0103 10 00  Świnie hodowlane czystorasowe bez cła 0 

0103 91 10  Świnie domowe, o masie < 50 kg (z wyłączeniem hodowlanych czystora
sowych) 

41,2 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0103 91 90  Żywe świnie inne niż domowe, o masie < 50 kg bez cła 0 

0103 92 11  Żywe maciory mające prosiaki co najmniej raz, o masie >= 160 kg (z wy
łączeniem hodowlanych czystorasowych) 

35,1 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0103 92 19  Żywe świnie domowe, o masie >= 50 kg (z wyłączeniem macior mają
cych prosiaki co najmniej raz i o masie >= 160 kg oraz hodowlanych 
czystorasowych) 

41,2 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0103 92 90  Żywe świnie inne niż domowe, o masie >= 50 kg bez cła 0 

0104 10 10  Owce hodowlane czystorasowe bez cła 0 

0104 10 30  Żywe jagnięta (owce do jednego roku życia) (z wyłączeniem zwierząt ho
dowlanych czystorasowych) 

80,5 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0104 10 80  Żywe owce (z wyłączeniem jagniąt i zwierząt hodowlanych czystoraso
wych) 

80,5 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0104 20 10  Kozy hodowlane czystorasowe 3,2 0 

0104 20 90  Żywe kozy (z wyłączeniem zwierząt hodowlanych czystorasowych) 80,5 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0105 11 11  Pisklęta płci żeńskiej pochodzące z hodowli w drugim i trzecim pokole
niu, należące do ptactwa z gatunku Gallus domesticus, będące nioskami, 
o masie <= 185 g 

52 EUR/1 000 p/st 0 

0105 11 19  Pisklęta płci żeńskiej pochodzące z hodowli w drugim i trzecim pokole
niu, należące do ptactwa z gatunku Gallus domesticus, o masie <= 185 g 
(z wyłączeniem niosek) 

52 EUR/1 000 p/st 0 

0105 11 91  Nioski (należące do ptactwa z gatunku Gallus domesticus) o masie 
<= 185 g (z wyłączeniem piskląt płci żeńskiej pochodzących z hodowli 
w drugim i trzecim pokoleniu) 

52 EUR/1 000 p/st 0 

0105 11 99  Żywe ptactwo z gatunku Gallus domesticus o masie <= 185 g (z wyłącze
niem indyków, perliczek, piskląt płci żeńskiej pochodzących z hodowli 
w drugim i trzecim pokoleniu oraz niosek) 

52 EUR/1 000 p/st 0 
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0105 12 00  Żywe indyki domowe, o masie <= 185 g 152 EUR/1 000 p/st 0 

0105 19 20  Żywe gęsi domowe, o masie <= 185 g 152 EUR/1 000 p/st 0 

0105 19 90  Żywe kaczki i perliczki domowe, o masie <= 185 g 52 EUR/1 000 p/st 0 

0105 94 00  Żywe ptactwo z gatunku Gallus domesticus, o masie > 185 g 20,9 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0105 99 10  Żywe kaczki domowe, o masie > 185 g 32,3 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0105 99 20  Żywe gęsi domowe, o masie > 185 g 31,6 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0105 99 30  Żywe indyki domowe, o masie > 185 g 23,8 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0105 99 50  Żywe perliczki domowe, o masie > 185 g 34,5 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0106 11 00  Żywe naczelne bez cła 0 

0106 12 00  Żywe wieloryby, delfiny i morświny (ssaki z rzędu waleni) oraz manaty 
i krowy morskie (ssaki z rzędu syren) 

bez cła 0 

0106 19 10  Żywe króliki domowe 3,8 0 

0106 19 90  Żywe ssaki (z wyłączeniem naczelnych, wielorybów, delfinów i morświ
nów (ssaki z rzędu waleni), manatów i krów morskich (ssaki z rzędu sy
ren), koni, osłów, mułów, osłomułów, bydła, świń, owiec, kóz i królików 
domowych) 

bez cła 0 

0106 20 00  Żywe gady (np. węże, żółwie, aligatory, kajmany, legwany, gawiale i ja
szczurki) 

bez cła 0 

0106 31 00  Żywe ptaki drapieżne bez cła 0 

0106 32 00  Żywe papugowate (włącznie z papugami, papugami długoogonowymi, 
arami i kakadu) 

bez cła 0 

0106 39 10  Gołębie żywe 6,4 0 

0106 39 90  Żywe ptaki (z wyłączeniem ptaków drapieżnych, papugowatych (włącznie 
z papugami, papugami długoogonowymi, arami i kakadu) i gołębi) 

bez cła 0 

0106 90 00  Żywe zwierzęta (z wyłączeniem ssaków, gadów, ptaków, ryb, skorupia
ków, mięczaków i innych bezkręgowców wodnych oraz hodowli mikroor
ganizmów itd.) 

bez cła 0 
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0201 10 00  Tusze lub półtusze bydlęce, świeże lub schłodzone 12,8 + 176,8 EUR/ 
100 kg/net 

— 

0201 20 20  Ćwierci »kompensowane« bydlęce z kośćmi, świeże lub schłodzone 12,8 + 176,8 EUR/ 
100 kg/net 

— 

0201 20 30  Nierozdzielone lub rozdzielone ćwierci przednie bydlęce, z kośćmi, świeże 
lub schłodzone 

12,8 + 141,4 EUR/ 
100 kg/net 

— 

0201 20 50  Nierozdzielone lub rozdzielone ćwierci tylne bydlęce, z kośćmi, świeże 
lub schłodzone 

12,8 + 212,2 EUR/ 
100 kg/net 

— 

0201 20 90  Świeże lub schłodzone kawałki mięsa z bydła, z kośćmi (z wyłączeniem 
tusz lub półtusz, ćwierci »kompensowanych«, ćwierci przednich i ćwierci 
tylnych) 

12,8 + 265,2 EUR/ 
100 kg/net 

— 

0201 30 00  Świeże lub schłodzone mięso z bydła, bez kości 12,8 + 303,4 EUR/ 
100 kg/net 

— 

0202 10 00  Zamrożone tusze i półtusze bydlęce 12,8 + 176,8 EUR/ 
100 kg/net 

— 

0202 20 10  Zamrożone ćwierci »kompensowane« bydlęce, z kośćmi 12,8 + 176,8 EUR/ 
100 kg/net 

— 

0202 20 30  Zamrożone ćwierci przednie nierozdzielone lub rozdzielone bydlęce, 
z kośćmi 

12,8 + 141,4 EUR/ 
100 kg/net 

— 

0202 20 50  Zamrożone ćwierci tylne nierozdzielone lub rozdzielone bydlęce, 
z kośćmi 

12,8 + 221,1 EUR/ 
100 kg/net 

— 

0202 20 90  Zamrożone kawałki mięsa z bydła, z kośćmi (z wyłączeniem tusz i pół
tusz, ćwierci »kompensowanych«, ćwierci przednich i ćwierci tylnych) 

12,8 + 265,3 EUR/ 
100 kg/net 

— 

0202 30 10  Zamrożone ćwierci przednie bydlęce, bez kości, całe lub pokrojone 
na maksymalnie pięć części, a każda ćwiartka stanowi pojedynczy blok; 
ćwierci »kompensowane« w dwóch blokach, z których jeden zawiera 
ćwierć przednią całą lub pokrojoną na maksymalnie pięć kawałków, 
a drugi ćwierć tylną całą, z wyłączeniem polędwicy, w jednym kawałku 

12,8 + 221,1 EUR/ 
100 kg/net 

— 

0202 30 50  Zamrożone elementy mięsa z bydła, bez kości, określane jako »crop«, 
»chuck-and-blade« i »brisket« 

12,8 + 221,1 EUR/ 
100 kg/net 

— 

0202 30 90  Zamrożone mięso z bydła, bez kości (z wyłączeniem ćwierci przednich, 
całych lub pokrojonych na maksymalnie pięć kawałków, każda ćwiartka 
w pojedynczym bloku; ćwierci »kompensowanych« w dwóch blokach, 
z których jeden zawiera ćwierć przednią całą lub pokrojoną na maksymal
nie pięć kawałków, a drugi ćwierć tylną, z wyłączeniem polędwicy, w jed
nym kawałku, elementów określanych jako »crop«, »chuck-and-blade« 
i »brisket«) 

12,8 + 304,1 EUR/ 
100 kg/net 

— 

0203 11 10  Świeże lub schłodzone tusze i półtusze świń domowych 53,6 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0203 11 90  Świeże lub schłodzone tusze i półtusze świń innych niż domowe bez cła 0 
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0203 12 11  Świeże lub schłodzone szynki i ich kawałki ze świń domowych, z kośćmi 77,8 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0203 12 19  Świeże lub schłodzone łopatki i ich kawałki ze świń domowych, z kośćmi 60,1 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0203 12 90  Świeże lub schłodzone szynki, łopatki i ich kawałki ze świń innych niż 
domowe, z kośćmi 

bez cła 0 

0203 19 11  Świeże lub schłodzone przodki i ich kawałki ze świń domowych 60,1 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0203 19 13  Świeże lub schłodzone schaby i ich kawałki ze świń domowych 86,9 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0203 19 15  Świeży lub schłodzony boczek i jego kawałki ze świń domowych 46,7 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0203 19 55  Świeże lub schłodzone mięso ze świń domowych, bez kości (z wyłącze
niem boczku i jego kawałków) 

86,9 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0203 19 59  Świeże lub schłodzone mięso ze świń domowych, bez kości (z wyłącze
niem tusz i półtusz, szynek, łopatek i ich kawałków, przodków, schabów, 
boczku i ich kawałków) 

86,9 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0203 19 90  Świeże lub schłodzone mięso ze świń innych niż domowe (z wyłączeniem 
tusz i półtusz, szynek, łopatek i ich kawałków, bez kości) 

bez cła 0 

0203 21 10  Zamrożone tusze i półtusze świń domowych 53,6 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0203 21 90  Zamrożone tusze i półtusze świń innych niż domowe bez cła 0 

0203 22 11  Zamrożone szynki i ich kawałki ze świń domowych, bez kości 77,8 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0203 22 19  Zamrożone łopatki i ich kawałki ze świń domowych, bez kości 60,1 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0203 22 90  Zamrożone szynki, łopatki i ich kawałki ze świń innych niż domowe, bez 
kości 

bez cła 0 

0203 29 11  Zamrożone przodki i ich kawałki ze świń domowych 60,1 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0203 29 13  Zamrożone schaby i ich kawałki ze świń domowych, z kośćmi 86,9 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0203 29 15  Zamrożony boczek i jego kawałki ze świń domowych 46,7 EUR/100 kg/ 
net 

— 
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0203 29 55  Zamrożone mięso ze świń domowych, bez kości (z wyłączeniem boczku 
i jego kawałków) 

86,9 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0203 29 59  Zamrożone mięso ze świń domowych, z kośćmi (z wyłączeniem tusz 
i półtusz, szynek, łopatek i ich kawałków, przodków, schabów, boczku 
i ich kawałków) 

86,9 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0203 29 90  Zamrożone mięso ze świń innych niż domowe (z wyłączeniem tusz i pół
tusz, szynek, łopatek i ich kawałków) 

bez cła 0 

0204 10 00  Świeże lub schłodzone tusze i półtusze z jagniąt 12,8 + 171,3 EUR/ 
100 kg/net 

10 

0204 21 00  Świeże lub schłodzone tusze i półtusze z owiec (z wyłączeniem jagniąt) 12,8 + 171,3 EUR/ 
100 kg/net 

10 

0204 22 10  Świeże lub schłodzone krótkie ćwierci przednie z owiec 12,8 + 119,9 EUR/ 
100 kg/net 

10 

0204 22 30  Świeże lub schłodzone grzbiety lub środki z owiec 12,8 + 188,5 EUR/ 
100 kg/net 

10 

0204 22 50  Świeże lub schłodzone nogi z owiec 12,8 + 222,7 EUR/ 
100 kg/net 

10 

0204 22 90  Świeże lub schłodzone kawałki mięsa z owiec, bez kości, z kośćmi (z wyłą
czeniem tusz i półtusz, krótkich ćwierci przednich, grzbietów lub środ
ków i nóg) 

12,8 + 222,7 EUR/ 
100 kg/net 

10 

0204 23 00  Świeże lub schłodzone kawałki mięsa z owiec, bez kości 12,8 + 311,8 EUR/ 
100 kg/net 

10 

0204 30 00  Zamrożone tusze i półtusze z jagniąt 12,8 + 128,8 EUR/ 
100 kg/net 

10 

0204 41 00  Zamrożone tusze i półtusze z owiec (z wyłączeniem jagniąt) 12,8 + 128,8 EUR/ 
100 kg/net 

10 

0204 42 10  Zamrożone krótkie ćwierci przednie z owiec 12,8 + 90,2 EUR/ 
100 kg/net 

10 

0204 42 30  Zamrożone grzbiety lub środki z owiec 12,8 + 141,7 EUR/ 
100 kg/net 

10 

0204 42 50  Zamrożone nogi z owiec 12,8 + 167,5 EUR/ 
100 kg/net 

10 

0204 42 90  Zamrożone kawałki mięsa z owiec, z kośćmi (z wyłączeniem tusz i pół
tusz, krótkich ćwierci przednich, grzbietów lub środków i nóg) 

12,8 + 167,5 EUR/ 
100 kg/net 

10 

0204 43 10  Zamrożone mięso z jagniąt, bez kości 12,8 + 234,5 EUR/ 
100 kg/net 

10 
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0204 43 90  Zamrożone mięso z owiec, bez kości (z wyłączeniem jagniąt) 12,8 + 234,5 EUR/ 
100 kg/net 

10 

0204 50 11  Świeże lub schłodzone tusze i półtusze z kóz 12,8 + 171,3 EUR/ 
100 kg/net 

5 

0204 50 13  Świeże lub schłodzone krótkie ćwierci przednie z kóz 12,8 + 119,9 EUR/ 
100 kg/net 

5 

0204 50 15  Świeże lub schłodzone grzbiety lub środki z kóz 12,8 + 188,5 EUR/ 
100 kg/net 

5 

0204 50 19  Świeże lub schłodzone nogi z kóz 12,8 + 222,7 EUR/ 
100 kg/net 

5 

0204 50 31  Świeże lub schłodzone kawałki mięsa z kóz, z kośćmi (z wyłączeniem 
tusz i półtusz, krótkich ćwierci przednich, grzbietów lub środków i nóg) 

12,8 + 222,7 EUR/ 
100 kg/net 

5 

0204 50 39  Świeże lub schłodzone kawałki mięsa z kóz, bez kości 12,8 + 311,8 EUR/ 
100 kg/net 

5 

0204 50 51  Zamrożone tusze i półtusze z kóz 12,8 + 128,8 EUR/ 
100 kg/net 

5 

0204 50 53  Zamrożone krótkie ćwierci przednie z kóz 12,8 + 90,2 EUR/ 
100 kg/net 

5 

0204 50 55  Zamrożone grzbiety lub środki z kóz 12,8 + 141,7 EUR/ 
100 kg/net 

5 

0204 50 59  Zamrożone nogi z kóz 12,8 + 167,5 EUR/ 
100 kg/net 

5 

0204 50 71  Zamrożone kawałki mięsa z kóz, z kośćmi (z wyłączeniem tusz i półtusz, 
krótkich ćwierci przednich, grzbietów lub środków i nóg) 

12,8 + 167,5 EUR/ 
100 kg/net 

5 

0204 50 79  Zamrożone kawałki mięsa z kóz, bez kości 12,8 + 234,5 EUR/ 
100 kg/net 

5 

0205 00 20  Świeże lub schłodzone mięso z koni, osłów, mułów lub osłomułów 5,1 0 

0205 00 80  Zamrożone mięso z koni, osłów, mułów i osłomułów 5,1 0 

0206 10 10  Świeże lub schłodzone jadalne podroby z bydła, do produkcji wyrobów 
farmaceutycznych 

bez cła 0 

0206 10 91  Świeże lub schłodzone jadalne wątroby z bydła (z wyłączeniem do pro
dukcji wyrobów farmaceutycznych) 

bez cła 0 
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0206 10 95  Świeża lub schłodzona jadalna przepona gruba i przepona cienka z bydła 
(z wyłączeniem do produkcji wyrobów farmaceutycznych) 

12,8 + 303,4 EUR/ 
100 kg/net 

— 

0206 10 99  Świeże lub schłodzone jadalne podroby z bydła (z wyłączeniem do pro
dukcji wyrobów farmaceutycznych, wątrób oraz przepony grubej i prze
pony cienkiej) 

bez cła 0 

0206 21 00  Zamrożone jadalne ozory z bydła bez cła 0 

0206 22 00  Zamrożone jadalne wątroby z bydła bez cła 0 

0206 29 10  Zamrożone jadalne podroby z bydła, do produkcji wyrobów farmaceu
tycznych (z wyłączeniem ozorów i wątrób) 

bez cła 0 

0206 29 91  Zamrożona jadalna przepona gruba i przepona cienka z bydła (z wyłącze
niem do produkcji wyrobów farmaceutycznych) 

12,8 + 304,1 EUR/ 
100 kg/net 

— 

0206 29 99  Zamrożone jadalne podroby z bydła (z wyłączeniem do produkcji wyro
bów farmaceutycznych, ozorów, wątrób oraz przepony grubej i przepony 
cienkiej) 

bez cła 0 

0206 30 00  Świeże lub schłodzone jadalne podroby ze świń bez cła 0 

0206 41 00  Zamrożone jadalne wątroby ze świń bez cła 0 

0206 49 20  Zamrożone jadalne podroby ze świń domowych (z wyłączeniem wątrób) bez cła 0 

0206 49 80  Zamrożone jadalne podroby ze świń innych niż domowe (z wyłączeniem 
wątrób) 

bez cła 0 

0206 80 10  Świeże lub schłodzone jadalne podroby z owiec, kóz, koni, osłów, mułów 
i osłomułów, do produkcji wyrobów farmaceutycznych 

bez cła 0 

0206 80 91  Świeże lub schłodzone jadalne podroby z koni, osłów, mułów i osłomułów 
(z wyłączeniem do produkcji wyrobów farmaceutycznych) 

6,4 0 

0206 80 99  Świeże lub schłodzone jadalne podroby z owiec i kóz (z wyłączeniem 
do produkcji wyrobów farmaceutycznych) 

bez cła 0 

0206 90 10  Zamrożone jadalne podroby z owiec, kóz, koni, mułów i osłomułów, 
do produkcji wyrobów farmaceutycznych 

bez cła 0 

0206 90 91  Zamrożone jadalne podroby z koni, osłów, mułów i osłomułów (z wyłą
czeniem do produkcji wyrobów farmaceutycznych) 

6,4 0 

0206 90 99  Zamrożone jadalne podroby z owiec i kóz (z wyłączeniem do produkcji 
wyrobów farmaceutycznych) 

bez cła 0 
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0207 11 10  Świeże lub schłodzone, oskubane i bez jelit ptactwo z gatunku Gallus do
mesticus, z głowami i łapkami, znane jako »kurczaki 83 %« 

26,2 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0207 11 30  Świeże lub schłodzone, oskubane i wypatroszone ptactwo z gatunku Gal
lus domesticus, bez głów i łapek, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołąd
kami, znane jako »kurczaki 70 %« 

29,9 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0207 11 90  Świeże lub schłodzone, oskubane i wypatroszone ptactwo z gatunku Gal
lus domesticus, bez głów i łapek oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, 
znane jako »kurczaki 65 %« oraz inne formy świeżego lub schłodzonego 
ptactwa, nieciętego na kawałki (z wyłączeniem »kurczaków 83 % i 70 %«) 

32,5 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0207 12 10  Zamrożone ptactwo z gatunku Gallus domesticus, oskubane i wypatroszone, 
bez głów i łapek, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane 
jako »kurczaki 70 %« 

29,9 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0207 12 90  Zamrożone ptactwo z gatunku Gallus domesticus, oskubane i wypatroszone, 
bez głów i łapek oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako 
»kurczaki 65 %« oraz inne formy ptactwa, nieciętego na kawałki (z wyłą
czeniem »kurczaków 70 %«) 

32,5 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0207 13 10  Świeże lub schłodzone kawałki mięsa z ptactwa z gatunku Gallus domesti
cus, bez kości 

102,4 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0207 13 20  Świeże lub schłodzone połówki lub ćwiartki z ptactwa z gatunku Gallus 
domesticus 

35,8 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0207 13 30  Świeże lub schłodzone całe skrzydła, nawet z końcami, z ptactwa z ga
tunku Gallus domesticus 

26,9 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0207 13 40  Świeże lub schłodzone grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry 
i końce skrzydeł z ptactwa z gatunku Gallus domesticus 

18,7 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0207 13 50  Świeże lub schłodzone piersi i ich kawałki z ptactwa z gatunku Gallus do
mesticus, z kośćmi 

60,2 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0207 13 60  Świeże lub schłodzone nogi i ich kawałki z ptactwa z gatunku Gallus do
mesticus, z kośćmi 

46,3 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0207 13 70  Świeże lub schłodzone kawałki mięsa z ptactwa z gatunku Gallus domesti
cus, z kośćmi (z wyłączeniem półtusz i ćwierci, całych skrzydeł, nawet 
z końcami, grzbietów, szyj, grzbietów włącznie z szyjami, kuprów i koń
ców skrzydeł, piersi, nóg i ich kawałków) 

100,8 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0207 13 91  Świeże lub schłodzone jadalne wątróbki z ptactwa z gatunku Gallus do
mesticus 

6,4 0 

0207 13 99  Świeże lub schłodzone jadalne podroby z ptactwa z gatunku Gallus domes
ticus (z wyłączeniem wątróbek) 

18,7 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0207 14 10  Zamrożone kawałki mięsa z ptactwa z gatunku Gallus domesticus, bez 
kości 

102,4 EUR/100 kg/ 
net 

— 
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0207 14 20  Zamrożone połówki lub ćwiartki z ptactwa z gatunku Gallus domesticus 35,8 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0207 14 30  Zamrożone całe skrzydła, nawet z końcami, z ptactwa z gatunku Gallus 
domesticus 

26,9 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0207 14 40  Zamrożone grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce 
skrzydeł z ptactwa z gatunku Gallus domesticus 

18,7 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0207 14 50  Zamrożone piersi i ich kawałki z ptactwa z gatunku Gallus domesticus, 
z kośćmi 

60,2 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0207 14 60  Zamrożone nogi i ich kawałki z ptactwa z gatunku Gallus domesticus, 
z kośćmi 

46,3 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0207 14 70  Zamrożone kawałki mięsa z ptactwa z gatunku Gallus domesticus, z kośćmi 
(z wyłączeniem półtusz lub ćwierci, całych skrzydeł, nawet z końcami, 
grzbietów, szyj, grzbietów włącznie z szyjami, kuprów i końców skrzydeł, 
piersi, nóg i ich kawałków) 

100,8 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0207 14 91  Zamrożone jadalne wątróbki z ptactwa z gatunku Gallus domesticus 6,4 0 

0207 14 99  Zamrożone jadalne podroby z ptactwa z gatunku Gallus domesticus (z wyłą
czeniem wątróbek) 

18,7 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0207 24 10  Świeże lub schłodzone, oskubane i wypatroszone indyki z gatunku domes
ticus, bez głów i łapek, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, 
znane jako »indyki 80 %« 

34 EUR/100 kg/net — 

0207 24 90  Świeże lub schłodzone, oskubane i wypatroszone indyki z gatunku domes
ticus, bez głów i łapek oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane 
jako »indyki 73 %« oraz świeże lub schłodzone indyki w innej postaci, 
niecięte na kawałki (z wyłączeniem »indyków 80 %«) 

37,3 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0207 25 10  Zamrożone indyki z gatunku domesticus, oskubane i wypatroszone, bez 
głów i łapek, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako 
»indyki 80 %« 

34 EUR/100 kg/net — 

0207 25 90  Zamrożone indyki z gatunku domesticus, oskubane i wypatroszone, bez 
głów i łapek oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako »indyki 
73 %« oraz indyki w innej postaci, niecięte na kawałki (z wyłączeniem »in
dyków 80 %«) 

37,3 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0207 26 10  Świeże lub schłodzone kawałki mięsa z indyków z gatunku domesticus, 
bez kości 

85,1 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0207 26 20  Świeże lub schłodzone połówki lub ćwiartki z indyków z gatunku domes
ticus 

41 EUR/100 kg/net — 

0207 26 30  Świeże lub schłodzone całe skrzydła, nawet z końcami, z indyków z ga
tunku domesticus 

26,9 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0207 26 40  Świeże lub schłodzone grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry 
i końce skrzydeł z indyków z gatunku domesticus 

18,7 EUR/100 kg/ 
net 

— 
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0207 26 50  Świeże lub schłodzone piersi i ich kawałki z indyków z gatunku domesti
cus, z kośćmi 

67,9 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0207 26 60  Świeże lub schłodzone podudzia i ich kawałki z indyków z gatunku do
mesticus, z kośćmi 

25,5 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0207 26 70  Świeże lub schłodzone nogi i ich kawałki z indyków z gatunku domesticus, 
z kośćmi (z wyłączeniem podudzi) 

46 EUR/100 kg/net — 

0207 26 80  Świeże lub schłodzone kawałki mięsa z indyków z gatunku domesticus, 
z kośćmi (z wyłączeniem połówek lub ćwiartek, całych skrzydeł, nawet 
z końcami, grzbietów, szyj, grzbietów włącznie z szyjami, kuprów i koń
ców skrzydeł, piersi, nóg i ich kawałków) 

83 EUR/100 kg/net — 

0207 26 91  Świeże lub schłodzone jadalne wątróbki z indyków z gatunku domesticus 6,4 0 

0207 26 99  Świeże lub schłodzone jadalne podroby z indyków z gatunku domesticus 
(z wyłączeniem wątróbek) 

18,7 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0207 27 10  Zamrożone kawałki mięsa z indyków z gatunku domesticus, bez kości 85,1 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0207 27 20  Zamrożone połówki i ćwiartki z indyków z gatunku domesticus 41 EUR/100 kg/net — 

0207 27 30  Zamrożone całe skrzydła, nawet z końcami, z indyków z gatunku domesti
cus 

26,9 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0207 27 40  Zamrożone grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce 
skrzydeł z indyków z gatunku domesticus 

18,7 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0207 27 50  Zamrożone piersi i ich kawałki z indyków z gatunku domesticus, z kośćmi 67,9 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0207 27 60  Zamrożone podudzia i ich kawałki z indyków z gatunku domesticus, 
z kośćmi 

25,5 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0207 27 70  Zamrożone nogi i ich kawałki z indyków z gatunku domesticus, z kośćmi 
(z wyłączeniem podudzi) 

46 EUR/100 kg/net — 

0207 27 80  Zamrożone kawałki mięsa z indyków z gatunku domesticus, z kośćmi 
(z wyłączeniem połówek lub ćwiartek, całych skrzydeł, nawet z końcami, 
grzbietów, szyj, grzbietów włącznie z szyjami, kuprów i końców skrzydeł, 
piersi, nóg i ich kawałków) 

83 EUR/100 kg/net — 

0207 27 91  Zamrożone jadalne wątróbki z indyków z gatunku domesticus 6,4 0 

0207 27 99  Zamrożone jadalne podroby z indyków z gatunku domesticus (z wyłącze
niem wątróbek) 

18,7 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0207 32 11  Świeże lub schłodzone, oskubane, bez krwi i jelit lub niewypatroszone 
kaczki z gatunku domesticus, z głowami i łapkami, znane jako »kaczki 
85 %« 

38 EUR/100 kg/net — 
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0207 32 15  Świeże lub schłodzone, oskubane i wypatroszone kaczki z gatunku domes
ticus, bez głów i łapek, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, 
znane jako »kaczki 70 %« 

46,2 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0207 32 19  Świeże lub schłodzone, oskubane i wypatroszone kaczki z gatunku domes
ticus, bez głów i łapek oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane 
jako »kaczki 63 %« oraz kaczki w innej postaci, niecięte na kawałki (z wy
łączeniem »kaczek 85 % i 70 %«) 

51,3 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0207 32 51  Świeże lub schłodzone, oskubane, bez krwi, niewypatroszone gęsi z ga
tunku domesticus, z głowami i łapkami, znane jako »gęsi 82 %« 

45,1 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0207 32 59  Świeże lub schłodzone, oskubane i wypatroszone gęsi z gatunku domesti
cus, bez głów i łapek, z sercami i żołądkami lub bez serc i żołądków, 
znane jako »gęsi 75 %« oraz gęsi w innej postaci, niecięte na kawałki 
(z wyłączeniem »gęsi 82 %«) 

48,1 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0207 32 90  Świeże lub schłodzone perliczki, niecięte na kawałki 49,3 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0207 33 11  Zamrożone kaczki z gatunku domesticus, oskubane i wypatroszone, bez 
głów i łapek, ale z szyjami, sercami, wątróbkami i żołądkami, znane jako 
»kaczki 70 %« 

46,2 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0207 33 19  Zamrożone kaczki z gatunku domesticus, oskubane i wypatroszone, bez 
głów i łapek oraz bez szyj, serc, wątróbek i żołądków, znane jako »kaczki 
63 %« oraz kaczki w innej postaci, niecięte na kawałki (z wyłączeniem 
»kaczek 70 %«) 

51,3 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0207 33 51  Zamrożone, oskubane, bez krwi, niewypatroszone gęsi z gatunku domesti
cus, z głowami i łapkami, znane jako »gęsi 82 %« 

45,1 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0207 33 59  Zamrożone, oskubane i wypatroszone gęsi z gatunku domesticus, bez głów 
i łapek, z sercami i żołądkami lub bez serc i żołądków, znane jako »gęsi 
75 %« oraz gęsi w innej postaci, niecięte na kawałki (z wyłączeniem »gęsi 
82 %«) 

48,1 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0207 33 90  Zamrożone perliczki, niecięte na kawałki 49,3 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0207 34 10  Wątróbki otłuszczone z gęsi domowych, jadalne, świeże lub schłodzone bez cła 0 

0207 34 90  Wątróbki otłuszczone z kaczek domowych, jadalne, świeże lub schło
dzone 

bez cła 0 

0207 35 11  Świeże lub schłodzone kawałki mięsa z gęsi z gatunku domesticus, bez 
kości 

110,5 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0207 35 15  Świeże lub schłodzone kawałki mięsa z kaczek i perliczek z gatunku do
mesticus, bez kości 

128,3 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0207 35 21  Świeże lub schłodzone połówki lub ćwiartki z kaczek z gatunku domesti
cus 

56,4 EUR/100 kg/ 
net 

— 
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0207 35 23  Świeże lub schłodzone połówki lub ćwiartki z gęsi z gatunku domesticus 52,9 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0207 35 25  Świeże lub schłodzone połówki lub ćwiartki z perliczek z gatunku domes
ticus 

54,2 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0207 35 31  Świeże lub schłodzone całe skrzydła, nawet z końcami, z kaczek, gęsi 
i perliczek z gatunku domesticus 

26,9 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0207 35 41  Świeże lub schłodzone grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry 
i końce skrzydeł z kaczek, gęsi i perliczek z gatunku domesticus 

18,7 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0207 35 51  Świeże lub schłodzone piersi i ich kawałki z gęsi z gatunku domesticus, 
z kośćmi 

86,5 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0207 35 53  Świeże lub schłodzone piersi i ich kawałki z kaczek i perliczek z gatunku 
domesticus, z kośćmi 

115,5 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0207 35 61  Świeże lub schłodzone nogi i ich kawałki z gęsi z gatunku domesticus, 
z kośćmi 

69,7 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0207 35 63  Świeże lub schłodzone nogi i ich kawałki z kaczek i perliczek z gatunku 
domesticus, z kośćmi 

46,3 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0207 35 71  Świeże lub schłodzone tusze z mięsa z gatunku domesticus, bez kości 66 EUR/100 kg/net — 

0207 35 79  Świeże lub schłodzone kawałki mięsa z kaczek, gęsi i perliczek z gatunku 
domesticus, z kośćmi (z wyłączeniem połówek lub ćwiartek, całych skrzy
deł, nawet z końcami, grzbietów, szyj, grzbietów włącznie z szyjami, ku
prów i końców skrzydeł, piersi, nóg i ich kawałków oraz tuszy gęsich lub 
kaczych) 

123,2 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0207 35 91  Świeże lub schłodzone jadalne wątróbki z kaczek, gęsi lub perliczek (z wy
łączeniem wątróbek otłuszczonych) 

6,4 3 

0207 35 99  Świeże lub schłodzone jadalne podroby z kaczek, gęsi i perliczek z ga
tunku domesticus (z wyłączeniem wątróbek) 

18,7 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0207 36 11  Zamrożone kawałki mięsa z gęsi z gatunku domesticus, bez kości 110,5 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0207 36 15  Zamrożone kawałki mięsa z kaczek i perliczek z gatunku domesticus, bez 
kości 

128,3 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0207 36 21  Zamrożone połówki lub ćwiartki z kaczek z gatunku domesticus 56,4 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0207 36 23  Zamrożone połówki lub ćwiartki z gęsi z gatunku domesticus 52,9 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0207 36 25  Zamrożone połówki lub ćwiartki z perliczek z gatunku domesticus 54,2 EUR/100 kg/ 
net 

— 
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0207 36 31  Zamrożone całe skrzydła, nawet z końcami, z kaczek, gęsi i perliczek z ga
tunku domesticus 

26,9 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0207 36 41  Zamrożone grzbiety, szyje, grzbiety włącznie z szyjami, kupry i końce 
skrzydeł z kaczek, gęsi i perliczek z gatunku domesticus 

18,7 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0207 36 51  Zamrożone piersi i ich kawałki z gęsi z gatunku domesticus, z kośćmi 86,5 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0207 36 53  Zamrożone piersi i ich kawałki z kaczek i perliczek z gatunku domesticus, 
z kośćmi 

115,5 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0207 36 61  Zamrożone nogi i ich kawałki z gęsi z gatunku domesticus, z kośćmi 69,7 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0207 36 63  Zamrożone nogi i ich kawałki z kaczek i perliczek z gatunku domesticus, 
z kośćmi 

46,3 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0207 36 71  Zamrożone tusze z gęsi lub kaczek z gatunku domesticus 66 EUR/100 kg/net — 

0207 36 79  Zamrożone kawałki mięsa z kaczek, gęsi i perliczek z gatunku domesticus, 
z kośćmi (z wyłączeniem połówek lub ćwiartek, całych skrzydeł, nawet 
z końcami, grzbietów, szyj, grzbietów włącznie z szyjami, kuprów i koń
ców skrzydeł, piersi, nóg i ich kawałków oraz tuszy gęsich lub kaczych) 

123,2 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0207 36 81  Zamrożone jadalne wątróbki otłuszczone z gęsi z gatunku domesticus bez cła 0 

0207 36 85  Zamrożone jadalne wątróbki otłuszczone z kaczek z gatunku domesticus bez cła 0 

0207 36 89  Zamrożone jadalne wątróbki z kaczek, gęsi lub perliczek z gatunku do
mesticus (z wyłączeniem wątróbek otłuszczonych) 

6,4 0 

0207 36 90  Zamrożone jadalne podroby z kaczek, gęsi i perliczek z gatunku domesti
cus (z wyłączeniem wątróbek) 

18,7 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0208 10 11  Świeże lub schłodzone mięso i jadalne podroby z królików domowych 6,4 0 

0208 10 19  Zamrożone mięso i jadalne podroby z królików domowych 6,4 0 

0208 10 90  Świeże, schłodzone lub zamrożone mięso i jadalne podroby z królików 
innych niż domowe i zajęcy 

bez cła 0 

0208 30 00  Świeże, schłodzone lub zamrożone mięso i jadalne podroby z naczelnych 9 0 

0208 40 10  Świeże, schłodzone lub zamrożone mięso z wielorybów 6,4 0 

0208 40 90  Jadalne podroby z wielorybów oraz mięso i jadalne podroby z delfinów 
i morświnów (ssaki z rzędu waleni) oraz z manatów i krów morskich 
(ssaki z rzędu syren), świeże, schłodzone lub zamrożone 

9 0 
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0208 50 00  Świeże, schłodzone lub zamrożone mięso i jadalne podroby z gadów (np. 
węży, żółwi, krokodyli) 

9 0 

0208 90 10  Świeże, schłodzone lub zamrożone mięso i jadalne podroby z gołębi do
mowych 

6,4 0 

0208 90 20  Świeże, schłodzone lub zamrożone mięso i jadalne podroby z przepiórek bez cła 0 

0208 90 40  Świeże, schłodzone lub zamrożone mięso i jadalne podroby z dziczyzny 
(z wyłączeniem królików, zajęcy, świń i przepiórek) 

bez cła 0 

0208 90 55  Świeże, schłodzone lub zamrożone mięso z fok 6,4 0 

0208 90 60  Świeże, schłodzone lub zamrożone mięso i jadalne podroby z reniferów 9 0 

0208 90 70  Świeże, schłodzone lub zamrożone żabie udka 6,4 0 

0208 90 95  Mięso i jadalne podroby, świeże, schłodzone lub zamrożone (z wyłącze
niem bydła, świń, owiec, kóz, koni, osłów, mułów, osłomułów, drobiu 
(ptactwo z gatunku Gallus domesticus, kaczki, gęsi, indyki, perliczki), króli
ków, zajęcy, naczelnych, wielorybów, delfinów i morświnów (ssaki z rzędu 
waleni), manatów i krów morskich (ssaki z rzędu syren), gadów, gołębi, 
dziczyzny, mięsa z fok, reniferów i żabich udek) 

9 0 

0209 00 11  Świeży schłodzony lub zamrożony tłuszcz podskórny ze świń, solony lub 
w solance 

21,4 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0209 00 19  Suszony lub wędzony tłuszcz podskórny ze świń 23,6 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0209 00 30  Tłuszcz ze świń, niewytapiany lub inaczej wyekstrahowany 12,9 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0209 00 90  Tłuszcz drobiowy, niewytapiany lub inaczej wyekstrahowany 41,5 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0210 11 11  Szynki i ich kawałki ze świń domowych, solone lub w solance, z kośćmi 77,8 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0210 11 19  Łopatki i ich kawałki ze świń domowych, solone lub w solance, z kośćmi 60,1 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0210 11 31  Szynki i ich kawałki ze świń domowych, suszone lub wędzone, z kośćmi 151,2 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0210 11 39  Łopatki i ich kawałki ze świń domowych, suszone lub wędzone, z kośćmi 119 EUR/100 kg/net 0 

0210 11 90  Szynki, łopatki i ich kawałki ze świń innych niż domowe, solone, w so
lance, suszone lub wędzone, z kośćmi 

15,4 0 
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0210 12 11  Boczek i jego kawałki ze świń domowych, solone lub w solance 46,7 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0210 12 19  Boczek i jego kawałki ze świń domowych, suszone lub wędzone 77,8 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0210 12 90  Boczek i jego kawałki ze świń innych niż domowe, solone, w solance, su
szone lub wędzone 

15,4 0 

0210 19 10  Bok bekonowy lub szpencer ze świń domowych, solone lub w solance 68,7 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0210 19 20  Bok trzyćwierciowy lub środki ze świń domowych, solone lub w solance 75,1 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0210 19 30  Przodki i ich kawałki ze świń domowych, solone lub w solance 60,1 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0210 19 40  Schaby i ich kawałki ze świń domowych, solone lub w solance 86,9 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0210 19 50  Mięso ze świń domowych, solone lub w solance (z wyłączeniem szynek, 
łopatek i ich kawałków, boczku i jego kawałków, boku bekonowego lub 
szpencera, boku trzyćwierciowego lub środków oraz przodków, schabów 
i ich kawałków) 

86,9 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0210 19 60  Przodki i ich kawałki ze świń domowych, suszone lub wędzone 119 EUR/100 kg/net 0 

0210 19 70  Schaby i ich kawałki ze świń domowych, suszone lub wędzone 149,6 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0210 19 81  Suszone lub wędzone mięso ze świń domowych, bez kości (z wyłączeniem 
boczku i jego kawałków) 

151,2 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0210 19 89  Suszone lub wędzone mięso ze świń domowych, z kośćmi (z wyłączeniem 
szynek, łopatek i ich kawałków, boczku i jego kawałków oraz przodków, 
schabów i ich kawałków) 

151,2 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0210 19 90  Mięso ze świń innych niż domowe, solone, w solance, suszone lub wę
dzone (z wyłączeniem szynek, łopatek i ich kawałków, z kośćmi, oraz 
boczku i jego kawałków) 

15,4 0 

0210 20 10  Mięso z bydła, solone, w solance, suszone lub wędzone, z kośćmi 15,4 + 265,2 EUR/ 
100 kg/net 

— 

0210 20 90  Mięso z bydła, solone, w solance, suszone lub wędzone, bez kości 15,4 + 303,4 EUR/ 
100 kg/net 

— 

0210 91 00  Mięso i jadalne podroby, solone, w solance, suszone lub wędzone oraz ja
dalne mąki i mączki z mięsa i podrobów z naczelnych 

15,4 0 

24.12.2016 L 356/43 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



CN 2007  Wyszczególnienie Stawka podstawowa Kategoria 

0210 92 00  Mięso i jadalne podroby, solone, w solance, suszone lub wędzone oraz ja
dalne mąki i mączki z mięsa i podrobów z wielorybów, delfinów i morświ
nów (ssaki z rzędu waleni) oraz manatów i krów morskich (ssaki z rzędu 
syren) 

15,4 0 

0210 93 00  Mięso i jadalne podroby, solone, w solance, suszone lub wędzone oraz ja
dalne mąki i mączki z mięsa i podrobów z gadów (np. węży, żółwi, kro
kodyli) 

15,4 0 

0210 99 10  Mięso z koni, solone, w solance lub suszone 6,4 0 

0210 99 21  Mięso z owiec i kóz, solone, w solance, suszone lub wędzone, z kośćmi 222,7 EUR/100 kg/ 
net 

10 

0210 99 29  Mięso z owiec i kóz, solone, w solance, suszone lub wędzone, bez kości 311,8 EUR/100 kg/ 
net 

10 

0210 99 31  Mięso z reniferów, solone, w solance, suszone lub wędzone 15,4 10 

0210 99 39  Mięso, solone, w solance, suszone lub wędzone (z wyłączeniem ze świń, 
bydła, reniferów, owiec lub kóz, naczelnych, wielorybów, delfinów i morś
winów (ssaki z rzędu waleni), manatów i krów morskich (ssaki z rzędu sy
ren), gadów oraz mięsa, solonego, w solance lub suszonego z koni) 

130,0 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0210 99 41  Wątroby jadalne ze świń domowych, solone, w solance, suszone lub wę
dzone 

64,9 EUR/100 kg/ 
net 

10 

0210 99 49  Jadalne podroby ze świń domowych, solone, w solance, suszone lub wę
dzone (z wyłączeniem wątrób) 

47,2 EUR/100 kg/ 
net 

10 

0210 99 51  Jadalne przepona gruba i przepona cienka z bydła, solone, w solance, su
szone lub wędzone 

15,4 + 303,4 EUR/ 
100 kg/net 

— 

0210 99 59  Jadalne podroby z bydła, solone, w solance, suszone lub wędzone (z wyłą
czeniem przepony grubej i przepony cienkiej) 

12,8 0 

0210 99 60  Jadalne podroby z owiec i kóz, solone, w solance, suszone lub wędzone 15,4 0 

0210 99 71  Jadalne wątróbki otłuszczone z gęsi lub kaczek, solone lub w solance bez cła 0 

0210 99 79  Jadalne wątróbki drobiowe, solone, w solance, suszone lub wędzone (z wy
łączeniem wątróbek otłuszczonych z gęsi lub kaczek) 

6,4 — 

0210 99 80  Jadalne podroby, solone, w solance, suszone lub wędzone (z wyłączeniem 
ze świń domowych, bydła, owiec, kóz, naczelnych, wielorybów, delfinów 
i morświnów (ssaki z rzędu waleni), manatów i krów morskich (ssaki 
z rzędu syren), gadów oraz wątróbek drobiowych) 

15,4 0 

0210 99 90  Jadalne mąki i mączki, z mięsa i podrobów 15,4 + 303,4 EUR/ 
100 kg/net 

— 
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0301 10 10  Żywe słodkowodne ryby ozdobne bez cła 0 

0301 10 90  Żywe morskie ryby ozdobne 7,5 0 

0301 91 10  Żywe pstrągi i trocie (Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster) 8 0 

0301 91 90  Żywe pstrągi i trocie (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus 
clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae) 

12 0 

0301 92 00  Żywe węgorze (Anguilla spp.) bez cła 0 

0301 93 00  Żywe karpiowate 8 0 

0301 94 00  Żywy tuńczyk błękitnopłetwy (Thunnus thynnus) 16 0 

0301 95 00  Żywy tuńczyk południowy (makoja) (Thunnus maccoyii) 16 0 

0301 99 11  Żywe łososie pacyficzne (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, On
corhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhyn
chus masou i Oncorhynchus rhodurus), łosoś atlantycki (Salmo salar) i głowa
cica (Hucho hucho) 

2 0 

0301 99 19  Żywe ryby słodkowodne (z wyłączeniem ryb ozdobnych, pstrągów i troci, 
węgorzy, karpiowatych, łososi pacyficznych (Oncorhynchus nerka, Oncor
hynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhyn
chus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), łososia atlantyc
kiego (Salmo salar) i głowacicy (Hucho hucho)) 

8 0 

0301 99 80  Żywe ryby morskie (z wyłączeniem ryb ozdobnych, pstrągów i troci 
(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus agua
bonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster), 
węgorzy (Anguilla spp.), tuńczyka błękitnopłetwego (Thunnus thynnus) 
i tuńczyka południowego (makoji) (Thunnus maccoyii)) 

16 0 

0302 11 10  Świeże lub schłodzone pstrągi i trocie (Oncorhynchus apache i Oncorhynchus 
chrysogaster) 

8 0 

0302 11 20  Świeże lub schłodzone pstrągi i trocie z gatunku Oncorhynchus mykiss, 
z głowami i skrzelami, wypatroszone, o masie > 1,2 kg każdy, lub pozba
wione głowy, oskrobane i wypatroszone, o masie > 1 kg każdy 

12 0 

0302 11 80  Świeże lub schłodzone pstrągi i trocie (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, 
Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae) (z wyłącze
niem z gatunku Oncorhynchus mykiss, z głowami i skrzelami, wypatroszo
nych, o masie > 1,2 kg każdy, lub pozbawionych głowy, oskrobanych 
i wypatroszonych, o masie > 1 kg każdy) 

12 0 

0302 12 00  Świeże lub schłodzone łososie pacyficzne (Oncorhynchus nerka, Oncorhyn
chus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus 
kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), łosoś atlantycki 
(Salmo salar) i głowacica (Hucho hucho) 

2 0 

24.12.2016 L 356/45 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



CN 2007  Wyszczególnienie Stawka podstawowa Kategoria 

0302 19 00  Świeże lub schłodzone łososiowate (z wyłączeniem pstrągów i troci 
(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus agua
bonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogaster), 
łososi pacyficznych (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhyn
chus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus 
masou i Oncorhynchus rhodurus), łososia atlantyckiego (Salmo salar) i głowa
cicy (Hucho hucho)) 

8 0 

0302 21 10  Świeży lub schłodzony halibut niebieski (Reinhardtius hippoglossoides) 8 0 

0302 21 30  Świeży lub schłodzony halibut biały (Hippoglossus hippoglossus) 8 0 

0302 21 90  Świeży lub schłodzony halibut pacyficzny (Hippoglossus stenolepis) 15 0 

0302 22 00  Świeża lub schłodzona gładzica (Pleuronectes platessa) 7,5 0 

0302 23 00  Świeże lub schłodzone sole (Solea spp.) 15 0 

0302 29 10  Świeże lub schłodzone smuklice (Lepidorhombus spp.) 15 0 

0302 29 90  Świeże lub schłodzone płastugi (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, So
leidae, Scophthalmidae i Catharidae) (z wyłączeniem halibuta niebieskiego, 
halibuta białego, halibuta pacyficznego, gładzicy, soli i smuklic) 

15 0 

0302 31 10  Świeże lub schłodzone albakora lub tuńczyk biały (Thunnus alalunga), 
do przetwórstwa przemysłowego lub zakonserwowania 

bez cła 0 

0302 31 90  Świeże lub schłodzone albakora lub tuńczyk biały (Thunnus alalunga) 
(z wyłączeniem do przetwórstwa przemysłowego lub zakonserwowania) 

22 0 

0302 32 10  Świeży lub schłodzony tuńczyk żółtopłetwy (Thunnus albacares), do prze
twórstwa przemysłowego lub zakonserwowania 

bez cła 0 

0302 32 90  Świeży lub schłodzony tuńczyk żółtopłetwy (Thunnus albacares) (z wyłącze
niem do przetwórstwa przemysłowego lub zakonserwowania) 

22 0 

0302 33 10  Świeży lub schłodzony latający lub paskowany bonito, do przetwórstwa 
przemysłowego lub zakonserwowania 

bez cła 0 

0302 33 90  Świeży lub schłodzony latający lub paskowany bonito (z wyłączeniem 
do przetwórstwa przemysłowego lub zakonserwowania) 

22 0 

0302 34 10  Świeży lub schłodzony opastun (Thunnus obesus), do przetwórstwa prze
mysłowego lub zakonserwowania 

bez cła 0 

0302 34 90  Świeży lub schłodzony opastun (Thunnus obesus) (z wyłączeniem do prze
twórstwa przemysłowego lub zakonserwowania) 

22 0 

0302 35 10  Świeży lub schłodzony tuńczyk błękitnopłetwy (Thunnus thynnus), do prze
twórstwa przemysłowego lub zakonserwowania 

bez cła 0 
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0302 35 90  Świeży lub schłodzony tuńczyk błękitnopłetwy (Thunnus thynnus) (z wyłą
czeniem do przetwórstwa przemysłowego lub zakonserwowania) 

22 0 

0302 36 10  Świeży lub schłodzony tuńczyk południowy (makoja) (Thunnus maccoyii), 
do przetwórstwa przemysłowego lub zakonserwowania 

bez cła 0 

0302 36 90  Świeży lub schłodzony tuńczyk południowy (makoja) (Thunnus maccoyii) 
(z wyłączeniem do przetwórstwa przemysłowego lub zakonserwowania) 

22 0 

0302 39 10  Świeże lub schłodzone tuńczyki z rodzaju Thunnus, do przetwórstwa 
przemysłowego lub zakonserwowania (z wyłączeniem Thunnus alalunga, 
Thunnus albacares, Thunnus obesus, Thunnus thynnus i Thunnus maccoyii) 

bez cła 0 

0302 39 90  Świeże lub schłodzone tuńczyki z rodzaju Thunnus (z wyłączeniem tuń
czyków do przetwórstwa przemysłowego lub zakonserwowania oraz 
Thunnus alalunga, Thunnus albacares, Thunnus obesus, Thunnus thynnus i Thun
nus maccoyii) 

22 0 

0302 40 00  Świeże lub schłodzone śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii) 15 0 

0302 50 10  Świeże lub schłodzone dorsze (Gadus morhua) 12 0 

0302 50 90  Świeże lub schłodzone dorsze (Gadus ogac, Gadus macrocephalus) 12 0 

0302 61 10  Świeże lub schłodzone sardynki (Sardina pilchardus) 23 0 

0302 61 30  Świeże lub schłodzone sardynki (Sardinops spp.) i sardynele (Sardinella 
spp.) 

15 0 

0302 61 80  Świeże lub schłodzone brisling lub szprot (Sprattus sprattus) 13 0 

0302 62 00  Świeży lub schłodzony łupacz (plamiak) (Melanogrammus aeglefinus) 7,5 0 

0302 63 00  Świeży lub schłodzony czarniak (Pollachius virens) 7,5 0 

0302 64 00  Świeże lub schłodzone makrele (Scomber scombrus, Scomber australasicus, 
Scomber japonicus) 

20 0 

0302 65 20  Świeży lub schłodzony koleń z gatunku Squalus acanthias 6 0 

0302 65 50  Świeże lub schłodzone rekinki z gatunku Scyliorhinus spp. 6 0 

0302 65 90  Świeże lub schłodzone rekiny (z wyłączeniem koleni z gatunku Squalus 
acanthias i rekinków z gatunku Scyliorhinus spp.) 

8 0 

0302 66 00  Świeże lub schłodzone węgorze (Anguilla spp.) bez cła 0 

0302 67 00  Świeży lub schłodzony włócznik (Xiphias gladius) 15 0 
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0302 68 00  Świeże lub schłodzone antary (Dissostichus spp.) 15 0 

0302 69 11  Świeże lub schłodzone karpiowate 8 0 

0302 69 19  Świeże lub schłodzone ryby słodkowodne (z wyłączeniem łososiowatych, 
węgorzy i karpiowatych) 

8 0 

0302 69 21  Świeże lub schłodzone ryby morskie z rodzaju Euthynnus, do przetwórstwa 
przemysłowego lub zakonserwowania (z wyłączeniem latającego lub pas
kowanego bonito) 

bez cła 0 

0302 69 25  Świeże lub schłodzone ryby morskie z rodzaju Euthynnus (z wyłączeniem 
do przetwórstwa przemysłowego lub zakonserwowania oraz latającego 
lub paskowanego bonito) 

22 0 

0302 69 31  Świeże lub schłodzone karmazyny (Sebastes marinus) 7,5 0 

0302 69 33  Świeże lub schłodzone karmazyny (Sebastes spp.) (z wyłączeniem Sebastes 
marinus) 

7,5 0 

0302 69 35  Świeże lub schłodzone ryby morskie z gatunku Boreogadus saida 12 0 

0302 69 41  Świeży lub schłodzony witlinek (Merlangius merlangus) 7,5 0 

0302 69 45  Świeże lub schłodzone molwy (Molva spp.) 7,5 0 

0302 69 51  Świeże lub schłodzone mintaj (Theragra chalcogramma) i rdzawiec (Polla
chius pollachius) 

7,5 0 

0302 69 55  Świeże lub schłodzone sardele (Engraulis spp.) 15 0 

0302 69 61  Świeże lub schłodzone kielec (właściwy) i morlesze (Dentex dentex i Pagellus 
spp.) 

15 0 

0302 69 66  Świeże lub schłodzone morszczuk kapski (Merluccius capensis) i morszczuk 
głębokowodny (Merluccius paradoxus) 

15 0 

0302 69 67  Świeży lub schłodzony morszczuk australijski (Merluccius australis) 15 0 

0302 69 68  Świeże lub schłodzone morszczuki z rodzaju Merluccius (z wyłączeniem 
morszczuka kapskiego, morszczuka głębokowodnego i morszczuka au
stralijskiego) 

15 0 

0302 69 69  Świeże lub schłodzone widłaki z rodzaju Urophycis 15 0 

0302 69 75  Świeże lub schłodzone bramy (Brama spp.) 15 0 

0302 69 81  Świeże lub schłodzone żabnice (Lophius spp.) 15 0 

0302 69 85  Świeży lub schłodzony błękitek (Micromesistius poutassou lub Gadus poutas
sou) 

7,5 0 
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0302 69 86  Świeży lub schłodzony błękitek południowy (Micromesistius australis) 7,5 0 

0302 69 91  Ostrobok (Caranx trachurus, Trachurus trachurus), świeży lub schłodzony 15 0 

0302 69 92  Świeży lub schłodzony kinglip chilijski (Genypterus blacodes) 7,5 0 

0302 69 94  Świeży lub schłodzony labraks (moron) (Dicentrarchus labrax) 15 0 

0302 69 95  Świeża lub schłodzona dorada (sparus złotogłowy) (Sparus aurata) 15 0 

0302 69 99  Świeże lub schłodzone ryby morskie, jadalne (z wyłączeniem łososiowa
tych, płastug, tuńczyków, latającego bonito, śledzi, dorszy, sardynek, sar
dyneli, szprota, łupacza (plamiaka), czarniaka, makreli, rekinów, węgorzy 
(Anguilla spp.), włócznika, antar, ryb z rodzaju karmazynów z gatunku 
Sebastes, z gatunku Boreogadus saida, witlinka, molwy, mintaja i rdzawca, 
sardeli, kielca i morleszy, morszczuków i widłaków, bram, żabnic, błękitka 
i błękitka południowego, ostroboku, kinglipa chilijskiego, labraksa i dorady 
(sparusa złotogłowego)) 

15 0 

0302 70 00  Świeże lub schłodzone wątróbki, ikry i mlecze z ryb 10 0 

0303 11 00  Zamrożona nerka (łosoś nerka) (Oncorhynchus nerka) 2 0 

0303 19 00  Zamrożone łososie pacyficzne (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, 
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i On
corhynchus rhodurus) (z wyłączeniem nerki (łosoś nerka) (Oncorhynchus 
nerka)) 

2 0 

0303 21 10  Zamrożone pstrągi i trocie (Oncorhynchus apache i Oncorhynchus chrysogas
ter) 

9 0 

0303 21 20  Zamrożone pstrągi i trocie z gatunku Oncorhynchus mykiss, z głowami 
i skrzelami, wypatroszone, o masie > 1,2 kg każdy, lub pozbawione 
głowy, oskrobane i wypatroszone, o masie > 1 kg każdy 

12 0 

0303 21 80  Zamrożone pstrągi i trocie (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhyn
chus clarki, Oncorhynchus aguabonita i Oncorhynchus gilae) (z wyłączeniem 
z gatunku Oncorhynchus mykiss, z głowami i skrzelami, wypatroszonych, 
o masie > 1,2 kg każdy, lub pozbawionych głowy, oskrobanych i wypatro
szonych, o masie > 1 kg każdy) 

12 0 

0303 22 00  Zamrożony łosoś atlantycki (Salmo salar) i głowacica (Hucho hucho) 2 0 

0303 29 00  Zamrożone łososiowate (z wyłączeniem łososi pacyficznych, łososia atlan
tyckiego, głowacicy oraz pstrągów i troci) 

9 0 

0303 31 10  Zamrożony halibut niebieski (Reinhardtius hippoglossoides) 7,5 0 

0303 31 30  Zamrożony halibut biały (Hippoglossus hippoglossus) 7,5 0 

0303 31 90  Zamrożony halibut pacyficzny (Hippoglossus stenolepis) 15 0 
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0303 32 00  Zamrożona gładzica (Pleuronectes platessa) 15 0 

0303 33 00  Zamrożone sole (Solea spp.) 7,5 0 

0303 39 10  Zamrożona flądra (Platichthys flesus) 7,5 0 

0303 39 30  Zamrożone ryby z rodzaju Rhombosolea 7,5 0 

0303 39 70  Zamrożone płastugi (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scoph
thalmidae i Citharidae) (z wyłączeniem halibuta, gładzicy, soli, flądry i ryb 
z rodzaju Rhombosolea spp.) 

15 0 

0303 41 11  Zamrożone albakora lub tuńczyk biały (Thunnus alalunga), całe, do prze
twórstwa przemysłowego lub zakonserwowania 

bez cła 0 

0303 41 13  Zamrożone albakora lub tuńczyk biały (Thunnus alalunga), oskrobane i wy
patroszone, do przetwórstwa przemysłowego lub zakonserwowania 

bez cła 0 

0303 41 19  Zamrożone albakora lub tuńczyk biały (Thunnus alalunga), do przetwór
stwa przemysłowego lub zakonserwowania, bez głów i skrzeli, ale do wy
patroszenia 

bez cła 0 

0303 41 90  Zamrożone albakora lub tuńczyk biały (Thunnus alalunga) (z wyłączeniem 
do przetwórstwa przemysłowego lub zakonserwowania) 

22 0 

0303 42 12  Zamrożony tuńczyk żółtopłetwy (Thunnus albacares), do przemysłowej 
produkcji wyrobów objętych pozycją 1604, cały, o masie > 10 kg każdy 

bez cła 0 

0303 42 18  Zamrożony tuńczyk żółtopłetwy (Thunnus albacares), do przemysłowej 
produkcji wyrobów objętych pozycją 1604, cały, o masie <= 10 kg każdy 

bez cła 0 

0303 42 32  Zamrożony tuńczyk żółtopłetwy (Thunnus albacares), do przemysłowej 
produkcji wyrobów objętych pozycją 1604, oskrobany i wypatroszony, 
o masie > 10 kg każdy 

bez cła 0 

0303 42 38  Zamrożony tuńczyk żółtopłetwy (Thunnus albacares), do przemysłowej 
produkcji wyrobów objętych pozycją 1604, oskrobany i wypatroszony, 
o masie <= 10 kg każdy 

bez cła 0 

0303 42 52  Zamrożony tuńczyk żółtopłetwy (Thunnus albacares), do przemysłowej 
produkcji wyrobów objętych pozycją 1604, o masie > 10 kg każdy (z wy
łączeniem całego, oskrobanego lub wypatroszonego) 

bez cła 0 

0303 42 58  Zamrożony tuńczyk żółtopłetwy (Thunnus albacares), do przemysłowej 
produkcji wyrobów objętych pozycją 1604, o masie <= 10 kg każdy 
(z wyłączeniem całego, oskrobanego lub wypatroszonego) 

bez cła 0 

0303 42 90  Zamrożony tuńczyk żółtopłetwy (Thunnus albacares) (z wyłączeniem 
do przetwórstwa przemysłowego lub zakonserwowania) 

22 0 

0303 43 11  Zamrożony latający lub paskowany bonito (Euthynnus(Katsuwonus) pela
mis), do przetwórstwa przemysłowego lub zakonserwowania, cały 

bez cła 0 
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0303 43 13  Zamrożony latający lub paskowany bonito (Euthynnus(Katsuwonus) pela
mis), do przetwórstwa przemysłowego lub zakonserwowania, oskrobany 
i wypatroszony 

bez cła 0 

0303 43 19  Zamrożony latający lub paskowany bonito (Euthynnus(Katsuwonus) pela
mis), do przetwórstwa przemysłowego lub zakonserwowania, bez głowy 
i skrzeli, ale do wypatroszenia 

bez cła 0 

0303 43 90  Zamrożony latający lub paskowany bonito (Euthynnus(Katsuwonus) pelamis) 
(z wyłączeniem do przetwórstwa przemysłowego lub zakonserwowania) 

22 0 

0303 44 11  Zamrożony opastun (Thunnus obesus), do przetwórstwa przemysłowego 
lub zakonserwowania, cały 

bez cła 0 

0303 44 13  Zamrożony opastun (Thunnus obesus), do przetwórstwa przemysłowego 
lub zakonserwowania, oskrobany i wypatroszony 

bez cła 0 

0303 44 19  Zamrożony opastun (Thunnus obesus), do przetwórstwa przemysłowego 
lub zakonserwowania, bez głowy i skrzeli, ale do wypatroszenia 

bez cła 0 

0303 44 90  Zamrożony opastun (Thunnus obesus) (z wyłączeniem do przetwórstwa 
przemysłowego lub zakonserwowania) 

22 0 

0303 45 11  Zamrożony tuńczyk błękitnopłetwy (Thunnus thynnus), do przetwórstwa 
przemysłowego lub zakonserwowania, cały 

bez cła 0 

0303 45 13  Zamrożony tuńczyk błękitnopłetwy (Thunnus thynnus), do przetwórstwa 
przemysłowego lub zakonserwowania, oskrobany i wypatroszony 

bez cła 0 

0303 45 19  Zamrożony tuńczyk błękitnopłetwy (Thunnus thynnus), do przetwórstwa 
przemysłowego lub zakonserwowania, bez głowy i skrzeli, ale do wypatro
szenia 

bez cła 0 

0303 45 90  Zamrożony tuńczyk błękitnopłetwy (Thunnus thynnus) (z wyłączeniem 
do przetwórstwa przemysłowego lub zakonserwowania) 

22 0 

0303 46 11  Zamrożony tuńczyk południowy (makoja) (Thunnus maccoyii), do przetwór
stwa przemysłowego lub zakonserwowania, cały 

bez cła 0 

0303 46 13  Zamrożony tuńczyk południowy (makoja) (Thunnus maccoyii), do przetwór
stwa przemysłowego lub zakonserwowania, oskrobany i wypatroszony 

bez cła 0 

0303 46 19  Zamrożony tuńczyk południowy (makoja) (Thunnus maccoyii), do przetwór
stwa przemysłowego lub zakonserwowania, bez głowy i skrzeli, ale do wy
patroszenia 

bez cła 0 

0303 46 90  Zamrożony tuńczyk południowy (makoja) (Thunnus maccoyii) (z wyłącze
niem do przetwórstwa przemysłowego lub zakonserwowania) 

22 0 

0303 49 31  Zamrożone tuńczyki z rodzaju Thunnus, do przetwórstwa przemysłowego 
lub zakonserwowania, całe (z wyłączeniem Thunnus alalunga, Thunnus al
bacares, Thunnus obesus, Thunnus thynnus i Thunnus maccoyii) 

bez cła 0 
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0303 49 33  Zamrożone tuńczyki z rodzaju Thunnus, do przetwórstwa przemysłowego 
lub zakonserwowania, oskrobane i wypatroszone (z wyłączeniem Thunnus 
alalunga, Thunnus albacares, Thunnus obesus, Thunnus thynnus i Thunnus mac
coyii) 

bez cła 0 

0303 49 39  Zamrożone tuńczyki z rodzaju Thunnus, do przetwórstwa przemysłowego 
lub zakonserwowania, bez głów i skrzeli, ale do wypatroszenia (z wyłącze
niem Thunnus alalunga, Thunnus albacares, Thunnus obesus, Thunnus thynnus 
i Thunnus maccoyii) 

bez cła 0 

0303 49 80  Zamrożone tuńczyki z rodzaju Thunnus (z wyłączeniem tuńczyków 
do przetwórstwa przemysłowego lub zakonserwowania oraz Thunnus ala
lunga, Thunnus albacares, Thunnus obesus, Thunnus thynnus i Thunnus mac
coyii) 

22 0 

0303 51 00  Zamrożone śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii) 15 0 

0303 52 10  Zamrożone dorsze (Gadus morhua) 12 0 

0303 52 30  Zamrożone dorsze (Gadus ogac) 12 0 

0303 52 90  Zamrożone dorsze (Gadus macrocephalus) 12 0 

0303 61 00  Zamrożony włócznik (Xiphias gladius) 7,5 0 

0303 62 00  Zamrożone antary (Dissostichus spp.) 15 0 

0303 71 10  Zamrożone sardynki (Sardina pilchardus) 23 0 

0303 71 30  Zamrożone sardynki (Sardinops spp.) i sardynele (Sardinella spp.) 15 0 

0303 71 80  Zamrożone brisling lub szprot (Sprattus sprattus) 13 0 

0303 72 00  Zamrożony łupacz (plamiak) (Melanogrammus aeglefinus) 7,5 0 

0303 73 00  Zamrożony czarniak (Pollachius virens) 7,5 0 

0303 74 30  Zamrożone makrele (Scomber scombrus i Scomber japonicus) 20 0 

0303 74 90  Zamrożone makrele (Scomber australasicus) 15 0 

0303 75 20  Zamrożony koleń z gatunku Squalus acanthias 6 0 

0303 75 50  Zamrożone rekinki z gatunku Scyliorhinus spp. 6 0 

0303 75 90  Zamrożone rekiny (z wyłączeniem koleni) 8 0 
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0303 76 00  Zamrożone węgorze (Anguilla spp.) bez cła 0 

0303 77 00  Zamrożone labraks (moron) i labraks cętkowany (Dicentrarchus labrax, Di
centrarchus punctatus) 

15 0 

0303 78 11  Zamrożone morszczuk kapski (Merluccius capensis) i morszczuk głęboko
wodny (Merluccius paradoxus) 

15 0 

0303 78 12  Zamrożony morszczuk argentyński (Merluccius hubbsi) 15 0 

0303 78 13  Zamrożony morszczuk australijski (Merluccius australis) 15 0 

0303 78 19  Zamrożone morszczuki z rodzaju Merluccius (z wyłączeniem morszczuka 
kapskiego, morszczuka głębokowodnego, morszczuka argentyńskiego 
i morszczuka australijskiego) 

15 0 

0303 78 90  Zamrożone widłaki (Urophycis spp.) 15 0 

0303 79 11  Zamrożone karpiowate 8 0 

0303 79 19  Zamrożone ryby słodkowodne (z wyłączeniem łososiowatych, węgorzy 
i karpiowatych) 

8 0 

0303 79 21  Zamrożone ryby morskie z rodzaju Euthynnus, do przetwórstwa przemy
słowego lub zakonserwowania, całe (z wyłączeniem latającego lub pasko
wanego bonito objętego podpozycją 0303 43) 

bez cła 0 

0303 79 23  Zamrożone ryby morskie z rodzaju Euthynnus, do przetwórstwa przemy
słowego lub zakonserwowania, oskrobane i wypatroszone (z wyłączeniem 
latającego lub paskowanego bonito objętego podpozycją 0303 43) 

bez cła 0 

0303 79 29  Zamrożone ryby morskie z rodzaju Euthynnus, do przetwórstwa przemy
słowego lub zakonserwowania, bez głów i skrzeli, ale do wypatroszenia 
(z wyłączeniem latającego lub paskowanego bonito objętego podpozycją 
0303 43) 

bez cła 0 

0303 79 31  Zamrożone ryby morskie z rodzaju Euthynnus (z wyłączeniem latającego 
lub paskowanego bonito objętego podpozycją 0303 43 oraz ryb do prze
twórstwa przemysłowego lub zakonserwowania) 

22 0 

0303 79 35  Zamrożone karmazyny (Sebastes marinus) 7,5 0 

0303 79 37  Zamrożone karmazyny (Sebastes spp.) (z wyłączeniem Sebastes marinus) 7,5 0 

0303 79 41  Zamrożone ryby morskie z gatunku Boreogadus saida 12 0 

0303 79 45  Zamrożony witlinek (Merlangius merlangus) 7,5 0 

0303 79 51  Zamrożone molwy (Molva spp.) 7,5 0 

0303 79 55  Zamrożone mintaj (Theragra chalcogramma) i rdzawiec (Pollachius pollachius) 15 0 
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0303 79 58  Zamrożone ryby morskie z gatunku Orcynopsis unicolor 10 0 

0303 79 65  Zamrożone sardele (Engraulis spp.) 15 0 

0303 79 71  Zamrożone kielec (właściwy) i morlesze (Dentex dentex i Pagellus spp.) 15 0 

0303 79 75  Zamrożone bramy (Brama spp.) 15 0 

0303 79 81  Zamrożone żabnice (Lophius spp.) 15 0 

0303 79 83  Zamrożony błękitek (Micromesistius poutassou lub Gadus poutassou) 7,5 0 

0303 79 85  Zamrożony błękitek południowy (Micromesistius australis) 7,5 0 

0303 79 91  Ostrobok (Caranx trachurus, Trachurus trachurus), zamrożony 15 0 

0303 79 92  Zamrożony buławik nowozelandzki (miruna nowozelandzka) (Macruronus 
novaezelandiae) 

7,5 0 

0303 79 93  Zamrożony kinglip chilijski (Genypterus blacodes) 7,5 0 

0303 79 94  Zamrożone ryby z gatunków Pelotreis flavilatus i Peltorhamphus novaezelan
diae 

7,5 0 

0303 79 98  Zamrożone ryby morskie, jadalne (z wyłączeniem łososiowatych, płastug, 
tuńczyków, latającego bonito, śledzi, dorszy, włócznika, antar, sardynek, 
sardyneli, brislinga lub szprota, łupacza (plamiaka), czarniaka, makreli, re
kinów, węgorzy (Anguilla spp.), labraksa, morszczuków i widłaków, ryb 
z rodzaju Euthynnus, karmazynów z gatunku Sebastes, ryb z gatunku Bo
reogadus saida, witlinka, molw, mintaja i rdzawca (Pollachius pollachius), ryb 
z gatunku Orcynopsis unicolor, sardeli, kielca i morleszy, bram, żabnic, błę
kitka i błękitka południowego, ostroboku, buławika nowozelandzkiego, 
kinglipa chilijskiego, ryb z gatunków Pelotreis flavilatus i Peltorhamphus no
vaezelandiae) 

15 0 

0303 80 10  Zamrożone ikry i mlecze z ryb, do produkcji kwasu dezoksyrybonuklei
nowego lub siarczanu protaminy 

bez cła 0 

0303 80 90  Zamrożone jadalne wątróbki, ikry i mlecze z ryb (z wyłączeniem ikry 
i mleczy do produkcji kwasu dezoksyrybonukleinowego lub siarczanu 
protaminy) 

10 0 

0304 11 10  Świeże lub schłodzone filety z włócznika (Xiphias gladius) 18 0 

0304 11 90  Świeże lub schłodzone mięso (nawet rozdrobnione) z włócznika (Xiphias 
gladius) (z wyłączeniem filetów) 

15 0 

0304 12 10  Świeże lub schłodzone filety z antar (Dissostichus spp.) 18 0 

0304 12 90  Świeże lub schłodzone mięso (nawet rozdrobnione) z antar (Dissostichus 
spp.) (z wyłączeniem filetów) 

15 0 
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0304 19 13  Świeże lub schłodzone filety z łososi pacyficznych (Oncorhynchus nerka, 
Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, On
corhynchus kisutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), łososia at
lantyckiego (Salmo salar) i głowacicy (Hucho hucho) 

2 0 

0304 19 15  Świeże lub schłodzone filety z pstrągów i troci z gatunku Oncorhynchus 
mykiss, o masie > 400 g każdy 

12 0 

0304 19 17  Świeże lub schłodzone filety z pstrągów i troci z gatunków Salmo trutta, 
Oncorhynchus mykiss, o masie <= 400 g każdy, Oncorhynchus clarki, Oncor
hynchus aguabonita i Oncorhynchus gilae 

12 0 

0304 19 19  Świeże lub schłodzone filety z ryb słodkowodnych (z wyłączeniem pstrą
gów i troci (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncor
hynchus aguabonita i Oncorhynchus gilae), łososi pacyficznych, łososia atlan
tyckiego i głowacicy) 

9 0 

0304 19 31  Świeże lub schłodzone filety z dorszy (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus 
macrocephalus) i z ryb z gatunku Boreogadus saida 

18 0 

0304 19 33  Filety z czarniaka (Pollachius virens), świeże lub schłodzone 18 0 

0304 19 35  Filety z karmazynów (Sebastes spp.), świeże lub schłodzone 18 0 

0304 19 39  Filety z ryb morskich, świeże lub schłodzone (z wyłączeniem włócznika, 
antar, dorszy, ryb z gatunku Boreogadus saida, czarniaka i karmazynów) 

18 0 

0304 19 91  Świeże lub schłodzone mięso, nawet rozdrobnione, z ryb słodkowodnych 
(z wyłączeniem filetów) 

8 0 

0304 19 97  Płaty śledziowe, świeże lub schłodzone 15 0 

0304 19 99  Mięso rybie (nawet rozdrobnione) z ryb morskich, świeże lub schłodzone 
(z wyłączeniem włócznika, antar, filetów rybnych i płatów śledziowych) 

15 0 

0304 21 00  Zamrożone filety z włócznika (Xiphias gladius) 7,5 0 

0304 22 00  Zamrożone filety z antar (Dissostichus spp.) 15 0 

0304 29 13  Zamrożone filety z łososi pacyficznych (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus 
gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus ki
sutch, Oncorhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), łososia atlantyckiego 
(Salmo salar) i głowacicy (Hucho hucho) 

2 0 

0304 29 15  Zamrożone filety z pstrągów i troci z gatunku Oncorhynchus mykiss, o ma
sie > 400 g każdy 

12 0 

0304 29 17  Zamrożone filety z pstrągów i troci z gatunków Salmo trutta, Oncorhynchus 
mykiss, o masie <= 400 g każdy, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabo
nita i Oncorhynchus gilae 

12 0 
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0304 29 19  Zamrożone filety z ryb słodkowodnych (z wyłączeniem pstrągów i troci 
(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus agua
bonita i Oncorhynchus gilae), łososi pacyficznych, łososia atlantyckiego i gło
wacicy) 

9 0 

0304 29 21  Zamrożone filety z dorszy (Gadus macrocephalus) 7,5 0 

0304 29 29  Zamrożone filety z dorszy (Gadus morhua, Gadus ogac) i z ryb z gatunku 
Boreogadus saida 

7,5 0 

0304 29 31  Zamrożone filety z czarniaka (Pollachius virens) 7,5 0 

0304 29 33  Zamrożone filety z łupacza (Melanogrammus aeglefinus) 7,5 0 

0304 29 35  Zamrożone filety z karmazynów (Sebastes marinus) 7,5 0 

0304 29 39  Zamrożone filety z karmazynów (Sebastes spp.) (z wyłączeniem Sebastes 
marinus) 

7,5 0 

0304 29 41  Zamrożone filety z witlinka (Merlangius merlangus) 7,5 0 

0304 29 43  Zamrożone filety z molw (Molva spp.) 7,5 0 

0304 29 45  Zamrożone filety z tuńczyka (Thunnus) i z ryb z rodzaju Euthynnus 18 0 

0304 29 51  Zamrożone filety z makreli (Scomber australasicus) 15 0 

0304 29 53  Zamrożone filety z makreli (Scomber scombrus, Scomber japonicus) i z ryb 
z gatunku Orcynopsis unicolor 

15 0 

0304 29 55  Zamrożone filety z morszczuka kapskiego (Merluccius capensis) i mor
szczuka głębokowodnego (Merluccius paradoxus) 

7,5 0 

0304 29 56  Zamrożone filety z morszczuka argentyńskiego (Merluccius hubbsi) 7,5 0 

0304 29 58  Zamrożone filety z morszczuków z rodzaju Merluccius (z wyłączeniem 
morszczuka kapskiego, morszczuka głębokowodnego i morszczuka ar
gentyńskiego) 

6,1 0 

0304 29 59  Zamrożone filety z widłaków (Urophycis) 7,5 0 

0304 29 61  Zamrożone filety z koleni (Squalus acanthias) i rekinków (Scyliorhinus spp.) 7,5 0 

0304 29 69  Zamrożone filety z rekinów (z wyłączeniem koleni) 7,5 0 

0304 29 71  Zamrożone filety z gładzicy (Pleuronectes platessa) 7,5 0 

0304 29 73  Zamrożone filety z flądry (Platichthys flesus) 7,5 0 
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0304 29 75  Zamrożone filety ze śledzi (Clupea harengus, Clupea pallasii) 15 0 

0304 29 79  Zamrożone filety ze smuklic (Lepidorhombus spp.) 15 0 

0304 29 83  Zamrożone filety z żabnic (Lophius spp.) 15 0 

0304 29 85  Zamrożone filety z mintaja (Theragra chalcogramma) 13,7 0 

0304 29 91  Zamrożone filety z buławika nowozelandzkiego (miruny nowozelandz
kiej) (Macruronus novaezealandiae) 

7,5 0 

0304 29 99  Zamrożone filety z ryb morskich (z wyłączeniem włócznika, antar, do
rszy, ryb z gatunku Boreogadus saida, czarniaka, łupacza (plamiaka), kar
mazynów, witlinka, molw, tuńczyków, ryb z rodzaju gatunku Euthynnus, 
makreli, ryb z gatunku Orcynopsis unicolor, morszczuków i widłaków, reki
nów, gładzicy, flądry, śledzi, smuklic, żabnic, mintaja i buławika nowoze
landzkiego (miruny nowozelandzkiej)) 

15 0 

0304 91 00  Zamrożone mięso (nawet rozdrobnione) z włócznika (Xiphias gladius) 
(z wyłączeniem filetów) 

7,5 0 

0304 92 00  Zamrożone mięso (nawet rozdrobnione) z antar (Dissostichus spp.) (z wyłą
czeniem filetów) 

7,5 0 

0304 99 10  Zamrożone surimi 14,2 0 

0304 99 21  Zamrożone mięso (nawet rozdrobnione) z ryb słodkowodnych (z wyłącze
niem filetów) 

8 0 

0304 99 23  Zamrożone mięso (nawet rozdrobnione) ze śledzi (Clupea harengus, Clupea 
pallasii) (z wyłączeniem filetów) 

15 0 

0304 99 29  Zamrożone mięso (nawet rozdrobnione) z karmazynów (Sebastes spp.) 
(z wyłączeniem filetów) 

8 0 

0304 99 31  Zamrożone mięso (nawet rozdrobnione) z dorszy (Gadus macrocephalus) 
(z wyłączeniem filetów) 

7,5 0 

0304 99 33  Zamrożone mięso (nawet rozdrobnione) z dorszy (Gadus morhua) (z wyłą
czeniem filetów) 

7,5 0 

0304 99 39  Zamrożone mięso (nawet rozdrobnione) z dorszy (Gadus ogac) i z ryb z ga
tunku Boreogadus saida (z wyłączeniem filetów) 

7,5 0 

0304 99 41  Zamrożone mięso (nawet rozdrobnione) z czarniaka (Pollachius virens) 
(z wyłączeniem filetów) 

7,5 0 

0304 99 45  Zamrożone mięso (nawet rozdrobnione) z łupacza (plamiaka) (Melano
grammus aeglefinus) (z wyłączeniem filetów) 

7,5 0 

0304 99 51  Zamrożone mięso (nawet rozdrobnione) z morszczuków i widłaków 
(Merluccius spp., Urophycis spp.) (z wyłączeniem filetów) 

7,5 0 
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0304 99 55  Zamrożone mięso (nawet rozdrobnione) ze smuklic (z wyłączeniem file
tów) 

15 0 

0304 99 61  Zamrożone mięso (nawet rozdrobnione) z bram (Brama spp.) (z wyłącze
niem filetów) 

15 0 

0304 99 65  Zamrożone mięso (nawet rozdrobnione) z żabnic (Lophius spp.) (z wyłą
czeniem filetów) 

7,5 0 

0304 99 71  Zamrożone mięso (nawet rozdrobnione) z błękitka (Micromesistius poutas
sou lub Gadus poutassou) (z wyłączeniem filetów) 

7,5 0 

0304 99 75  Mięso rybie (nawet rozdrobnione) z mintaja (Theragra chalcogramma), za
mrożone (z wyłączeniem filetów rybnych i surimi) 

7,5 0 

0304 99 99  Zamrożone mięso (nawet rozdrobnione) z ryb morskich (z wyłączeniem 
włócznika, antar, śledzi, karmazynów, ryb z gatunku Sebastes, dorszy, ryb 
z gatunku Boreogadus saida, czarniaka, łupacza (plamiaka), morszczuków 
i widłaków, smuklic, bram, żabnic, błękitka, mintaja i filetów) 

7,5 0 

0305 10 00  Mąki, mączki i granulki, z ryb, nadające się do spożycia przez ludzi 13 0 

0305 20 00  Wątróbki, ikra i mlecz, z ryb, suszone, wędzone, solone lub w solance 11 0 

0305 30 11  Filety z dorszy (Gadus macrocephalus), suszone, solone lub w solance, ale 
niewędzone 

16 0 

0305 30 19  Filety z dorszy (Gadus morhua, Gadus ogac) i z ryb z gatunku Boreogadus 
saida, suszone, solone lub w solance, ale niewędzone 

20 0 

0305 30 30  Filety z łososi pacyficznych (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, 
Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncor
hynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), łososia atlantyckiego (Salmo salar) 
i głowacicy (Hucho hucho), suszone, solone lub w solance, ale niewędzone 

15 0 

0305 30 50  Filety z halibuta niebieskiego (Reinhardtius hippoglossoides), solone lub w so
lance, ale niewędzone 

15 0 

0305 30 90  Filety rybne, suszone, solone lub w solance, ale wędzone (z wyłączeniem 
dorszy i filetów rybnych, solonych lub w solance, z łososi pacyficznych, 
łososia atlantyckiego, głowacicy i halibuta niebieskiego) 

16 0 

0305 41 00  Łososie pacyficzne (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhyn
chus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus 
masou i Oncorhynchus rhodurus), łosoś atlantycki (Salmo salar) i głowacica 
(Hucho hucho), wędzone, włącznie z filetami 

13 0 

0305 42 00  Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii), wędzone, włącznie z filetami 10 0 

0305 49 10  Halibut niebieski (Reinhardtius hippoglossoides), wędzony, włącznie z file
tami 

15 0 
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0305 49 20  Halibut biały (Hippoglossus hippoglossus), wędzony, włącznie z filetami 16 0 

0305 49 30  Makrele (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus), wę
dzone, włącznie z filetami 

14 0 

0305 49 45  Pstrągi i trocie (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, On
corhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhyn
chus chrysogaster), wędzone, włącznie z filetami 

14 0 

0305 49 50  Węgorze (Anguilla spp.), wędzone, włącznie z filetami 14 0 

0305 49 80  Wędzone ryby, włącznie z filetami (z wyłączeniem łososi pacyficznych, 
łososia atlantyckiego, głowacicy, śledzi, halibuta niebieskiego, halibuta bia
łego, makreli, pstrągów i troci oraz węgorzy) 

14 0 

0305 51 10  Dorsze (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), suszone, nieso
lone i niewędzone sztokfisze (z wyłączeniem filetów) 

13 0 

0305 51 90  Dorsze (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), suszone, solone, 
niewędzone klipfisze (z wyłączeniem filetów) 

13 0 

0305 59 11  Ryby z gatunku Boreogadus saida, suszone, niesolone, niewędzone sztokfi
sze (z wyłączeniem filetów) 

13 0 

0305 59 19  Ryby z gatunku Boreogadus saida, suszone i solone, niewędzone klipfisze 
(z wyłączeniem filetów) 

13 0 

0305 59 30  Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii), suszone, nawet solone, niewę
dzone (z wyłączeniem filetów) 

12 0 

0305 59 50  Sardele (Engraulis spp.), suszone, nawet solone, niewędzone (z wyłącze
niem filetów) 

10 0 

0305 59 70  Halibut biały (Hippoglossus hippoglossus), suszony, nawet solony, niewę
dzony (z wyłączeniem filetów) 

15 0 

0305 59 80  Ryby, suszone, nawet solone, niewędzone (z wyłączeniem dorszy, ryb z ga
tunku Boreogadus saida, śledzi, sardeli, halibuta białego i ogólnie filetów) 

12 0 

0305 61 00  Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii), solone lub tylko w solance (z wyłą
czeniem filetów) 

12 0 

0305 62 00  Dorsze (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus), solone lub tylko 
w solance (z wyłączeniem filetów) 

13 0 

0305 63 00  Sardele (Engraulis spp.), solone lub tylko w solance (z wyłączeniem file
tów) 

10 0 

0305 69 10  Ryby z gatunku Boreogadus saida, solone lub tylko w solance (z wyłącze
niem filetów) 

13 0 
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0305 69 30  Halibut biały (Hippoglossus hippoglossus), solony lub tylko w solance (z wy
łączeniem filetów) 

15 0 

0305 69 50  Łososie pacyficzne (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhyn
chus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus 
masou i Oncorhynchus rhodurus), łosoś atlantycki (Salmo salar) i głowacica 
(Hucho hucho), tylko solone lub w solance (z wyłączeniem filetów) 

11 0 

0305 69 80  Ryby, solone lub w solance, ale niesuszone ani niewędzone (z wyłączeniem 
śledzi, dorszy, sardeli, ryb z gatunku Boreogadus saida, halibuta białego, ło
sosi pacyficznych, łososia atlantyckiego, głowacicy i ogólnie filetów) 

12 0 

0306 11 10  Zamrożone szyjki raków morskich (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus 
spp.), nawet w skorupach, włącznie z szyjkami raków morskich w skoru
pach, gotowanymi na parze lub w wodzie 

12,5 0 

0306 11 90  Zamrożone langusty i pozostałe raki morskie (Palinurus spp., Panulirus 
spp. i Jasus spp.), nawet w skorupach, włącznie z langustami i pozostałymi 
rakami morskimi w skorupach, gotowanymi na parze lub w wodzie (z wy
łączeniem szyjek raków morskich) 

12,5 0 

0306 12 10  Zamrożone homary (Homarus spp.), całe, włącznie z homarami w skoru
pach, gotowanymi na parze lub w wodzie 

6 0 

0306 12 90  Zamrożone homary (Homarus spp.) (z wyjątkiem całych) 16 0 

0306 13 10  Zamrożone krewetki z rodziny Pandalidae, nawet w skorupach, włącznie 
z krewetkami w skorupach, gotowanymi na parze lub w wodzie 

12 0 

0306 13 30  Zamrożone krewetki z rodzaju Crangon, nawet w skorupach, włącznie 
z krewetkami w skorupach, gotowanymi na parze lub w wodzie 

18 0 

0306 13 40  Zamrożone krewetki różowe głębinowe (Parapenaeus longirostris), nawet 
w skorupach, włącznie z krewetkami w skorupach, gotowanymi na parze 
lub w wodzie 

12 0 

0306 13 50  Zamrożone krewetki z rodzaju Penaeus, nawet w skorupach, włącznie 
z krewetkami w skorupach, gotowanymi na parze lub w wodzie 

12 0 

0306 13 80  Zamrożone krewetki, nawet w skorupach, włącznie z krewetkami w sko
rupach, gotowanymi na parze lub w wodzie (z wyłączeniem Pandalidae, 
Crangon, krewetek różowych głębinowych (Parapenaeus longirostris) i krewe
tek z rodzaju Penaeus) 

12 0 

0306 14 10  Zamrożone kraby (Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. i Callinectes sa
pidus), nawet w skorupach, włącznie z krabami w skorupach, gotowanymi 
na parze lub w wodzie 

7,5 0 

0306 14 30  Zamrożone kraby (Cancer pagurus), nawet w skorupach, włącznie z kra
bami w skorupach, gotowanymi na parze lub w wodzie 

7,5 0 
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0306 14 90  Zamrożone kraby, nawet w skorupach, włącznie z krabami w skorupach, 
gotowanymi na parze lub w wodzie (z wyłączeniem Paralithodes camchati
cus, Chionoecetes spp., Callinectes sapidus i Cancer pagurus) 

7,5 0 

0306 19 10  Zamrożone raki słodkowodne, nawet w skorupach, włącznie z rakami 
w skorupach, gotowanymi na parze lub w wodzie 

7,5 0 

0306 19 30  Zamrożony homarzec (Nephrops norvegicus), nawet w skorupach, włącznie 
z homarcem w skorupach, gotowanym na parze lub w wodzie 

12 0 

0306 19 90  Zamrożone skorupiaki, nadające się do spożycia przez ludzi, nawet w sko
rupach, włącznie ze skorupiakami w skorupach, wcześniej gotowanymi 
na parze lub w wodzie (z wyłączeniem langust i pozostałych raków mor
skich, homarów, krewetek, krabów, raków słodkowodnych i homarca 
(Nephrops norvegicus)); zamrożone mąki, mączki i granulki ze skorupiaków, 
nadające się do spożycia przez ludzi 

12 0 

0306 21 00  Langusty i pozostałe raki morskie (Palinurus spp., Panulirus spp. i Jasus 
spp.), nawet w skorupach, żywe, suszone, solone lub w solance, włącznie 
z w skorupach, gotowanymi na parze lub w wodzie 

12,5 0 

0306 22 10  Żywe homary (Homarus spp.) 8 0 

0306 22 91  Całe homary, suszone, solone lub w solance, włącznie z homarami w sko
rupach, gotowanymi na parze lub w wodzie 

8 0 

0306 22 99  Części homarów (Homarus spp.), suszone, solone lub w solance, włącznie 
z częściami homarów w skorupach, gotowanymi na parze lub w wodzie 

10 0 

0306 23 10  Krewetki z rodziny Pandalidae, nawet w skorupach, żywe, suszone, solone 
lub w solance, włącznie z krewetkami w skorupach, gotowanymi na parze 
lub w wodzie 

12 0 

0306 23 31  Krewetki z rodzaju Crangon, nawet w skorupach, świeże, schłodzone lub 
gotowane na parze lub w wodzie 

18 0 

0306 23 39  Krewetki z rodzaju Crangon, nawet w skorupach, żywe, suszone, solone 
lub w solance, włącznie z krewetkami w skorupach, gotowanymi na parze 
lub w wodzie, nawet schłodzone 

18 0 

0306 23 90  Krewetki, nawet w skorupach, żywe, suszone, solone lub w solance, 
włącznie z krewetkami w skorupach, gotowanymi na parze lub w wodzie 
(z wyłączeniem Pandalidae i Crangon) 

12 0 

0306 24 30  Kraby (Cancer pagurus), nawet w skorupach, żywe, suszone, solone lub 
w solance, włącznie z krabami w skorupach, gotowanymi na parze lub 
w wodzie 

7,5 0 

0306 24 80  Kraby, nawet w skorupach, żywe, suszone, solone lub w solance, włącznie 
z krabami w skorupach, gotowanymi na parze lub w wodzie (z wyłącze
niem Cancer pagurus) 

7,5 0 
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0306 29 10  Raki słodkowodne, nawet w skorupach, żywe, suszone, solone lub w so
lance, włącznie z rakami słodkowodnymi w skorupach, gotowanymi 
na parze lub w wodzie 

7,5 0 

0306 29 30  Homarzec (Nephrops norvegicus), nawet w skorupach, żywy, suszony, so
lony lub w solance, włącznie z homarcem w skorupach, gotowanym 
na parze lub w wodzie 

12 0 

0306 29 90  Skorupiaki nadające się do spożycia przez ludzi, nawet w skorupach, 
żywe, świeże, schłodzone, suszone, solone lub w solance, włącznie ze sko
rupiakami w skorupach, wcześniej gotowanymi na parze lub w wodzie 
(z wyłączeniem langust i pozostałych raków morskich, homarów, krewe
tek, krabów, raków słodkowodnych i homarca (Nephrops norvegicus)); mąki, 
mączki i granulki ze skorupiaków, nadające się do spożycia przez ludzi 
(z wyłączeniem zamrożonych) 

12 0 

0307 10 10  Żywe ostrygi płaskie (Ostrea spp.), o masie <= 40 g każda włącznie 
z muszlą 

bez cła 0 

0307 10 90  Ostrygi, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w so
lance (z wyłączeniem żywych ostryg płaskich (Ostrea spp.), o masie 
<= 40 g każda włącznie z muszlą) 

9 0 

0307 21 00  Żywe, świeże lub schłodzone przegrzebki, włącznie z przegrzebkami 
grzebieniowatymi, z rodzaju Pecten, Chlamys lub Placopecten, nawet w sko
rupach 

8 0 

0307 29 10  Muszle św. Jakuba (Pecten maximus), nawet w skorupach, zamrożone 8 0 

0307 29 90  Przegrzebki, włącznie z przegrzebkami grzebieniowatymi, z rodzaju Pec
ten, Chlamys lub Placopecten, zamrożone, suszone, solone lub w solance, 
nawet w skorupach (z wyłączeniem muszli św. Jakuba (Pecten maximus)) 

8 0 

0307 31 10  Małże (Mytilus spp.), żywe, świeże lub schłodzone, nawet w skorupach 10 0 

0307 31 90  Małże (Perna spp.), żywe, świeże lub schłodzone, nawet w skorupach 8 0 

0307 39 10  Małże (Mytilus spp.), zamrożone, suszone, solone lub w solance, nawet 
w skorupach 

10 0 

0307 39 90  Małże (Perna spp.), zamrożone, suszone, solone lub w solance, nawet 
w skorupach 

8 0 

0307 41 10  Mątwy (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.), żywe, świeże lub 
schłodzone, nawet w skorupach 

8 0 

0307 41 91  Kałamarnice (Loligo spp., Ommastrephes sagittatus), żywe, świeże lub schło
dzone, nawet w skorupach 

6 0 

0307 41 99  Kałamarnice (Ommastrephes spp., Nototodarus spp. i Sepioteuthis spp.), 
żywe, świeże lub schłodzone, nawet w skorupach (z wyłączeniem Om
mastrephes Sagittatus) 

8 0 

0307 49 01  Zamrożona mątwa mniejsza (Sepiola rondeleti), nawet w skorupach 6 0 
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0307 49 11  Zamrożone mątwy (Sepiola), nawet w skorupach (z wyłączeniem Sepiola 
rondeleti) 

8 0 

0307 49 18  Zamrożone mątwy (Sepia officinalis i Rossia macrosoma), nawet w skoru
pach 

8 0 

0307 49 31  Zamrożone kałamarnice (Loligo vulgaris), nawet w skorupach 6 0 

0307 49 33  Zamrożone kałamarnice (Loligo pealei), nawet w skorupach 6 0 

0307 49 35  Kałamarnice (Loligo patagonica), zamrożone 6 0 

0307 49 38  Kałamarnice (Loligo spp.), zamrożone (z wyłączeniem Loligo vulgaris, pealei 
i patagonica) 

6 0 

0307 49 51  Zamrożone kałamarnice (Ommastrephes sagittatus), nawet w skorupach 6 0 

0307 49 59  Zamrożone kałamarnice (Ommastrephes spp., Nototodarus spp. i Sepioteuthis 
spp.), nawet w skorupach (z wyłączeniem Ommastrephes sagittatus) 

8 0 

0307 49 71  Mątwy (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.), suszone, solone 
lub w solance, nawet w skorupach 

8 0 

0307 49 91  Kałamarnice (Loligo spp., Ommastrephes sagittatus), suszone, solone lub 
w solance, nawet w skorupach 

6 0 

0307 49 99  Kałamarnice (Ommastrephes spp., Nototodarus spp. i Sepioteuthis spp.), su
szone, solone lub w solance, nawet w skorupach (z wyłączeniem Ommas
trephes sagittatus) 

8 0 

0307 51 00  Żywe, świeże lub schłodzone ośmiornice (Octopus spp.) 8 0 

0307 59 10  Zamrożone ośmiornice (Octopus spp.) 8 0 

0307 59 90  Ośmiornice (Octopus spp.), suszone, solone lub w solance 8 0 

0307 60 00  Ślimaki, żywe, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, solone lub w so
lance, nawet w skorupach (z wyłączeniem ślimaków morskich) 

bez cła 0 

0307 91 00  Żywe, świeże lub schłodzone mięczaki, nadające się do spożycia przez lu
dzi, nawet w skorupach, włącznie z jeżowcami, ogórkami morskimi i po
zostałymi bezkręgowcami wodnymi (innymi niż skorupiaki); świeże lub 
schłodzone mąki, mączki i granulki z bezkręgowców wodnych (innych 
niż skorupiaki), nadające się do spożycia przez ludzi (z wyłączeniem 
ostryg, przegrzebków grzebieniowatych, przegrzebków grzebieniowatych 
z rodzaju Pecten, Chlamys lub Placopecten, małży (Mytilus spp., Perna spp.), 
mątw (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.), kałamarnic (Ommas
trephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.), ośmiornic (Oc
topus spp.) i ślimaków innych niż ślimaki morskie) 

11 0 

0307 99 11  Illex spp., nawet w skorupach, zamrożone 8 0 
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0307 99 13  Wenus pozbawiona skorupy i pozostałe Veneridae, nawet w skorupach, za
mrożone 

8 0 

0307 99 15  Zamrożone meduzy (Rhopilema spp.) bez cła 0 

0307 99 18  Zamrożone mięczaki, nadające się do spożycia przez ludzi, nawet w sko
rupach, włącznie z jeżowcami, ogórkami morskimi i pozostałymi bezkrę
gowcami wodnymi (innymi niż skorupiaki); zamrożone mąki, mączki 
i granulki z bezkręgowców wodnych (innych niż skorupiaki), nadające się 
do spożycia przez ludzi (z wyłączeniem ostryg, przegrzebków grzebienio
watych, przegrzebków grzebieniowatych z rodzaju Pecten, Chlamys lub Pla
copecten, małży (Mytilus spp., Perna spp.), mątw (Sepia officinalis, Rossia 
macrosoma, Sepiola spp.), kałamarnic (Ommastrephes spp., Loligo spp., Noto
todarus spp., Sepioteuthis spp.), ośmiornic (Octopus spp.) i ślimaków innych 
niż ślimaki morskie, Illex spp., małży i innych mięczaków z rodziny Vene
ridae oraz meduz (Rhopilema spp.)) 

11 0 

0307 99 90  Mięczaki, nadające się do spożycia przez ludzi, nawet w skorupach, su
szone, solone lub w solance, włącznie z jeżowcami, ogórkami morskimi 
i pozostałymi bezkręgowcami wodnymi (innymi niż skorupiaki); mąki, 
mączki i granulki z bezkręgowców wodnych (innych niż skorupiaki), nad
ające się do spożycia przez ludzi (z wyłączeniem świeżych, schłodzonych 
lub zamrożonych ostryg, przegrzebków grzebieniowatych, przegrzebków 
grzebieniowatych z rodzaju Pecten, Chlamys lub Placopecten, małży (Mytilus 
spp., Perna spp.), mątw (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.), ka
łamarnic (Ommastrephes spp., Loligo spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis 
spp.), ośmiornic (Octopus spp.) i ślimaków innych niż ślimaki morskie) 

11 0 

0401 10 10  Mleko i śmietana, o zawartości tłuszczu <= 1 % masy, w bezpośrednich 
opakowaniach o zawartości <= 2 l, niezagęszczone ani niezawierające do
datku cukru lub innego środka słodzącego 

13,8 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0401 10 90  Mleko i śmietana, o zawartości tłuszczu <= 1 % masy, niezagęszczone ani 
niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego (z wyłącze
niem w bezpośrednich opakowaniach o zawartości <= 2 l) 

12,9 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0401 20 11  Mleko i śmietana, o zawartości tłuszczu > 1 % masy, ale <= 3 % masy, 
w bezpośrednich opakowaniach o zawartości <= 2 l, niezagęszczone ani 
niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego 

18,8 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0401 20 19  Mleko i śmietana, o zawartości tłuszczu > 1 % masy, ale <= 3 % masy, 
niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka sło
dzącego (z wyłączeniem w bezpośrednich opakowaniach o zawartości 
<= 2 l) 

17,9 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0401 20 91  Mleko i śmietana, o zawartości tłuszczu > 3 % masy, ale <= 6 % masy, 
w bezpośrednich opakowaniach o zawartości <= 2 l, niezagęszczone ani 
niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego 

22,7 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0401 20 99  Mleko i śmietana, o zawartości tłuszczu > 3 % masy, ale <= 6 % masy, 
niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka sło
dzącego (z wyłączeniem w bezpośrednich opakowaniach o zawartości 
<= 2 l) 

21,8 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0401 30 11  Mleko i śmietana, o zawartości tłuszczu > 6 % masy, ale <= 21 % masy, 
w bezpośrednich opakowaniach o zawartości <= 2 l, niezagęszczone ani 
niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego 

57,5 EUR/100 kg/ 
net 

— 
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0401 30 19  Mleko i śmietana, o zawartości tłuszczu > 6 % masy, ale <= 21 % masy, 
niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka sło
dzącego (z wyłączeniem w bezpośrednich opakowaniach o zawartości 
<= 2 l) 

56,6 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0401 30 31  Mleko i śmietana, o zawartości tłuszczu > 21 % masy, ale <= 45 % masy, 
w bezpośrednich opakowaniach o zawartości <= 2 l, niezagęszczone ani 
niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego 

110 EUR/100 kg/net — 

0401 30 39  Mleko i śmietana, o zawartości tłuszczu > 21 % masy, ale <= 45 % masy, 
niezagęszczone ani niezawierające dodatku cukru lub innego środka sło
dzącego (z wyłączeniem w bezpośrednich opakowaniach o zawartości 
<= 2 l) 

109,1 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0401 30 91  Mleko i śmietana, o zawartości tłuszczu > 45 % masy, w bezpośrednich 
opakowaniach o zawartości <= 2 l, niezagęszczone ani niezawierające do
datku cukru lub innego środka słodzącego 

183,7 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0401 30 99  Mleko i śmietana, o zawartości tłuszczu > 45 % masy, niezagęszczone ani 
niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego (z wyłącze
niem w bezpośrednich opakowaniach o zawartości <= 2 l) 

182,8 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0402 10 11  Mleko i śmietana, w postaci stałej, o zawartości tłuszczu <= 1,5 % masy, 
niesłodzone, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości <= 2,5 kg 

125,4 EUR/100 kg/ 
net 

7 

0402 10 19  Mleko i śmietana, w postaci stałej, o zawartości tłuszczu <= 1,5 % masy, 
niesłodzone, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości > 2,5 kg 

118,8 EUR/100 kg/ 
net 

7 

0402 10 91  Mleko i śmietana, w postaci stałej, o zawartości tłuszczu <= 1,5 % masy, 
słodzone, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości <= 2,5 kg 

1,19 EUR/kg 
+ 27,5 EUR/100 kg/ 

net 

7 

0402 10 99  Mleko i śmietana, w postaci stałej, o zawartości tłuszczu <= 1,5 % masy, 
słodzone, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości > 2,5 kg 

1,19 EUR/kg 
+ 21 EUR/100 kg/ 

net 

7 

0402 21 11  Mleko i śmietana, w postaci stałej, o zawartości tłuszczu > 1,5 % masy, 
niesłodzone, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości <= 2,5 kg 

135,7 EUR/100 kg/ 
net 

7 

0402 21 17  Mleko i śmietana, w postaci stałej, o zawartości tłuszczu > 1,5 % masy, 
ale <= 11 % masy, niesłodzone, w bezpośrednich opakowaniach o zawar
tości > 2,5 kg lub pakowane inaczej 

130,4 EUR/100 kg/ 
net 

7 

0402 21 19  Mleko i śmietana, w postaci stałej, o zawartości tłuszczu > 11 % masy, ale 
<= 27 % masy, niesłodzone, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości 
> 2,5 kg lub pakowane inaczej 

130,4 EUR/100 kg/ 
net 

7 

0402 21 91  Mleko i śmietana, w postaci stałej, o zawartości tłuszczu > 27 % masy, 
niesłodzone, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości <= 2,5 kg 

167,2 EUR/100 kg/ 
net 

7 

0402 21 99  Mleko i śmietana, w postaci stałej, o zawartości tłuszczu > 27 % masy, 
niesłodzone, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości > 2,5 kg 

161,9 EUR/100 kg/ 
net 

7 
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0402 29 11  Mleko specjalne dla niemowląt, w postaci stałej, słodzone, o zawartości 
tłuszczu > 10 % masy, ale <= 27 % masy, w hermetycznie zamkniętych 
pojemnikach o zawartości <= 500 g 

1,31 EUR/kg 
+ 22 EUR/100 kg/ 

net 

7 

0402 29 15  Mleko i śmietana, w postaci stałej, o zawartości tłuszczu > 1,5 % masy, 
ale <= 27 % masy, słodzone, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości 
<= 2,5 kg (z wyłączeniem dla niemowląt w hermetycznie zamkniętych 
pojemnikach o zawartości <= 500 g) 

1,31 EUR/kg 
+ 22 EUR/100 kg/ 

net 

7 

0402 29 19  Mleko i śmietana, w postaci stałej, o zawartości tłuszczu > 1,5 % masy, 
ale <= 27 % masy, słodzone, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości 
> 2,5 kg 

1,31 EUR/kg 
+ 16,8 EUR/100 kg/ 

net 

7 

0402 29 91  Mleko i śmietana, w postaci stałej, o zawartości tłuszczu > 27 % masy, 
słodzone, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości <= 2,5 kg 

1,62 EUR/kg 
+ 22 EUR/100 kg/ 

net 

7 

0402 29 99  Mleko i śmietana, w postaci stałej, o zawartości tłuszczu > 27 % masy, 
słodzone, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości > 2,5 kg 

1,62 EUR/kg 
+ 16,8 EUR/100 kg/ 

net 

7 

0402 91 11  Mleko i śmietana, zagęszczone, o zawartości tłuszczu <= 8 % masy, nie
słodzone, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości <= 2,5 kg (z wyłą
czeniem w postaci stałej) 

34,7 EUR/100 kg/ 
net 

7 

0402 91 19  Mleko i śmietana, zagęszczone, o zawartości tłuszczu <= 8 % masy, nie
słodzone, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości > 2,5 kg (z wyłą
czeniem w postaci stałej) 

34,7 EUR/100 kg/ 
net 

7 

0402 91 31  Mleko i śmietana, zagęszczone, o zawartości tłuszczu > 8 % masy, ale 
<= 10 % masy, niesłodzone, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości 
<= 2,5 kg (z wyłączeniem w postaci stałej) 

43,4 EUR/100 kg/ 
net 

7 

0402 91 39  Mleko i śmietana, zagęszczone, o zawartości tłuszczu > 8 % masy, ale 
<= 10 % masy, niesłodzone, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości 
> 2,5 kg (z wyłączeniem w postaci stałej) 

43,4 EUR/100 kg/ 
net 

7 

0402 91 51  Mleko i śmietana, zagęszczone, o zawartości tłuszczu > 10 % masy, ale 
<= 45 % masy, niesłodzone, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości 
<= 2,5 kg (z wyłączeniem w postaci stałej) 

110 EUR/100 kg/net 7 

0402 91 59  Mleko i śmietana, zagęszczone, o zawartości tłuszczu > 10 % masy, ale 
<= 45 % masy, niesłodzone, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości 
> 2,5 kg (z wyłączeniem w postaci stałej) 

109,1 EUR/100 kg/ 
net 

7 

0402 91 91  Mleko i śmietana, zagęszczone, o zawartości tłuszczu > 45 % masy, nie
słodzone, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości <= 2,5 kg (z wyłą
czeniem w postaci stałej) 

183,7 EUR/100 kg/ 
net 

7 

0402 91 99  Mleko i śmietana, zagęszczone, o zawartości tłuszczu > 45 % masy, nie
słodzone, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości > 2,5 kg (z wyłą
czeniem w postaci stałej) 

182,8 EUR/100 kg/ 
net 

7 
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0402 99 11  Mleko i śmietana, zagęszczone, o zawartości tłuszczu <= 9,5 % masy, sło
dzone, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości <= 2,5 kg (z wyłącze
niem w postaci stałej) 

57,2 EUR/100 kg/ 
net 

7 

0402 99 19  Mleko i śmietana, zagęszczone, o zawartości tłuszczu <= 9,5 % masy, sło
dzone, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości > 2,5 kg (z wyłącze
niem w postaci stałej) 

57,2 EUR/100 kg/ 
net 

7 

0402 99 31  Mleko i śmietana, zagęszczone, o zawartości tłuszczu > 9,5 % masy, ale 
<= 45 % masy, słodzone, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości 
<= 2,5 kg (z wyłączeniem w postaci stałej) 

1,08 EUR/kg 
+ 19,4 EUR/100 kg/ 

net 

7 

0402 99 39  Mleko i śmietana, zagęszczone, o zawartości tłuszczu > 9,5 % masy, ale 
<= 45 % masy, słodzone, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości 
> 2,5 kg (z wyłączeniem w postaci stałej) 

1,08 EUR/kg 
+ 18,5 EUR/100 kg/ 

net 

7 

0402 99 91  Mleko i śmietana, zagęszczone, o zawartości tłuszczu > 45 % masy, sło
dzone, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości <= 2,5 kg (z wyłącze
niem w postaci stałej) 

1,81 EUR/kg 
+ 19,4 EUR/100 kg/ 

net 

7 

0402 99 99  Mleko i śmietana, zagęszczone, o zawartości tłuszczu > 45 % masy, sło
dzone, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości > 2,5 kg (z wyłącze
niem w postaci stałej) 

1,81 EUR/kg 
+ 18,5 EUR/100 kg/ 

net 

7 

0403 10 11  Jogurt (z wyłączeniem aromatyzowanego lub zawierającego dodatek owo
ców, orzechów lub kakao), niezawierający dodatku cukru lub innego 
środka słodzącego, o zawartości tłuszczu <= 3,0 % masy 

20,5 EUR/100 kg/ 
net 

7 

0403 10 13  Jogurt (z wyłączeniem aromatyzowanego lub zawierającego dodatek owo
ców, orzechów lub kakao), niezawierający dodatku cukru lub innego 
środka słodzącego, o zawartości tłuszczu > 3,0 % masy, ale <= 6,0 % 
masy 

24,4 EUR/100 kg/ 
net 

7 

0403 10 19  Jogurt (z wyłączeniem aromatyzowanego lub zawierającego dodatek owo
ców, orzechów lub kakao), niezawierający dodatku cukru lub innego 
środka słodzącego, o zawartości tłuszczu > 6,0 % masy 

59,2 EUR/100 kg/ 
net 

7 

0403 10 31  Jogurt (z wyłączeniem aromatyzowanego lub zawierającego dodatek owo
ców, orzechów lub kakao), zawierający dodatek cukru lub innego środka 
słodzącego, o zawartości tłuszczu <= 3,0 % masy 

0,17 EUR/kg 
+ 21,1 EUR/100 kg/ 

net 

7 

0403 10 33  Jogurt (z wyłączeniem aromatyzowanego lub zawierającego dodatek owo
ców, orzechów lub kakao), zawierający dodatek cukru lub innego środka 
słodzącego, o zawartości tłuszczu > 3,0 % masy, ale <= 6,0 % masy 

0,20 EUR/kg 
+ 21,1 EUR/100 kg/ 

net 

7 

0403 10 39  Jogurt (z wyłączeniem aromatyzowanego lub zawierającego dodatek owo
ców, orzechów lub kakao), zawierający dodatek cukru lub innego środka 
słodzącego, o zawartości tłuszczu > 6,0 % masy 

0,54 EUR/kg 
+ 21,1 EUR/100 kg/ 

net 

7 

0403 10 51  Jogurt, nawet zagęszczony, aromatyzowany lub zawierający dodatek owo
ców, orzechów lub kakao, słodzony, w postaci stałej, o zawartości tłusz
czu mlecznego <= 1,5 % masy 

8,3 + 95 EUR/ 
100 kg/net 

7 

0403 10 53  Jogurt, nawet zagęszczony, aromatyzowany lub zawierający dodatek owo
ców, orzechów lub kakao, słodzony, w postaci stałej, o zawartości tłusz
czu mlecznego >1,5 % masy, ale <= 27 % masy 

8,3 + 130,4 EUR/ 
100 kg/net 

7 
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0403 10 59  Jogurt, nawet zagęszczony, aromatyzowany lub zawierający dodatek owo
ców, orzechów lub kakao, słodzony, w postaci stałej, o zawartości tłusz
czu mlecznego > 27 % masy 

8,3 + 168,8 EUR/ 
100 kg/net 

7 

0403 10 91  Jogurt, nawet zagęszczony, aromatyzowany lub zawierający dodatek owo
ców, orzechów lub kakao, słodzony, o zawartości tłuszczu mlecznego 
<= 3 % masy (z wyłączeniem w postaci stałej) 

8,3 + 12,4 EUR/ 
100 kg/net 

7 

0403 10 93  Jogurt, nawet zagęszczony, aromatyzowany lub zawierający dodatek owo
ców, orzechów lub kakao, słodzony, o zawartości tłuszczu mlecznego 
> 3 % masy, ale <= 6 % masy (z wyłączeniem w postaci stałej) 

8,3 + 17,1 EUR/ 
100 kg/net 

7 

0403 10 99  Jogurt, nawet zagęszczony, aromatyzowany lub zawierający dodatek owo
ców, orzechów lub kakao, słodzony, o zawartości tłuszczu mlecznego 
> 6 % masy (z wyłączeniem w postaci stałej) 

8,3 + 26,6 EUR/ 
100 kg/net 

7 

0403 90 11  Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, kefir i inne sfermento
wane lub zakwaszone mleko i śmietana, w postaci stałej, niesłodzone, 
o zawartości tłuszczu <= 1,5 % masy (z wyłączeniem jogurtu, aromatyzo
wanych lub zawierających dodatek owoców, orzechów lub kakao) 

100,4 EUR/100 kg/ 
net 

7 

0403 90 13  Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, kefir i inne sfermento
wane lub zakwaszone mleko i śmietana, w postaci stałej, niesłodzone, 
o zawartości tłuszczu > 1,5 % masy, ale <= 27 % masy (z wyłączeniem 
jogurtu, aromatyzowanych lub zawierających dodatek owoców, orzechów 
lub kakao) 

135,7 EUR/100 kg/ 
net 

7 

0403 90 19  Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, kefir i inne sfermento
wane lub zakwaszone mleko i śmietana, w postaci stałej, niesłodzone, 
o zawartości tłuszczu > 27 % masy (z wyłączeniem jogurtu, aromatyzo
wanych lub zawierających dodatek owoców, orzechów lub kakao) 

167,2 EUR/100 kg/ 
net 

7 

0403 90 31  Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, kefir i inne sfermento
wane lub zakwaszone mleko i śmietana, w postaci stałej, słodzone, o za
wartości tłuszczu <= 1,5 % masy (z wyłączeniem jogurtu, aromatyzowa
nych lub zawierających dodatek owoców, orzechów lub kakao) 

0,95 EUR/kg 
+ 22 EUR/100 kg/ 

net 

7 

0403 90 33  Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, kefir i inne sfermento
wane lub zakwaszone mleko i śmietana, w postaci stałej, słodzone, o za
wartości tłuszczu > 1,5 % masy, ale <= 27 % masy (z wyłączeniem jo
gurtu, aromatyzowanych lub zawierających dodatek owoców, orzechów 
lub kakao) 

1,31 EUR/kg 
+ 22 EUR/100 kg/ 

net 

7 

0403 90 39  Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, kefir i inne sfermento
wane lub zakwaszone mleko i śmietana, w postaci stałej, słodzone, o za
wartości tłuszczu > 27 % masy (z wyłączeniem jogurtu, aromatyzowa
nych lub zawierających dodatek owoców, orzechów lub kakao) 

1,62 EUR/kg 
+ 22 EUR/100 kg/ 

net 

7 

0403 90 51  Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, kefir i inne sfermento
wane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone, niesłodzone, 
o zawartości tłuszczu <= 3 % masy (z wyłączeniem w postaci stałej, jo
gurtu, aromatyzowanych lub zawierających dodatek owoców, orzechów 
lub kakao) 

20,5 EUR/100 kg/ 
net 

7 
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0403 90 53  Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, kefir i inne sfermento
wane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone, niesłodzone, 
o zawartości tłuszczu > 3 % masy, ale <= 6 % masy (z wyłączeniem w po
staci stałej, jogurtu, aromatyzowanych lub zawierających dodatek owo
ców, orzechów lub kakao) 

24,4 EUR/100 kg/ 
net 

7 

0403 90 59  Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, kefir i inne sfermento
wane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone, niesłodzone, 
o zawartości tłuszczu > 6 % masy (z wyłączeniem w postaci stałej, jo
gurtu, aromatyzowanych lub zawierających dodatek owoców, orzechów 
lub kakao) 

59,2 EUR/100 kg/ 
net 

7 

0403 90 61  Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, kefir i inne sfermento
wane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone, słodzone, 
o zawartości tłuszczu <= 3 % masy (z wyłączeniem w postaci stałej, jo
gurtu, aromatyzowanych lub zawierających dodatek owoców, orzechów 
lub kakao) 

0,17 EUR/kg 
+ 21,1 EUR/100 kg/ 

net 

7 

0403 90 63  Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, kefir i inne sfermento
wane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone, słodzone, 
o zawartości tłuszczu > 3 % masy, ale <= 6 % masy (z wyłączeniem w po
staci stałej, jogurtu, aromatyzowanych lub zawierających dodatek owo
ców, orzechów lub kakao) 

0,20 EUR/kg 
+ 21,1 EUR/100 kg/ 

net 

7 

0403 90 69  Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, kefir i inne sfermento
wane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone, słodzone, 
o zawartości tłuszczu > 6 % masy (z wyłączeniem w postaci stałej, jo
gurtu, aromatyzowanych lub zawierających dodatek owoców, orzechów 
lub kakao) 

0,54 EUR/kg 
+ 21,1 EUR/100 kg/ 

net 

7 

0403 90 71  Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, kefir i inne sfermento
wane lub zakwaszone mleko i śmietana, aromatyzowane lub zawierające 
dodatek owoców, orzechów lub kakao, nawet słodzone, w postaci stałej, 
o zawartości tłuszczu <= 1,5 % masy (z wyłączeniem jogurtu) 

8,3 + 95 EUR/ 
100 kg/net 

7 

0403 90 73  Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, kefir i inne sfermento
wane lub zakwaszone mleko i śmietana, aromatyzowane lub zawierające 
dodatek owoców, orzechów lub kakao, nawet słodzone, w postaci stałej, 
o zawartości tłuszczu > 1,5 % masy, ale <= 27 % masy (z wyłączeniem 
jogurtu) 

8,3 + 130,4 EUR/ 
100 kg/net 

7 

0403 90 79  Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, kefir i inne sfermento
wane lub zakwaszone mleko i śmietana, aromatyzowane lub zawierające 
dodatek owoców, orzechów lub kakao, nawet słodzone, w postaci stałej, 
o zawartości tłuszczu > 27 % masy (z wyłączeniem jogurtu) 

8,3 + 168,8 EUR/ 
100 kg/net 

7 

0403 90 91  Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, kefir i inne sfermento
wane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone, aromatyzo
wane lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao, nawet sło
dzone, o zawartości tłuszczu <= 3 % masy (z wyłączeniem w postaci sta
łej i jogurtu) 

8,3 + 12,4 EUR/ 
100 kg/net 

7 
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0403 90 93  Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, kefir i inne sfermento
wane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone, aromatyzo
wane lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao, nawet sło
dzone, o zawartości tłuszczu > 3 % masy, ale <= 6 % masy (z wyłączeniem 
w postaci stałej i jogurtu) 

8,3 + 17,1 EUR/ 
100 kg/net 

7 

0403 90 99  Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, kefir i inne sfermento
wane lub zakwaszone mleko i śmietana, nawet zagęszczone, aromatyzo
wane lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao, nawet sło
dzone, o zawartości tłuszczu > 6 % masy (z wyłączeniem w postaci stałej 
i jogurtu) 

8,3 + 26,6 EUR/ 
100 kg/net 

7 

0404 10 02  Serwatka i serwatka zmodyfikowana, w proszku, granulkach lub w innej 
stałej postaci, niezawierająca dodatku cukru lub innego środka słodzą
cego, o zawartości białka (zawartość azotu × 6,38) <= 15 % masy i o za
wartości tłuszczu <= 1,5 % masy 

7 EUR/100 kg/net 0 

0404 10 04  Serwatka i serwatka zmodyfikowana, w proszku, granulkach lub w innej 
stałej postaci, niezawierająca dodatku cukru lub innego środka słodzą
cego, o zawartości białka (zawartość azotu × 6,38) <= 15 % masy i o za
wartości tłuszczu > 1,5 % masy, ale <= 27 % masy 

135,7 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0404 10 06  Serwatka i serwatka zmodyfikowana, w proszku, granulkach lub w innej 
stałej postaci, niezawierająca dodatku cukru lub innego środka słodzą
cego, o zawartości białka (zawartość azotu × 6,38) <= 15 % masy i o za
wartości tłuszczu > 27 % masy 

167,2 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0404 10 12  Serwatka i serwatka zmodyfikowana, w proszku, granulkach lub w innej 
stałej postaci, niezawierająca dodatku cukru lub innego środka słodzą
cego, o zawartości białka (zawartość azotu × 6,38) > 15 % masy i o zawar
tości tłuszczu <= 1,5 % masy 

100,4 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0404 10 14  Serwatka i serwatka zmodyfikowana, w proszku, granulkach lub w innej 
stałej postaci, niezawierająca dodatku cukru lub innego środka słodzą
cego, o zawartości białka (zawartość azotu × 6,38) > 15 % masy i o zawar
tości tłuszczu > 1,5 % masy, ale <= 27 % masy 

135,7 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0404 10 16  Serwatka i serwatka zmodyfikowana, w proszku, granulkach lub w innej 
stałej postaci, niezawierająca dodatku cukru lub innego środka słodzą
cego, o zawartości białka (zawartość azotu × 6,38) > 15 % masy i o zawar
tości tłuszczu > 27 % masy 

167,2 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0404 10 26  Serwatka i serwatka zmodyfikowana, w proszku, granulkach lub w innej 
stałej postaci, zawierająca dodatek cukru lub innego środka słodzącego, 
o zawartości białka (zawartość azotu × 6,38) <= 15 % masy i o zawartości 
tłuszczu <= 1,5 % masy 

0,07 EUR/kg/net 
+ 16,8 EUR/100 kg/ 

net 

0 

0404 10 28  Serwatka i serwatka zmodyfikowana, w proszku, granulkach lub w innej 
stałej postaci, zawierająca dodatek cukru lub innego środka słodzącego, 
o zawartości białka (zawartość azotu × 6,38) <= 15 % masy i o zawartości 
tłuszczu > 1,5 % masy, ale <= 27 % masy 

1,31 EUR/kg/net 
+ 22 EUR/100 kg/ 

net 

0 

0404 10 32  Serwatka i serwatka zmodyfikowana, w proszku, granulkach lub w innej 
stałej postaci, zawierająca dodatek cukru lub innego środka słodzącego, 
o zawartości białka (zawartość azotu × 6,38) <= 15 % masy i o zawartości 
tłuszczu > 27 % masy 

1,62 EUR/kg/net 
+ 22 EUR/100 kg/ 

net 

0 
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0404 10 34  Serwatka i serwatka zmodyfikowana, w proszku, granulkach lub w innej 
stałej postaci, zawierająca dodatek cukru lub innego środka słodzącego, 
o zawartości białka (zawartość azotu × 6,38) > 15 % masy i o zawartości 
tłuszczu <= 1,5 % masy 

0,95 EUR/kg/net 
+ 22 EUR/100 kg/ 

net 

0 

0404 10 36  Serwatka i serwatka zmodyfikowana, w proszku, granulkach lub w innej 
stałej postaci, zawierająca dodatek cukru lub innego środka słodzącego, 
o zawartości białka (zawartość azotu × 6,38) > 15 % masy i o zawartości 
tłuszczu > 1,5 % masy, ale <= 27 % masy 

1,31 EUR/kg/net 
+ 22 EUR/100 kg/ 

net 

0 

0404 10 38  Serwatka i serwatka zmodyfikowana, w proszku, granulkach lub w innej 
stałej postaci, zawierająca dodatek cukru lub innego środka słodzącego, 
o zawartości białka (zawartość azotu × 6,38) > 15 % masy i o zawartości 
tłuszczu > 27 % masy 

1,62 EUR/kg/net 
+ 22 EUR/100 kg/ 

net 

0 

0404 10 48  Serwatka i serwatka zmodyfikowana, nawet zagęszczona, niezawierająca 
dodatku cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości białka (zawar
tość azotu × 6,38) <= 15 % masy i o zawartości tłuszczu <= 1,5 % masy 
(z wyłączeniem w proszku, granulkach lub w innej stałej postaci) 

0,07 EUR/kg/net 0 

0404 10 52  Serwatka i serwatka zmodyfikowana, nawet zagęszczona, niezawierająca 
dodatku cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości białka (zawar
tość azotu × 6,38) <= 15 % masy i o zawartości tłuszczu > 1,5 % masy, 
ale <= 27 % masy (z wyłączeniem w proszku, granulkach lub w innej sta
łej postaci) 

135,7 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0404 10 54  Serwatka i serwatka zmodyfikowana, nawet zagęszczona, niezawierająca 
dodatku cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości białka (zawar
tość azotu × 6,38) <= 15 % masy i o zawartości tłuszczu > 27 % masy 
(z wyłączeniem w proszku, granulkach lub w innej stałej postaci) 

167,2 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0404 10 56  Serwatka i serwatka zmodyfikowana, nawet zagęszczona, niezawierająca 
dodatku cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości białka (zawar
tość azotu × 6,38) > 15 % masy i o zawartości tłuszczu <= 1,5 % masy 
(z wyłączeniem w proszku, granulkach lub w innej stałej postaci) 

100,4 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0404 10 58  Serwatka i serwatka zmodyfikowana, nawet zagęszczona, niezawierająca 
dodatku cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości białka (zawar
tość azotu × 6,38) > 15 % masy i o zawartości tłuszczu > 1,5 % masy, ale 
<= 27 % masy (z wyłączeniem w proszku, granulkach lub w innej stałej 
postaci) 

135,7 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0404 10 62  Serwatka i serwatka zmodyfikowana, nawet zagęszczona, niezawierająca 
dodatku cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości białka (zawar
tość azotu × 6,38) > 15 % masy i o zawartości tłuszczu > 27 % masy 
(z wyłączeniem w proszku, granulkach lub w innej stałej postaci) 

167,2 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0404 10 72  Serwatka i serwatka zmodyfikowana, nawet zagęszczona, zawierająca do
datek cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości białka (zawartość 
azotu × 6,38) <= 15 % masy i o zawartości tłuszczu <= 1,5 % masy (z wy
łączeniem w proszku, granulkach lub w innej stałej postaci) 

0,07 EUR/kg/net 
+ 16,8 EUR/100 kg/ 

net 

0 
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0404 10 74  Serwatka i serwatka zmodyfikowana, nawet zagęszczona, zawierająca do
datek cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości białka (zawartość 
azotu × 6,38) <= 15 % masy i o zawartości tłuszczu > 1,5 % masy, ale 
<= 27 % masy (z wyłączeniem w proszku, granulkach lub w innej stałej 
postaci) 

1,31 EUR/kg/net 
+ 22 EUR/100 kg/ 

net 

0 

0404 10 76  Serwatka i serwatka zmodyfikowana, nawet zagęszczona, zawierająca do
datek cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości białka (zawartość 
azotu × 6,38) <= 15 % masy i o zawartości tłuszczu > 27 % masy (z wyłą
czeniem w proszku, granulkach lub w innej stałej postaci) 

1,62 EUR/kg/net 
+ 22 EUR/100 kg/ 

net 

0 

0404 10 78  Serwatka i serwatka zmodyfikowana, nawet zagęszczona, zawierająca do
datek cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości białka (zawartość 
azotu × 6,38) > 15 % masy i o zawartości tłuszczu <= 1,5 % masy (z wy
łączeniem w proszku, granulkach lub w innej stałej postaci) 

0,95 EUR/kg/net 
+ 22 EUR/100 kg/ 

net 

0 

0404 10 82  Serwatka i serwatka zmodyfikowana, nawet zagęszczona, zawierająca do
datek cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości białka (zawartość 
azotu × 6,38) >15 % masy i o zawartości tłuszczu > 1,5 % masy, ale 
<= 27 % masy (z wyłączeniem w proszku, granulkach lub w innej stałej 
postaci) 

1,31 EUR/kg/net 
+ 22 EUR/100 kg/ 

net 

0 

0404 10 84  Serwatka i serwatka zmodyfikowana, nawet zagęszczona, zawierająca do
datek cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości białka (zawartość 
azotu × 6,38) > 15 % masy i o zawartości tłuszczu > 27 % masy (z wyłą
czeniem w proszku, granulkach lub w innej stałej postaci) 

1,62 EUR/kg/net 
+ 22 EUR/100 kg/ 

net 

0 

0404 90 21  Produkty składające się ze składników naturalnego mleka, niezawierające 
dodatku cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu 
<= 1,5 % masy, gdzie indziej niewymienione 

100,4 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0404 90 23  Produkty składające się ze składników naturalnego mleka, niezawierające 
dodatku cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu 
> 1,5 % masy, ale <= 27 % masy, gdzie indziej niewymienione 

135,7 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0404 90 29  Produkty składające się ze składników naturalnego mleka, niezawierające 
dodatku cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu 
> 27 % masy, gdzie indziej niewymienione 

167,2 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0404 90 81  Produkty składające się ze składników naturalnego mleka, zawierające do
datek cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu 
<= 1,5 % masy, gdzie indziej niewymienione 

0,95 EUR/kg/net 
+ 22 EUR/100 kg/ 

net 

0 

0404 90 83  Produkty składające się ze składników naturalnego mleka, zawierające do
datek cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu > 1,5 % 
masy, ale <= 27 % masy, gdzie indziej niewymienione 

1,31 EUR/kg/net 
+ 22 EUR/100 kg/ 

net 

0 

0404 90 89  Produkty składające się ze składników naturalnego mleka, zawierające do
datek cukru lub innego środka słodzącego, o zawartości tłuszczu > 27 % 
masy, gdzie indziej niewymienione 

1,62 EUR/kg/net 
+ 22 EUR/100 kg/ 

net 

0 

0405 10 11  Masło naturalne o zawartości tłuszczu >= 80 % masy, ale <= 85 % masy, 
w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto <= 1 kg (z wyłącze
niem masła odwodnionego i ghee) 

189,6 EUR/100 kg/ 
net 

— 
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0405 10 19  Masło naturalne o zawartości tłuszczu >= 80 % masy, ale <= 85 % masy 
(z wyłączeniem w bezpośrednich opakowaniach, o zawartości netto 
<= 1 kg oraz masła odwodnionego i ghee) 

189,6 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0405 10 30  Masło odtwarzane o zawartości tłuszczu >= 80 % masy, ale <= 85 % 
masy (z wyłączeniem masła odwodnionego i ghee) 

189,6 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0405 10 50  Masło z serwatki o zawartości tłuszczu >= 80 % masy, ale <= 85 % masy 
(z wyłączeniem masła odwodnionego i ghee) 

189,6 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0405 10 90  Masło o zawartości tłuszczu > 85 % masy, ale <= 95 % masy (z wyłącze
niem masła odwodnionego i ghee) 

231,3 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0405 20 10  Produkty mleczarskie do smarowania, o zawartości tłuszczu >= 39 % 
masy, ale < 60 % masy 

9 + EA 5 

0405 20 30  Produkty mleczarskie do smarowania, o zawartości tłuszczu >= 60 % 
masy, ale <= 75 % masy 

9 + EA 5 

0405 20 90  Produkty mleczarskie do smarowania, o zawartości tłuszczu > 75 % 
masy, ale < 80 % masy 

189,6 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0405 90 10  Tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka, o zawartości tłuszczu >= 99,3 % 
masy i o zawartości wody <= 0,5 % masy 

231,3 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0405 90 90  Tłuszcze oraz oleje otrzymane z mleka, masła odwodnionego i ghee 
(z wyłączeniem o zawartości tłuszczu > = 99,3 % masy i o zawartości 
wody <= 0,5 % masy oraz masła naturalnego, masła odtwarzanego i masła 
z serwatki) 

231,3 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0406 10 20  Świeży ser (niedojrzewający lub niekonserwowany), włącznie z serem ser
watkowym, i twaróg o zawartości tłuszczu <= 40 % masy 

185,2 EUR/100 kg/ 
net 

7 

0406 10 80  Świeży ser (niedojrzewający lub niekonserwowany), włącznie z serem ser
watkowym, i twaróg o zawartości tłuszczu > 40 % masy 

221,2 EUR/100 kg/ 
net 

7 

0406 20 10  Ser ziołowy Glarus (znany jako Schabziger), tarty lub proszkowany 7,7 7 

0406 20 90  Ser tarty lub proszkowany (z wyłączeniem sera ziołowego Glarus, zna
nego jako Schabziger) 

188,2 EUR/100 kg/ 
net 

7 

0406 30 10  Ser przetworzony (ser topiony), nietarty lub nieproszkowany, do produkcji 
którego nie użyto innych serów, jak Emmentaler, Gruyère i Appenzell 
i który może zawierać jako dodatek ziołowy ser Glarus (znany jako 
Schabziger); pakowany do sprzedaży detalicznej, o zawartości tłuszczu 
w suchej masie <= 56 % masy 

144,9 EUR/100 kg/ 
net 

7 

0406 30 31  Ser przetworzony (ser topiony), nietarty lub nieproszkowany, o zawartości 
tłuszczu <= 36 % masy oraz o zawartości tłuszczu w suchej masie 
<= 48 % masy (z wyłączeniem mieszanek sera przetworzonego wyprodu
kowanych z Emmentalera, Gruyèra i Appenzella, nawet z dodatkiem zio
łowego sera Glarus, znanego jako Schabziger, pakowanych do sprzedaży 
detalicznej) 

139,1 EUR/100 kg/ 
net 

7 
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0406 30 39  Ser przetworzony (ser topiony), nietarty lub nieproszkowany, o zawartości 
tłuszczu <= 36 % masy oraz o zawartości tłuszczu w suchej masie 
> 48 % masy (z wyłączeniem mieszanek sera przetworzonego wyprodu
kowanych z Emmentalera, Gruyèra i Appenzella, nawet z dodatkiem zio
łowego sera Glarus, znanego jako Schabziger, pakowanych do sprzedaży 
detalicznej, o zawartości tłuszczu w suchej masie <= 56 % masy) 

144,9 EUR/100 kg/ 
net 

7 

0406 30 90  Ser przetworzony (ser topiony), nietarty lub nieproszkowany, o zawartości 
tłuszczu > 36 % masy (z wyłączeniem mieszanek sera przetworzonego 
wyprodukowanych z Emmentalera, Gruyèra i Appenzella, nawet z dodat
kiem ziołowego sera Glarus, znanego jako Schabziger, pakowanych 
do sprzedaży detalicznej, o zawartości tłuszczu w suchej masie <= 56 % 
masy) 

215 EUR/100 kg/net 7 

0406 40 10  Roquefort 140,9 EUR/100 kg/ 
net 

7 

0406 40 50  Gorgonzola 140,9 EUR/100 kg/ 
net 

7 

0406 40 90  Ser z przerostami niebieskiej pleśni i pozostały ser zawierający przerosty 
otrzymywane z użyciem Penicillium roqueforti 

140,9 EUR/100 kg/ 
net 

7 

0406 90 01  Ser do przetworzenia (topienia) (z wyłączeniem sera świeżego, w tym sera 
serwatkowego, niefermentowanego, twarogu, sera przetworzonego (sera 
topionego), sera z przerostami niebieskiej pleśni i pozostałego sera zawie
rającego przerosty otrzymywane z użyciem Penicillium roqueforti oraz sera 
tartego lub proszkowanego): 

167,1 EUR/100 kg/ 
net 

7 

0406 90 13  Emmentaler (z wyłączeniem sera tartego lub proszkowanego i do przetwo
rzenia (topienia)) 

171,7 EUR/100 kg/ 
net 

7 

0406 90 15  Gruyère i Sbrinz (z wyłączeniem sera tartego lub proszkowanego i do prze
tworzenia (topienia)) 

171,7 EUR/100 kg/ 
net 

7 

0406 90 17  Bergkäse i Appenzell (z wyłączeniem sera tartego lub proszkowanego 
i do przetworzenia (topienia)) 

171,7 EUR/100 kg/ 
net 

7 

0406 90 18  Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d'Or i Tête de Moine (z wyłączeniem 
sera tartego lub proszkowanego i do przetworzenia (topienia)) 

171,7 EUR/100 kg/ 
net 

7 

0406 90 19  Ser ziołowy Glarus (znany jako Schabziger) zrobiony z odtłuszczonego 
mleka i zmieszany z drobno zmielonymi ziołami (z wyłączeniem sera tar
tego lub proszkowanego i do przetworzenia (topienia)) 

7,7 7 

0406 90 21  Cheddar (z wyłączeniem sera tartego lub proszkowanego i do przetworze
nia (topienia)) 

167,1 EUR/100 kg/ 
net 

7 

0406 90 23  Edam (z wyłączeniem sera tartego lub proszkowanego i do przetworzenia 
(topienia)) 

151 EUR/100 kg/net 7 

0406 90 25  Tilsit (z wyłączeniem sera tartego lub proszkowanego i do przetworzenia 
(topienia)) 

151 EUR/100 kg/net 7 

0406 90 27  Butterkäse (z wyłączeniem sera tartego lub proszkowanego i do przetwo
rzenia (topienia)) 

151 EUR/100 kg/net 7 
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0406 90 29  Kashkaval (z wyłączeniem sera tartego lub proszkowanego i do przetworze
nia (topienia)) 

151 EUR/100 kg/net 7 

0406 90 32  Feta (z wyłączeniem sera do przetworzenia (topienia)) 151 EUR/100 kg/net 7 

0406 90 35  Kefalo-Tyri (z wyłączeniem sera tartego lub proszkowanego i do przetwo
rzenia (topienia)) 

151 EUR/100 kg/net 7 

0406 90 37  Finlandia (z wyłączeniem sera tartego lub proszkowanego i do przetworze
nia (topienia)) 

151 EUR/100 kg/net 7 

0406 90 39  Jarlsberg (z wyłączeniem sera tartego lub proszkowanego i do przetworze
nia (topienia)) 

151 EUR/100 kg/net 7 

0406 90 50  Ser z mleka owiec lub mleka bawołów, w pojemnikach zawierających so
lankę lub w butelkach z owczej lub koziej skóry (z wyłączeniem fety) 

151 EUR/100 kg/net 7 

0406 90 61  Grana Padano i Parmigiano Reggiano, o zawartości tłuszczu <= 40 % 
masy i o zawartości wody w substancji beztłuszczowej <= 47 % masy 
(z wyłączeniem sera tartego lub proszkowanego i do przetworzenia (to
pienia)) 

188,2 EUR/100 kg/ 
net 

7 

0406 90 63  Fiore Sardo i Pecorino, o zawartości tłuszczu <= 40 % masy i o zawartości 
wody w substancji beztłuszczowej <= 47 % masy (z wyłączeniem sera tar
tego lub proszkowanego i do przetworzenia (topienia)) 

188,2 EUR/100 kg/ 
net 

7 

0406 90 69  Ser o zawartości tłuszczu <= 40 % masy i o zawartości wody w substancji 
beztłuszczowej <= 47 % masy, gdzie indziej niewymieniony 

188,2 EUR/100 kg/ 
net 

7 

0406 90 73  Provolone, o zawartości tłuszczu <= 40 % masy i o zawartości wody 
w substancji beztłuszczowej > 47 % masy, ale <= 72 % masy (z wyłącze
niem sera tartego lub proszkowanego i do przetworzenia (topienia)) 

151 EUR/100 kg/net 7 

0406 90 75  Asiago, Caciocavallo, Montasio i Ragusano, o zawartości tłuszczu 
<= 40 % masy i o zawartości wody w substancji beztłuszczowej > 47 % 
masy, ale <= 72 % masy (z wyłączeniem sera tartego lub proszkowanego 
i do przetworzenia (topienia)) 

151 EUR/100 kg/net 7 

0406 90 76  Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo i Samsø, o zawartości 
tłuszczu <= 40 % masy i o zawartości wody w substancji beztłuszczowej 
> 47 % masy, ale <= 72 % masy (z wyłączeniem sera tartego lub proszko
wanego i do przetworzenia (topienia)) 

151 EUR/100 kg/net 7 

0406 90 78  Gouda, o zawartości tłuszczu <= 40 % masy i o zawartości wody w sub
stancji beztłuszczowej > 47 % masy, ale <= 72 % masy (z wyłączeniem 
sera tartego lub proszkowanego i do przetworzenia (topienia)) 

151 EUR/100 kg/net 7 

0406 90 79  Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin i Taleggio, o zawar
tości tłuszczu <= 40 % masy i o zawartości wody w substancji beztłusz
czowej > 47 % masy, ale <= 72 % masy (z wyłączeniem sera tartego lub 
proszkowanego i do przetworzenia (topienia)) 

151 EUR/100 kg/net 7 

0406 90 81  Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, 
Colby i Monterey, o zawartości tłuszczu <= 40 % masy i o zawartości 
wody w substancji beztłuszczowej > 47 % masy, ale <= 72 % masy (z wy
łączeniem sera tartego lub proszkowanego i do przetworzenia (topienia)) 

151 EUR/100 kg/net 7 
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0406 90 82  Camembert, o zawartości tłuszczu <= 40 % masy i o zawartości wody 
w substancji beztłuszczowej > 47 % masy, ale <= 72 % masy (z wyłącze
niem sera tartego lub proszkowanego i do przetworzenia (topienia)) 

151 EUR/100 kg/net 7 

0406 90 84  Brie, o zawartości tłuszczu <= 40 % masy i o zawartości wody w substan
cji beztłuszczowej > 47 % masy, ale <= 72 % masy (z wyłączeniem sera 
tartego lub proszkowanego i do przetworzenia (topienia)) 

151 EUR/100 kg/net 7 

0406 90 85  Kefalograviera i Kasseri (z wyłączeniem sera tartego lub proszkowanego 
i do przetworzenia (topienia)) 

151 EUR/100 kg/net 7 

0406 90 86  Ser, o zawartości tłuszczu <= 40 % masy i o zawartości wody w substancji 
beztłuszczowej > 47 % masy, ale <= 72 % masy, gdzie indziej niewymie
niony 

151 EUR/100 kg/net 7 

0406 90 87  Ser, o zawartości tłuszczu <= 40 % masy i o zawartości wody w substancji 
beztłuszczowej > 52 % masy, ale <= 62 % masy, gdzie indziej niewymie
niony 

151 EUR/100 kg/net 7 

0406 90 88  Ser, o zawartości tłuszczu <= 40 % masy i o zawartości wody w substancji 
beztłuszczowej > 62 % masy, ale <= 72 % masy, gdzie indziej niewymie
niony 

151 EUR/100 kg/net 7 

0406 90 93  Ser, o zawartości tłuszczu <= 40 % masy i o zawartości wody w substancji 
beztłuszczowej > 72 % masy, gdzie indziej niewymieniony 

185,2 EUR/100 kg/ 
net 

7 

0406 90 99  Ser, o zawartości tłuszczu > 40 % masy, gdzie indziej niewymieniony 221,2 EUR/100 kg/ 
net 

7 

0407 00 11  Jaja wylęgowe indycze lub gęsie 105 EUR/1 000 p/st — 

0407 00 19  Jaja wylęgowe drobiu (z wyłączeniem indyczych lub gęsich) 35 EUR/1 000 p/st — 

0407 00 30  Jaja drobiu w skorupkach, świeże, zakonserwowane lub gotowane (z wyłą
czeniem wylęgowych) 

30,4 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0407 00 90  Jaja ptasie w skorupkach, świeże, zakonserwowane lub gotowane (z wyłą
czeniem drobiu) 

7,7 0 

0408 11 20  Żółtka jaj, suszone, nienadające się do spożycia przez ludzi, nawet zawie
rające dodatek cukru lub innego środka słodzącego 

bez cła 0 

0408 11 80  Żółtka jaj, suszone, nadające się do spożycia przez ludzi, nawet zawiera
jące dodatek cukru lub innego środka słodzącego 

142,3 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0408 19 20  Żółtka jaj, świeże, gotowane na parze lub w wodzie, formowane, zamro
żone lub inaczej zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub 
innego środka słodzącego, nienadające się do spożycia przez ludzi (z wyłą
czeniem suszonych) 

bez cła 0 

0408 19 81  Żółtka jaj, ciekłe, nadające się do spożycia przez ludzi, nawet zawierające 
dodatek cukru lub innego środka słodzącego 

62 EUR/100 kg/net — 
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0408 19 89  Żółtka jaj (inne niż ciekłe), zamrożone lub inaczej zakonserwowane, nad
ające się do spożycia przez ludzi, nawet zawierające dodatek cukru lub in
nego środka słodzącego (z wyłączeniem suszonych) 

66,3 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0408 91 20  Suszone jaja ptasie, bez skorupek, nawet zawierające dodatek cukru lub 
innego środka słodzącego, nienadające się do spożycia przez ludzi (z wyłą
czeniem żółtek jaj) 

bez cła 0 

0408 91 80  Suszone jaja ptasie, bez skorupek, nawet zawierające dodatek cukru lub 
innego środka słodzącego, nadające się do spożycia przez ludzi (z wyłącze
niem żółtek jaj) 

137,4 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0408 99 20  Jaja ptasie, bez skorupek, świeże, gotowane na parze lub w wodzie, for
mowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, nawet zawierające do
datek cukru lub innego środka słodzącego, nienadające się do spożycia 
przez ludzi (z wyłączeniem suszonych i żółtek jaj) 

bez cła 0 

0408 99 80  Jaja ptasie, bez skorupek, świeże, gotowane na parze lub w wodzie, for
mowane, zamrożone lub inaczej zakonserwowane, nawet zawierające do
datek cukru lub innego środka słodzącego, nadające się do spożycia przez 
ludzi (z wyłączeniem suszonych i żółtek jaj) 

35,3 EUR/100 kg/ 
net 

— 

0409 00 00  Miód naturalny 17,3 0 

0410 00 00  Jaja żółwi, gniazda ptasie oraz inne jadalne produkty pochodzenia zwie
rzęcego, gdzie indziej niewymienione 

7,7 0 

0501 00 00  Włosy ludzkie, nieobrobione, nawet myte lub odtłuszczone; odpadki ludz
kich włosów 

bez cła 0 

0502 10 00  Szczecina świń lub dzików oraz odpadki szczeciny bez cła 0 

0502 90 00  Sierść borsuka i pozostała sierść do wyrobu szczotek i pędzli oraz od
padki sierści 

bez cła 0 

0504 00 00  Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyłączeniem rybich), całe i w kawał
kach, świeże, schłodzone, zamrożone, solone, w solance, suszone lub wę
dzone 

bez cła 0 

0505 10 10  Surowe pióra stosowane do wypychania i puch, nawet odkurzone, zde
zynfekowane lub wstępnie oczyszczone 

bez cła 0 

0505 10 90  Pióra stosowane do wypychania i puch, starannie oczyszczone i zakonser
wowane 

bez cła 0 

0505 90 00  Skóry i pozostałe części ptaków z ich piórami lub puchem, pióra i części 
piór, nawet z przystrzyżonymi końcami, nie bardziej obrobione niż oczy
szczone, zdezynfekowane lub zakonserwowane; proszek i odpadki piór 
lub części piór (z wyłączeniem piór stosowanych do wypychania i puchu) 

bez cła 0 

0506 10 00  Osseina i kości poddane działaniu kwasu bez cła 0 
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0506 90 00  Kości i rdzenie rogów oraz proszek i odpadki tych produktów, nieobro
bione, odtłuszczone, odżelatynowane lub wstępnie przygotowane (z wyłą
czeniem osseiny i kości poddanych działaniu kwasu i przyciętych do nad
ania kształtu) 

bez cła 0 

0507 10 00  Kość słoniowa, nieobrobiona lub wstępnie przygotowana, proszek i od
padki tego produktu (z wyłączeniem przyciętej do nadania kształtu) 

bez cła 0 

0507 90 00  Skorupy żółwiowe, fiszbiny i frędzle, rogi, rogi jelenie, kopyta, paznokcie, 
szpony, pazury i dzioby, nieobrobione lub wstępnie przygotowane, pro
szek i odpadki tych produktów (z wyłączeniem przyciętych do nadania 
kształtu i kości słoniowej) 

bez cła 0 

0508 00 00  Koral i podobne materiały, skorupy mięczaków, skorupiaków lub szkar
łupni, kości sepii, proszek i odpadki tych produktów, nieobrobione lub 
wstępnie przygotowane, ale nieobrobione inaczej ani nieprzycięte dla nad
ania kształtu 

bez cła 0 

0510 00 00  Ambra szara, strój bobrowy, cybet i piżmo; kantarydyna; żółć, nawet su
szona; gruczoły i pozostałe produkty zwierzęce stosowane do przygotowa
nia produktów farmaceutycznych, świeże, schłodzone, zamrożone lub 
inaczej tymczasowo zakonserwowane 

bez cła 0 

0511 10 00  Nasienie bydlęce bez cła 0 

0511 91 10  Odpadki rybne bez cła 0 

0511 91 90  Produkty z ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgow
ców wodnych (z wyłączeniem odpadków rybnych); martwe ryby, skoru
piaki, mięczaki lub pozostałe bezkręgowce wodne, nienadające się do spo
życia przez ludzi 

bez cła 0 

0511 99 10  Ścięgna pochodzenia zwierzęcego, ścinki i podobne odpady surowych 
skór lub skórek 

bez cła 0 

0511 99 31  Surowe gąbki naturalne pochodzenia zwierzęcego, nawet umyte w wodzie 
morskiej lub wstępnie oczyszczone 

bez cła 0 

0511 99 39  Gąbki naturalne pochodzenia zwierzęcego (z wyłączeniem surowych) 5,1 0 

0511 99 85  Produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione; martwe 
zwierzęta, nienadające się do spożycia przez ludzi (z wyłączeniem ryb, 
skorupiaków, mięczaków i pozostałych bezkręgowców wodnych) 

bez cła 0 

0601 10 10  Cebulki hiacyntów w stanie uśpienia roślin 5,1 0 

0601 10 20  Cebulki narcyzów w stanie uśpienia roślin 5,1 0 

0601 10 30  Cebulki tulipanów w stanie uśpienia roślin 5,1 0 

0601 10 40  Cebulki gladioli w stanie uśpienia roślin 5,1 0 

0601 10 90  Cebulki, bulwy, korzenie bulwiaste, pędy podziemne, korony i kłącza, 
w stanie uśpienia roślin (z wyłączeniem tych przeznaczonych do spożycia 
przez ludzi, hiacyntów, narcyzów, tulipanów, gladioli i roślin cykorii i jej 
korzeni) 

5,1 0 
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0601 20 10  Rośliny cykorii i jej korzenie (z wyłączeniem korzeni cykorii odmiany Ci
chorium intybus sativum) 

bez cła 0 

0601 20 30  Cebulki orchidei, hiacyntów, narcyzów i tulipanów, w stanie wegetacji lub 
kwitnienia 

9,6 0 

0601 20 90  Cebulki, bulwy, korzenie bulwiaste, pędy podziemne, korony i kłącza, 
w stanie wegetacji lub kwitnienia (z wyłączeniem tych przeznaczonych 
do spożycia przez ludzi, orchidei, hiacyntów, narcyzów, tulipanów i roślin 
cykorii i jej korzeni) 

6,4 0 

0602 10 10  Nieukorzenione sadzonki i zrazy winorośli bez cła 0 

0602 10 90  Nieukorzenione sadzonki i zrazy (z wyłączeniem winorośli) 4 0 

0602 20 10  Sadzonki winorośli, szczepione lub ukorzenione bez cła 0 

0602 20 90  Drzewa, krzewy i krzaki gatunków rodzących jadalne owoce lub orzechy, 
nawet szczepione (z wyłączeniem sadzonek winorośli) 

8,3 0 

0602 30 00  Rododendrony i azalie, nawet szczepione 8,3 0 

0602 40 10  Róże (z wyłączeniem oczkowanych lub szczepionych) 8,3 0 

0602 40 90  Róże oczkowane lub szczepione 8,3 0 

0602 90 10  Grzybnie 8,3 0 

0602 90 20  Rośliny ananasa bez cła 0 

0602 90 30  Rośliny warzyw, truskawek i poziomek 8,3 0 

0602 90 41  Żywe drzewa leśne 8,3 0 

0602 90 45  Ukorzenione sadzonki i młode rośliny drzew, krzewów i krzaków rosnące 
na wolnym powietrzu (z wyłączeniem drzew owocowych, orzechowych 
i leśnych) 

6,5 0 

0602 90 49  Drzewa, krzewy i krzaki rosnące na wolnym powietrzu, włącznie z korze
niami (z wyłączeniem sadzonek i młodych roślin oraz drzew owocowych, 
orzechowych i leśnych) 

8,3 0 

0602 90 51  Wieloletnie rośliny rosnące na wolnym powietrzu 8,3 0 

0602 90 59  Żywe rośliny rosnące na wolnym powietrzu, włącznie z korzeniami (z wy
łączeniem cebulek, bulw, korzeni bulwiastych, pędów podziemnych, ko
ron i kłączy, włącznie z roślinami cykorii i jej korzeniami, nieukorzenio
nych sadzonek, zrazów, rododendronów, azalii, róż, grzybni, roślin ana
nasa, roślin warzyw, truskawek i poziomek, drzew, krzewów i krzaków) 

8,3 0 

0602 90 70  Ukorzenione sadzonki i młode rośliny rosnące w pomieszczeniach (z wy
łączeniem kaktusów) 

6,5 0 
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0602 90 91  Rośliny kwiatowe z pąkami lub kwiatami rosnące w pomieszczeniach 
(z wyłączeniem kaktusów) 

6,5 0 

0602 90 99  Żywe rośliny i kaktusy rosnące w pomieszczeniach (z wyłączeniem uko
rzenionych sadzonek, młodych roślin i roślin kwiatowych z pąkami lub 
kwiatami) 

6,5 0 

0603 11 00  Świeże róże cięte i pąki kwiatowe gatunków odpowiednich na bukiety lub 
do celów zdobniczych 

12 0 

0603 12 00  Świeże goździki cięte i pąki kwiatowe gatunków odpowiednich na bukiety 
lub do celów zdobniczych 

12 0 

0603 13 00  Świeże orchidee cięte i pąki kwiatowe gatunków odpowiednich na bukiety 
lub do celów zdobniczych 

12 0 

0603 14 00  Świeże chryzantemy cięte i pąki kwiatowe gatunków odpowiednich na bu
kiety lub do celów zdobniczych 

12 0 

0603 19 10  Świeże gladiole cięte i pąki kwiatowe gatunków odpowiednich na bukiety 
lub do celów zdobniczych 

12 0 

0603 19 90  Świeże kwiaty cięte i pąki kwiatowe gatunków odpowiednich na bukiety 
lub do celów zdobniczych (z wyłączeniem róż, goździków, orchidei, gla
dioli i chryzantem) 

12 0 

0603 90 00  Suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygoto
wane kwiaty cięte i pąki kwiatowe, na bukiety lub do celów zdobniczych 

10 0 

0604 10 10  Mech reniferowy, odpowiedni na bukiety lub do celów zdobniczych, 
świeży, suszony, barwiony, bielony, impregnowany lub w inny sposób 
przygotowany 

bez cła 0 

0604 10 90  Mchy i porosty, odpowiednie na bukiety lub do celów zdobniczych, 
świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób 
przygotowane (z wyłączeniem mchu reniferowego) 

5 0 

0604 91 20  Świeże choinki bożonarodzeniowe 2,5 0 

0604 91 40  Świeże gałązki iglaste, odpowiednie na bukiety lub do celów zdobniczych 2,5 0 

0604 91 90  Liście, gałęzie i pozostałe części roślin, bez kwiatów lub pąków kwiato
wych, trawy, świeże, odpowiednie na bukiety lub do celów zdobniczych 
(z wyłączeniem choinek bożonarodzeniowych i gałązek iglastych) 

2 0 

0604 99 10  Suszone liście, gałęzie i pozostałe części roślin, bez kwiatów lub pąków 
kwiatowych, trawy, odpowiednie na bukiety lub do celów zdobniczych 

bez cła 0 

0604 99 90  Barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane liście, 
gałęzie i pozostałe części roślin, bez kwiatów lub pąków kwiatowych, 
trawy, odpowiednie na bukiety lub do celów zdobniczych (z wyłączeniem 
suszonych) 

10,9 0 

0701 10 00  Sadzeniaki 4,5 0 
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0701 90 10  Ziemniaki do produkcji skrobi, świeże lub schłodzone 5,8 0 

0701 90 50  Świeże lub schłodzone młode ziemniaki, od dnia 1 stycznia do dnia 30 
czerwca 

13,4 0 

0701 90 90  Stare ziemniaki, świeże lub schłodzone (z wyłączeniem młodych ziemnia
ków, sadzeniaków i ziemniaków do produkcji skrobi) 

11,5 0 

0702 00 00  Pomidory, świeże lub schłodzone sekcja A dodatku 2 
załącznika I 

0+EP 

0703 10 11  Dymka, świeża lub schłodzona 9,6 0 

0703 10 19  Cebula, świeża lub schłodzona (z wyłączeniem dymki) 9,6 0 

0703 10 90  Szalotka, świeża lub schłodzona 9,6 0 

0703 20 00  Czosnek, świeży lub schłodzony 9,6 + 120 EUR/ 
100 kg/net 

TQ(GC) 

0703 90 00  Pory i pozostałe warzywa cebulowe, świeże lub schłodzone (z wyłącze
niem cebuli, szalotki i czosnku) 

10,4 0 

0704 10 00  Świeże lub schłodzone kalafiory i brokuły głowiaste 13,6 MIN 1,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0704 20 00  Brukselka, świeża lub schłodzona 12 0 

0704 90 10  Kapusta biała i kapusta czerwona, świeża lub schłodzona 12 MIN 0,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0704 90 90  Kalarepa, jarmuż i podobne jadalne kapusty, świeże lub schłodzone (z wy
łączeniem kalafiorów, brokułów głowiastych, brukselki, kapusty białej i ka
pusty czerwonej) 

12 0 

0705 11 00  Świeża lub schłodzona sałata głowiasta 12 MIN 2,0 EUR/ 
100 kg/br 

0 

0705 19 00  Świeża lub schłodzona sałata (z wyłączeniem sałaty głowiastej) 10,4 0 

0705 21 00  Świeża lub schłodzona cykoria warzywna (cykoria brukselska) 10,4 0 

0705 29 00  Świeża lub schłodzona cykoria (z wyłączeniem cykorii warzywnej (cykorii 
brukselskiej)) 

10,4 0 

0706 10 00  Świeże lub schłodzone marchew i rzepa 13,6 0 

0706 90 10  Świeże lub schłodzone selery (korzeniowe lub niemieckie) 13,6 0 

0706 90 30  Świeży lub schłodzony chrzan (Cochlearia armoracia) 12 0 
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0706 90 90  Świeże lub schłodzone buraki sałatkowe, salsefia, rzodkiewki i podobne 
korzenie jadalne (z wyłączeniem marchwi, rzepy, selerów i chrzanu) 

13,6 0 

0707 00 05  Ogórki, świeże lub schłodzone sekcja A dodatku 2 
załącznika I 

0+EP 

0707 00 90  Świeże lub chłodzone korniszony 12,8 0 

0708 10 00  Świeży lub schłodzony groch (Pisum sativum), nawet łuskany 13,6 0 

0708 20 00  Świeża lub schłodzona fasola (Vigna spp., Phaseolus spp.), nawet łuskana 13,6 MIN 1,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0708 90 00  Świeże lub schłodzone warzywa strączkowe, nawet łuskane (z wyłącze
niem grochu (Pisum sativum) i fasoli (Vigna spp., Phaseolus spp.)) 

11,2 0 

0709 20 00  Świeże lub schłodzone szparagi 10,2 0 

0709 30 00  Świeże lub schłodzone oberżyny (bakłażany) 12,8 0 

0709 40 00  Świeże lub schłodzone selery (z wyłączeniem selera korzeniowego) 12,8 0 

0709 51 00  Świeże lub schłodzone grzyby z rodzaju Agaricus 12,8 0 

0709 59 10  Świeży lub schłodzony pieprznik jadalny 3,2 0 

0709 59 30  Świeże lub schłodzone grzyby z rodziny borowikowatych 5,6 0 

0709 59 50  Świeże lub schłodzone trufle 6,4 0 

0709 59 90  Świeże lub schłodzone grzyby jadalne (z wyłączeniem pieprznika jadal
nego, grzybów z rodziny borowikowatych, grzybów z rodzaju Agaricus 
i trufli) 

6,4 0 

0709 60 10  Świeża lub schłodzona słodka papryka 7,2 0 

0709 60 91  Świeże lub schłodzone owoce z rodzaju Capsicum do przemysłowej pro
dukcji pieprzu tureckiego lub barwników oleożywicznych Capsicum 

bez cła 0 

0709 60 95  Świeże lub schłodzone owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta 
do przemysłowej produkcji olejków eterycznych lub żywicznych 

bez cła 0 

0709 60 99  Świeże lub schłodzone owoce z rodzaju Capsicum lub Pimenta (z wyłącze
niem do przemysłowej produkcji pieprzu tureckiego lub barwników oleo
żywicznych Capsicum, do przemysłowej produkcji olejków eterycznych 
lub żywicznych i słodkiej papryki) 

6,4 0 

0709 70 00  Świeży lub schłodzony szpinak, szpinak nowozelandzki i szpinak ogro
dowy 

10,4 0 

0709 90 10  Świeże lub schłodzone warzywa sałatowe (z wyłączeniem sałaty i cykorii) 10,4 0 
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0709 90 20  Świeże lub schłodzone burak boćwina (boćwina szerokoogonkowa) i kar
czoch hiszpański 

10,4 0 

0709 90 31  Świeże lub schłodzone oliwki (z wyłączeniem do produkcji oliwy) 4,5 0 

0709 90 39  Świeże lub schłodzone oliwki do produkcji oliwy 13,1 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0709 90 40  Świeże lub schłodzone kapary 5,6 0 

0709 90 50  Świeży lub schłodzony koper 8 0 

0709 90 60  Świeża lub schłodzona kukurydza cukrowa 9,4 EUR/100 kg/net 0 

0709 90 70  Świeża lub schłodzona cukinia sekcja A dodatku 2 
załącznika I 

0+EP 

0709 90 80  Świeże lub schłodzone karczochy sekcja A dodatku 2 
załącznika I 

0+EP 

0709 90 90  Świeże lub schłodzone warzywa (z wyłączeniem ziemniaków, pomidorów, 
warzyw z rodzaju Allium spp., kapusty z rodzaju Brassica, sałat z gatunków 
Lactuca sativa i Cichorium, marchwi, rzepy, buraków sałatkowych, salsefii, 
selerów, rzodkiewki i podobnych korzeni jadalnych, ogórków i korniszo
nów, warzyw strączkowych, karczochów, szparagów, oberżyn, grzybów, 
trufli, owoców z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, szpinaku, szpi
naku nowozelandzkiego, szpinaku ogrodowego, buraka boćwiny, karczo
cha hiszpańskiego, oliwek, kaparów, kopru, kukurydzy cukrowej i cukinii) 

12,8 0 

0710 10 00  Ziemniaki, niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub 
w wodzie, zamrożone 

14,4 0 

0710 21 00  Nawet łuskany groch (Pisum sativum), niepoddany obróbce cieplnej lub 
ugotowany na parze lub w wodzie, zamrożony 

14,4 0 

0710 22 00  Nawet łuskana fasola (Vigna spp., Phaseolus spp.), niepoddana obróbce 
cieplnej lub ugotowana na parze lub w wodzie, zamrożona 

14,4 0 

0710 29 00  Warzywa strączkowe, nawet łuskane, niepoddane obróbce cieplnej lub 
ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone (z wyłączeniem grochu 
i fasoli) 

14,4 0 

0710 30 00  Szpinak, szpinak nowozelandzki i szpinak ogrodowy, niepoddany obróbce 
cieplnej lub ugotowany na parze lub w wodzie, zamrożony 

14,4 0 

0710 40 00  Kukurydza cukrowa, niepoddana obróbce cieplnej lub ugotowana na parze 
lub w wodzie, zamrożona 

5,1 + 9,4 EUR/ 
100 kg/net 

AV0-TQ 
(SC2) 

0710 80 10  Oliwki, niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wo
dzie, zamrożone 

15,2 0 

0710 80 51  Słodka papryka, niepoddana obróbce cieplnej lub ugotowana na parze 
lub w wodzie, zamrożona 

14,4 0 
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0710 80 59  Owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, niepoddane obróbce 
cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone (z wyłącze
niem słodkiej papryki) 

6,4 0 

0710 80 61  Zamrożone grzyby z rodzaju Agaricus, niepoddane obróbce cieplnej lub 
ugotowane na parze lub w wodzie 

14,4 0 

0710 80 69  Zamrożone grzyby, niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze 
lub w wodzie (z wyłączeniem z rodzaju Agaricus) 

14,4 0 

0710 80 70  Pomidory, niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub 
w wodzie, zamrożone 

14,4 0 

0710 80 80  Karczochy, niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub 
w wodzie, zamrożone 

14,4 0 

0710 80 85  Szparagi, niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wo
dzie, zamrożone 

14,4 0 

0710 80 95  Warzywa, niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wo
dzie, zamrożone, (z wyłączeniem ziemniaków, warzyw strączkowych, 
szpinaku, szpinaku nowozelandzkiego, szpinaku ogrodowego, kukurydzy 
cukrowej, oliwek, owoców z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, 
grzybów, pomidorów, karczochów) 

14,4 0 

0710 90 00  Mieszanki warzyw, niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze 
lub w wodzie, zamrożone 

14,4 0 

0711 20 10  Oliwki zakonserwowane tymczasowo, na przykład w gazowym ditlenku 
siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwu
jących, ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia (z wy
łączeniem do produkcji oliwy) 

6,4 0 

0711 20 90  Oliwki zakonserwowane tymczasowo, na przykład w gazowym ditlenku 
siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwu
jących, ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia, 
do produkcji oliwy 

13,1 EUR/100 kg/ 
net 

0 

0711 40 00  Ogórki i korniszony zakonserwowane tymczasowo, na przykład w gazo
wym ditlenku siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztwo
rach konserwujących, ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego 
spożycia 

12 0 

0711 51 00  Grzyby z rodzaju Agaricus zakonserwowane tymczasowo, na przykład 
w gazowym ditlenku siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych 
roztworach konserwujących, ale nienadające się w tym stanie do bezpo
średniego spożycia 

9,6 + 191 EUR/ 
100 kg/net eda 

AV0-TQ 
(MM) 

0711 59 00  Grzyby i trufle zakonserwowane tymczasowo, na przykład w gazowym 
ditlenku siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach 
konserwujących, ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spo
życia (z wyłączeniem grzybów z rodzaju Agaricus) 

9,6 0 

0711 90 10  Owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta zakonserwowane tym
czasowo, na przykład w gazowym ditlenku siarki, w solance, w wodzie 
siarkowej lub w innych roztworach konserwujących, ale nienadające się 
w tym stanie do bezpośredniego spożycia (z wyłączeniem słodkiej pa
pryki) 

6,4 0 
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0711 90 30  Kukurydza cukrowa zakonserwowana tymczasowo, na przykład w gazo
wym ditlenku siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztwo
rach konserwujących, ale nienadająca się w tym stanie do bezpośredniego 
spożycia 

5,1 + 9,4 EUR/ 
100 kg/net 

AV0-TQ 
(SC1) 

0711 90 50  Cebula zakonserwowana tymczasowo, na przykład w gazowym ditlenku 
siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwu
jących, ale nienadająca się w tym stanie do bezpośredniego spożycia 

7,2 0 

0711 90 70  Kapary zakonserwowane tymczasowo, na przykład w gazowym ditlenku 
siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwu
jących, ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia 

4,8 0 

0711 90 80  Warzywa zakonserwowane tymczasowo, na przykład w gazowym dit
lenku siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach 
konserwujących, ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spo
życia (z wyłączeniem oliwek, kaparów, ogórków i korniszonów, grzybów, 
trufli, owoców z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, innych niż 
słodka papryka, kukurydzy cukrowej, cebuli i mieszanek warzyw) 

9,6 0 

0711 90 90  Mieszanki warzyw zakonserwowane tymczasowo, na przykład w gazowym 
ditlenku siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach 
konserwujących, ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spo
życia 

12 0 

0712 20 00  Suszona cebula, cała, cięta w kawałki, w plasterkach, łamana lub 
w proszku, ale dalej nieprzetworzona 

12,8 0 

0712 31 00  Suszone grzyby z rodzaju Agaricus, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, 
łamane lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone 

12,8 0 

0712 32 00  Suszone uszaki (Auricularia spp.), całe, cięte w kawałki, w plasterkach, ła
mane lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone 

12,8 0 

0712 33 00  Suszone trzęsaki (Tremella spp.), całe, cięte w kawałki, w plasterkach, ła
mane lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone 

12,8 0 

0712 39 00  Suszone grzyby i trufle, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane lub 
w proszku, ale dalej nieprzetworzone (z wyłączeniem grzybów z rodzaju 
Agaricus, uszaków (Auricularia spp.) i trzęsaków (Tremella spp.)) 

12,8 0 

0712 90 05  Suszone ziemniaki, nawet cięte w kawałki lub plasterki, ale dalej nieprzet
worzone 

10,2 0 

0712 90 11  Suszona kukurydza cukrowa, odmiany do siewu bez cła 0 

0712 90 19  Suszona kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata), nawet cięta w ka
wałki lub plasterki, ale dalej nieprzetworzona (z wyłączeniem odmian 
do siewu) 

9,4 EUR/100 kg/net 0 

0712 90 30  Suszone pomidory, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane lub 
w proszku, ale dalej nieprzetworzone 

12,8 0 

0712 90 50  Suszona marchew, cała, cięta w kawałki, w plasterkach, łamana lub 
w proszku, ale dalej nieprzetworzona 

12,8 0 

24.12.2016 L 356/85 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



CN 2007  Wyszczególnienie Stawka podstawowa Kategoria 

0712 90 90  Suszone warzywa i mieszanki warzyw, całe, cięte w kawałki, w plaster
kach, łamane lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone (z wyłączeniem 
ziemniaków, cebuli, grzybów, trufli, kukurydzy cukrowej, pomidorów 
i marchwi) 

12,8 0 

0713 10 10  Groch (Pisum sativum), suszony i łuskany, do siewu bez cła 0 

0713 10 90  Groch (Pisum sativum), suszony i łuskany, nawet bez skórki lub dzielony 
(z wyłączeniem grochu do siewu) 

bez cła 0 

0713 20 00  Suszona, łuskana ciecierzyca (cieciorka), nawet bez skórki lub dzielona bez cła 0 

0713 31 00  Suszona, łuskana fasola z gatunku Vigna mungo L. Hepper lub Vigna radiata 
L. Wilczek, nawet bez skórki lub dzielona 

bez cła 0 

0713 32 00  Suszona, łuskana fasolka czerwona mała (Adzuki) (Phaseolus lub Vigna an
gularis), nawet bez skórki lub dzielona 

bez cła 0 

0713 33 10  Suszona, łuskana fasola (Phaseolus vulgaris), do siewu bez cła 0 

0713 33 90  Suszona, łuskana fasola (Phaseolus vulgaris), nawet bez skórki lub dzielona 
(z wyłączeniem do siewu) 

bez cła 0 

0713 39 00  Suszona, łuskana fasola (Vigna i Phaseolus), 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 (Phaseolus vulgaris)) 

bez cła 0 

0713 40 00  Suszona, łuskana soczewica, nawet bez skórki lub dzielona bez cła 0 

0713 50 00  Suszone, łuskane bób (Vicia faba var. major) i bobik (Vicia faba var. equina 
i Vicia faba var. minor), nawet bez skórki albo dzielone 

3,2 0 

0713 90 00  Suszone, łuskane warzywa strączkowe, nawet bez skórki lub dzielone 
(z wyłączeniem grochu, ciecierzycy, fasoli, soczewicy, bobu i bobiku) 

3,2 0 

0714 10 10  Granulki z mąki i mączki z manioku 9,5 EUR/100 kg/net 0 

0714 10 91  Świeży i cały lub bez skórki i zamrożony maniok, nawet w plastrach, 
przeznaczony do spożycia przez ludzi, w opakowaniach o zawartości 
<= 28 kg 

9,5 EUR/100 kg/net 0 

0714 10 99  Świeży lub suszony, cały lub w plastrach maniok lub w postaci granulek 
(z wyłączeniem 0714 10 10 i 0714 10 91) 

9,5 EUR/100 kg/net 0 

0714 20 10  Ziemniaki słodkie, świeże, całe, przeznaczone do spożycia przez ludzi 3,8 0 

0714 20 90  Ziemniaki słodkie, świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, nawet 
w plastrach lub w postaci granulek (z wyłączeniem całych ziemniaków 
słodkich przeznaczonych do spożycia przez ludzi) 

6,4 EUR/100 kg/net 0 
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0714 90 11  Świeże i całe lub bez skórki i zamrożone maranta, salep i podobne korze
nie i bulwy (z wyłączeniem manioku, topinamburu i ziemniaków słod
kich), o dużej zawartości skrobi, nawet w plastrach, przeznaczone do spo
życia przez ludzi, w opakowaniach o zawartości <= 28 kg 

9,5 EUR/100 kg/net 0 

0714 90 19  Korzenie i bulwy maranty, salepu i podobne korzenie i bulwy o dużej za
wartości skrobi, świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, nawet 
w plastrach lub w postaci granulek (z wyłączeniem przeznaczonych 
do spożycia przez ludzi, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości 
netto <= 28 kg, świeżych i całych albo bez skórki i zamrożonych, korzeni 
i bulw manioku, ziemniaków słodkich i topinamburu) 

9,5 EUR/100 kg/net 0 

0714 90 90  Korzenie i bulwy topinamburu i podobne korzenie i bulwy o dużej zawar
tości skrobi lub inuliny, świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, na
wet w plastrach lub w postaci granulek i rdzeń sagowca (z wyłączeniem 
korzeni i bulw manioku, maranty, salepu i ziemniaków słodkich) 

3,8 0 

0801 11 00  Suszone orzechy kokosowe bez cła 0 

0801 19 00  Świeże orzechy kokosowe, nawet łuskane lub obrane bez cła 0 

0801 21 00  Świeże lub suszone orzechy brazylijskie, w łupinach bez cła 0 

0801 22 00  Świeże lub suszone orzechy brazylijskie, bez łupin bez cła 0 

0801 31 00  Świeże lub suszone orzechy nerkowca, w łupinach bez cła 0 

0801 32 00  Świeże lub suszone orzechy nerkowca, bez łupin bez cła 0 

0802 11 10  Świeże lub suszone migdały gorzkie, w łupinach bez cła 0 

0802 11 90  Świeże lub suszone migdały, w łupinach (z wyłączeniem gorzkich) 5,6 0 

0802 12 10  Świeże lub suszone migdały gorzkie, bez łupin bez cła 0 

0802 12 90  Świeże lub suszone migdały, bez łupin (z wyłączeniem gorzkich) 3,5 0 

0802 21 00  Świeże lub suszone orzechy leszczyny (Corylus spp.), w łupinach 3,2 0 

0802 22 00  Świeże lub suszone orzechy leszczyny (Corylus spp.), łuskane i obrane 3,2 0 

0802 31 00  Świeże lub suszone orzechy włoskie, w łupinach 4 0 

0802 32 00  Świeże lub suszone orzechy włoskie, łuskane i obrane 5,1 0 

0802 40 00  Świeże lub suszone kasztany (Castanea spp.), nawet łuskane lub obrane 5,6 0 

0802 50 00  Świeże lub suszone pistacje, nawet łuskane lub obrane 1,6 0 
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0802 60 00  Orzechy makadamia, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane 2 0 

0802 90 20  Świeże lub suszone orzechy areka (betel), kola i pecan, nawet łuskane lub 
obrane 

bez cła 0 

0802 90 50  Orzechy sosny, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane 2 0 

0802 90 85  Orzechy, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane (z wyłączeniem 
orzechów kokosowych, orzechów brazylijskich, orzechów nerkowca, mig
dałów, orzechów laskowych, orzechów włoskich, kasztanów (Castanea 
spp.), pistacji, pecan, orzechów areka (betel), orzechów kola, orzechów 
sosny i orzechów makadamia) 

2 0 

0803 00 11  Plantany, świeże 16 0 

0803 00 19  Banany, świeże (z wyłączeniem plantanów) 176 EUR/1 000 kg/ 
net 

SP 1 

0803 00 90  Suszone banany, włącznie z plantanami 16 0 

0804 10 00  Świeże lub suszone daktyle 7,7 0 

0804 20 10  Świeże figi 5,6 0 

0804 20 90  Suszone figi 8 0 

0804 30 00  Świeże lub suszone ananasy 5,8 0 

0804 40 00  Świeże lub suszone awokado 5,1 0 

0804 50 00  Świeże lub suszone guawa, mango i smaczelina bez cła 0 

0805 10 20  Świeże pomarańcze słodkie sekcja A dodatku 2 
załącznika I 

0/5+EP 

0805 10 80  Świeże lub suszone pomarańcze (z wyłączeniem świeżych pomarańczy 
słodkich) 

16 0 

0805 20 10  Świeże lub suszone klementynki sekcja A dodatku 2 
załącznika I 

0+EP 

0805 20 30  Świeże lub suszone monrealesy i satsumy sekcja A dodatku 2 
załącznika I 

0+EP 

0805 20 50  Świeże lub suszone mandarynki i wilkingi sekcja A dodatku 2 
załącznika I 

0+EP 

0805 20 70  Świeże lub suszone tangeryny sekcja A dodatku 2 
załącznika I 

0+EP 
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0805 20 90  Świeże lub suszone tangele, ortaniki, malaquinas i podobne hybrydy cy
trusowe (z wyłączeniem klementynek, monrealesów, satsumów, mandary
nek, wilkingów i tangeryn) 

sekcja A dodatku 2 
załącznika I 

0+EP 

0805 40 00  Świeże lub suszone grejpfruty 2,4 0 

0805 50 10  Świeże lub suszone cytryny (Citrus limon, Citrus limonum) sekcja A dodatku 2 
załącznika I 

0+EP 

0805 50 90  Świeże lub suszone limony (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) 12,8 0 

0805 90 00  Świeże lub suszone owoce cytrusowe (z wyłączeniem pomarańczy, cytryn 
(Citrus limon, Citrus limonum), limon (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), 
grejpfrutów, mandarynek, włącznie z tangerynami i satsumami, klementy
nek, wilkingów i podobnych hybryd cytrusowych) 

12,8 0 

0806 10 10  Świeże winogrona stołowe sekcja A dodatku 2 
załącznika I 

0+EP 

0806 10 90  Świeże winogrona (z wyłączeniem winogron stołowych) 17,6 0 

0806 20 10  Koryntki 2,4 0 

0806 20 30  Sułtanki 2,4 0 

0806 20 90  Suszone winogrona (z wyłączeniem koryntek i sułtanek) 2,4 0 

0807 11 00  Świeże arbuzy 8,8 0 

0807 19 00  Świeże melony (z wyłączeniem arbuzów) 8,8 0 

0807 20 00  Świeże papaje bez cła 0 

0808 10 10  Świeże jabłka na cydr (cidr), luzem, od dnia 16 września do dnia 15 grud
nia 

7,2 MIN 0,36 EUR/ 
100 kg net 

0 

0808 10 80  Świeże jabłka (z wyłączeniem jabłek na cydr (cidr), luzem, od dnia 16 
września do dnia 15 grudnia) 

sekcja A dodatku 2 
załącznika I 

0+EP 

0808 20 10  Świeże gruszki na perry, luzem, od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia 7,2 MIN 0,36 EUR/ 
100 kg net 

0 

0808 20 50  Świeże gruszki (z wyłączeniem gruszek na perry, luzem, od dnia 1 sierp
nia do dnia 31 grudnia) 

sekcja A dodatku 2 
załącznika I 

0+EP 

0808 20 90  Świeże pigwy 7,2 0 

0809 10 00  Świeże morele sekcja A dodatku 2 
załącznika I 

0+EP 
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0809 20 05  Świeże wiśnie (Prunus cerasus) sekcja A dodatku 2 
załącznika I 

0+EP 

0809 20 95  Świeże wiśnie i czereśnie (z wyłączeniem wiśni (Prunus cerasus)) sekcja A dodatku 2 
załącznika I 

0+EP 

0809 30 10  Świeże nektaryny sekcja A dodatku 2 
załącznika I 

0+EP 

0809 30 90  Świeże brzoskwinie (z wyłączeniem nektaryn) sekcja A dodatku 2 
załącznika I 

0+EP 

0809 40 05  Świeże śliwki sekcja A dodatku 2 
załącznika I 

0+EP 

0809 40 90  Świeże owoce tarniny 12 0 

0810 10 00  Świeże truskawki i poziomki 12,8 MIN 2,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0810 20 10  Świeże maliny 8,8 0 

0810 20 90  Świeże jeżyny, morwy i owoce mieszańców malin z jeżynami 9,6 0 

0810 40 10  Świeże borówki brusznice lub borówki czerwone (owoce z gatunku Vacci
nium vitis-idaea) 

bez cła 0 

0810 40 30  Świeże owoce z gatunku Vaccinium myrtillus 3,2 0 

0810 40 50  Świeże owoce z gatunków Vaccinium macrocarpon i Vaccinium corymbosum 3,2 0 

0810 40 90  Świeże owoce z rodzaju Vaccinium (z wyłączeniem z gatunków Vaccinium 
vitis-idaea, myrtillus, macrocarpon i corymbosum) 

9,6 0 

0810 50 00  Świeże owoce kiwi 8,8 0 

0810 60 00  Świeże duriany właściwe 8,8 0 

0810 90 30  Świeże tamaryndy, jabłka nerkowca, owoce chlebowca (jackfruit), liczi 
(śliwki chińskie) i śliwy sączyńca 

bez cła 0 

0810 90 40  Świeże owoce męczennicy, oskomianu (carambola) i pitahaya bez cła 0 

0810 90 50  Świeże porzeczki czarne 8,8 0 

0810 90 60  Świeże porzeczki czerwone 8,8 0 
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0810 90 70  Świeże porzeczki białe i agrest 9,6 0 

0810 90 95  Świeże owoce, jadalne (z wyłączeniem orzechów, bananów, daktyli, fig, 
ananasów, awokado, guawy, mango, smaczeliny, papai, tamarynd, jabłek 
nerkowca, owoców chlebowca (jackfruit), liczi (śliwek chińskich), śliw są
czyńca, owoców męczennicy, oskomianu (carambola), pitahaya, owoców 
cytrusowych, winogron, melonów, jabłek, gruszek, pigw, moreli, wiśni 
i czereśni, brzoskwiń, śliwek, owoców tarniny, truskawek i poziomek, ma
lin, jeżyn, morw, owoców mieszańców malin z jeżynami, porzeczek czar
nych, białych lub czerwonych, agrestu, żurawin, owoców z rodzaju Vacci
nium, owoców kiwi i durianów właściwych) 

8,8 0 

0811 10 11  Truskawki i poziomki, niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na pa
rze lub w wodzie, słodzone, o zawartości cukru > 13 % masy, zamrożone 

20,8 + 8,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0811 10 19  Truskawki i poziomki, niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na pa
rze lub w wodzie, słodzone, o zawartości cukru <= 13 % masy, zamro
żone 

20,8 0 

0811 10 90  Truskawki i poziomki, niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na pa
rze lub w wodzie, niesłodzone, zamrożone 

14,4 0 

0811 20 11  Maliny, jeżyny, morwy, owoce mieszańców malin z jeżynami, porzeczki 
czarne, białe lub czerwone i agrest, niepoddane obróbce cieplnej lub ugo
towane na parze lub w wodzie, słodzone, o zawartości cukru > 13 % 
masy, zamrożone 

20,8 + 8,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0811 20 19  Maliny, jeżyny, morwy, owoce mieszańców malin z jeżynami, porzeczki 
czarne, białe lub czerwone i agrest, niepoddane obróbce cieplnej lub ugo
towane na parze lub w wodzie, słodzone, o zawartości cukru <= 13 % 
masy, zamrożone 

20,8 0 

0811 20 31  Maliny, niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wo
dzie, zamrożone, niesłodzone 

14,4 0 

0811 20 39  Porzeczki czarne, niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze 
lub w wodzie, zamrożone, niesłodzone 

14,4 0 

0811 20 51  Porzeczki czerwone, niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze 
lub w wodzie, zamrożone, niesłodzone 

12 0 

0811 20 59  Jeżyny i morwy, niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze 
lub w wodzie, zamrożone, niesłodzone 

12 0 

0811 20 90  Owoce mieszańców malin z jeżynami, porzeczki białe i agrest, niepod
dane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, 
niesłodzone 

14,4 0 

0811 90 11  Guawa, mango, smaczelina, papaje, tamaryndy, jabłka nerkowca, liczi 
(śliwki chińskie), owoce chlebowca (jackfruit), śliwy sączyńca, owoce mę
czennicy, oskomianu (carambola), pitahaya, orzechy kokosowe, orzechy 
nerkowca, orzechy brazylijskie, orzechy areka (betel), orzechy kola i orze
chy makadamia, niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze 
lub w wodzie, zamrożone, zawierające dodatek cukru lub innego środka 
słodzącego, o zawartości cukru > 13 % masy 

13 + 5,3 EUR/ 
100 kg/net 

0 
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0811 90 19  Zamrożone owoce i orzechy, jadalne, niepoddane obróbce cieplnej lub 
ugotowane na parze lub w wodzie, zawierające dodatek cukru lub innego 
środka słodzącego, o zawartości cukru > 13 % masy (z wyłączeniem tru
skawek i poziomek, malin, jeżyn, morw, owoców mieszańców malin z je
żynami, porzeczek czarnych, białych lub czerwonych, agrestu, guawy, 
mango, smaczeliny, papai, tamarynd, jabłek nerkowca, liczi (śliwek chiń
skich), owoców chlebowca (jackfruit), śliw sączyńca, owoców męczennicy, 
oskomianu (carambola), pitahaya, orzechów kokosowych, orzechów ner
kowca, orzechów brazylijskich, orzechów areka (betel), orzechów kola 
i orzechów makadamia) 

20,8 + 8,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

0811 90 31  Guawa, mango, smaczelina, papaje, tamaryndy, jabłka nerkowca, liczi 
(śliwki chińskie), owoce chlebowca (jackfruit), śliwy sączyńca, owoce mę
czennicy, oskomianu (carambola), pitahaya, orzechy kokosowe, orzechy 
nerkowca, orzechy brazylijskie, orzechy areka (betel), orzechy kola i orze
chy makadamia, niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze 
lub w wodzie, zamrożone, zawierające dodatek cukru lub innego środka 
słodzącego, o zawartości cukru <= 13 % masy 

13 0 

0811 90 39  Zamrożone owoce i orzechy, jadalne, niepoddane obróbce cieplnej lub 
ugotowane na parze lub w wodzie, zawierające dodatek cukru lub innego 
środka słodzącego, o zawartości cukru <= 13 % masy (z wyłączeniem tru
skawek i poziomek, malin, jeżyn, morw, owoców mieszańców malin z je
żynami, porzeczek czarnych, białych lub czerwonych, agrestu, guawy, 
mango, smaczeliny, papai, tamarynd, jabłek nerkowca, liczi (śliwek chiń
skich), owoców chlebowca (jackfruit), śliw sączyńca, owoców męczennicy, 
oskomianu (carambola), pitahaya, orzechów kokosowych, orzechów ner
kowca, orzechów brazylijskich, orzechów areka (betel), orzechów kola 
i orzechów makadamia) 

20,8 0 

0811 90 50  Owoce z gatunku Vaccinium myrtillus, niepoddane obróbce cieplnej lub 
ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, niesłodzone 

12 0 

0811 90 70  Owoce z gatunków Vaccinium myrtilloides i Vaccinium angustifolium, niepod
dane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, 
niesłodzone 

3,2 0 

0811 90 75  Wiśnie (Prunus cerasus), nawet ugotowane na parze lub w wodzie, zamro
żone, niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego 

14,4 0 

0811 90 80  Wiśnie i czereśnie, nawet ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, 
niezawierające dodatku cukru lub innego środka słodzącego (z wyłącze
niem wiśni (Prunus cerasus)) 

14,4 0 

0811 90 85  Guawa, mango, smaczelina, papaje, tamaryndy, jabłka nerkowca, liczi 
(śliwki chińskie), owoce chlebowca (jackfruit), śliwy sączyńca, owoce mę
czennicy, oskomianu (carambola), pitahaya, orzechy kokosowe, orzechy 
nerkowca, orzechy brazylijskie, orzechy areka (betel), orzechy kola i orze
chy makadamia, niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze 
lub w wodzie, zamrożone, niezawierające dodatku cukru lub innego 
środka słodzącego 

9 0 
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0811 90 95  Zamrożone owoce i orzechy, jadalne, niepoddane obróbce cieplnej lub 
ugotowane na parze lub w wodzie, niezawierające dodatku cukru lub in
nego środka słodzącego (z wyłączeniem truskawek i poziomek, malin, je
żyn, morw, owoców mieszańców malin z jeżynami, porzeczek czarnych, 
białych lub czerwonych, owoców z gatunków Vaccinium myrtillus, Vacci
nium myrtilloides i Vaccinium angustifolium, wiśni i czereśni, agrestu, guawy, 
mango, smaczeliny, papai, tamarynd, jabłek nerkowca, liczi (śliwek chiń
skich), owoców chlebowca (jackfruit), śliw sączyńca, owoców męczennicy, 
oskomianu (carambola), pitahaya, orzechów kokosowych, orzechów ner
kowca, orzechów brazylijskich, orzechów areka (betel), orzechów kola 
i orzechów makadamia) 

14,4 0 

0812 10 00  Wiśnie i czereśnie zakonserwowane tymczasowo, na przykład gazowym 
ditlenkiem siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach 
konserwujących, ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spo
życia 

8,8 0 

0812 90 10  Morele zakonserwowane tymczasowo, na przykład gazowym ditlenkiem 
siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwu
jących, ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia 

12,8 0 

0812 90 20  Pomarańcze zakonserwowane tymczasowo, na przykład gazowym ditlen
kiem siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach kon
serwujących, ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia 

12,8 0 

0812 90 30  Papaje zakonserwowane tymczasowo, na przykład gazowym ditlenkiem 
siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwu
jących, ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia 

2,3 0 

0812 90 40  Owoce z gatunku Vaccinium myrtillus zakonserwowane tymczasowo, 
na przykład gazowym ditlenkiem siarki, w solance, w wodzie siarkowej 
lub w innych roztworach konserwujących, ale nienadające się w tym sta
nie do bezpośredniego spożycia 

6,4 0 

0812 90 70  Owoce guawy, mango, smaczeliny, tamaryndy, jabłka nerkowca, liczi 
(śliwki chińskie),owoce chlebowca (jackfruit), śliwy sączyńca, owoce mę
czennicy, oskomianu (carambola),pitahaya, orzechy kokosowe, orzechy 
nerkowca, orzechy brazylijskie, orzechy areka (betel), orzechy kola i orze
chy makadamia, zakonserwowane tymczasowo, na przykład gazowym 
ditlenkiem siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach 
konserwujących, ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spo
życia 

5,5 0 

0812 90 98  Owoce i orzechy, zakonserwowane tymczasowo, na przykład gazowym 
ditlenkiem siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach 
konserwujących, ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spo
życia (z wyłączeniem wiśni i czereśni, moreli, pomarańczy, papai, owo
ców z gatunku Vaccinium myrtillus, owoców guawy, mango, smaczeliny, ta
marynd, jabłek nerkowca, liczi (śliwek chińskich),owoców chlebowca 
(jackfruit), śliw sączyńca, owoców męczennicy, oskomianu (carambola), 
pitahaya, orzechów kokosowych, orzechów nerkowca, orzechów brazylij
skich, orzechów areka (betel), orzechów kola i orzechów makadamia) 

8,8 0 
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0813 10 00  Suszone morele 5,6 0 

0813 20 00  Suszone śliwki 9,6 0 

0813 30 00  Suszone jabłka 3,2 0 

0813 40 10  Suszone brzoskwinie, włącznie z nektarynami 5,6 0 

0813 40 30  Suszone gruszki 6,4 0 

0813 40 50  Suszone papaje 2 0 

0813 40 60  Suszone tamaryndy bez cła 0 

0813 40 70  Suszone jabłka nerkowca, liczi (śliwki chińskie), owoce chlebowca (jack
fruit), śliwy sączyńca, owoce męczennicy, oskomianu (carambola) i pita
haya 

bez cła 0 

0813 40 95  Suszone owoce, jadalne (z wyłączeniem orzechów, bananów, daktyli, fig, 
ananasów, awokado, guawy, mango, smaczeliny, papai, tamarynd, jabłek 
nerkowca, liczi (śliwek chińskich), owoców chlebowca (jackfruit), śliw są
czyńca, owoców męczennicy, oskomianu (carambola), pitahaya, owoców 
cytrusowych, winogron, moreli, śliwek, jabłek, gruszek i brzoskwiń, nie
zmieszanych) 

2,4 0 

0813 50 12  Mieszanki z suszonych papai, tamarynd, jabłek nerkowca, liczi (śliwek 
chińskich), owoców chlebowca (jackfruit), śliw sączyńca, owoców męczen
nicy, oskomianu (carambola) i pitahaya, niezawierające śliwek 

4 0 

0813 50 15  Mieszanki z owoców suszonych, niezawierające śliwek (z wyłączeniem 
mieszanek z orzechów, bananów, daktyli, fig, ananasów, awokado, guawy, 
mango, smaczeliny, papai, owoców cytrusowych, winogron, tamarynd, 
jabłek nerkowca, liczi (śliwek chińskich), owoców chlebowca (jackfruit), 
śliw sączyńca, owoców męczennicy, oskomianu (carambola) i pitahaya) 

6,4 0 

0813 50 19  Mieszanki z suszonych moreli, jabłek, brzoskwiń, włącznie z brzoskwinią 
zwyczajną (Prunus persica) i nektarynami, gruszek, papai lub innych jadal
nych owoców suszonych, zawierające śliwki (z wyłączeniem mieszanek 
z jadalnych orzechów, bananów, daktyli, fig, ananasów, awokado, guawy, 
mango, smaczeliny, owoców cytrusowych i winogron) 

9,6 0 

0813 50 31  Mieszanki wyłącznie z suszonych orzechów kokosowych, orzechów ner
kowca, orzechów brazylijskich, orzechów areka (betel), orzechów kola 
i orzechów makadamia 

4 0 

0813 50 39  Mieszanki wyłącznie z jadalnych orzechów suszonych objętych pozycją 
0802 (z wyłączeniem orzechów kokosowych, orzechów nerkowca, orze
chów brazylijskich, orzechów areka (betel), orzechów kola i orzechów ma
kadamia) 

6,4 0 
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0813 50 91  Mieszanki z jadalnych i suszonych orzechów, bananów, daktyli, ananasów, 
awokado, guawy, mango, smaczeliny, owoców cytrusowych i winogron, 
niezawierające śliwek lub fig (z wyłączeniem mieszanek wyłącznie z orze
chów objętych pozycjami 0801 i 0802) 

8 0 

0813 50 99  Mieszanki z jadalnych i suszonych orzechów, bananów, daktyli, ananasów, 
awokado, guawy, mango, smaczeliny, owoców cytrusowych i winogron, 
zawierające śliwki lub figi 

9,6 0 

0814 00 00  Skórki owoców cytrusowych lub melonów, włącznie z arbuzami, świeże, 
zamrożone, suszone lub zakonserwowane tymczasowo w solance lub 
w wodzie z dodatkiem innych środków konserwujących 

1,6 0 

0901 11 00  Kawa (z wyłączeniem palonej i bezkofeinowej) bez cła 0 

0901 12 00  Kawa bezkofeinowa (z wyłączeniem palonej) 8,3 0 

0901 21 00  Kawa palona (z wyłączeniem bezkofeinowej) 7,5 0 

0901 22 00  Kawa palona, bezkofeinowa 9 0 

0901 90 10  Łupinki i łuski kawy bez cła 0 

0901 90 90  Substytuty kawy zawierające kawę w każdej proporcji 11,5 0 

0902 10 00  Herbata zielona w bezpośrednich opakowaniach o zawartości <= 3 kg 3,2 0 

0902 20 00  Herbata zielona w bezpośrednich opakowaniach o zawartości > 3 kg bez cła 0 

0902 30 00  Herbata czarna fermentowana i herbata częściowo fermentowana, nawet 
aromatyzowana, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości <= 3 kg 

bez cła 0 

0902 40 00  Herbata czarna fermentowana i herbata częściowo fermentowana, nawet 
aromatyzowana, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości > 3 kg 

bez cła 0 

0903 00 00  Maté (herbata paragwajska) bez cła 0 

0904 11 00  Pieprz z rodzaju Piper, nierozgniatany ani niemielony bez cła 0 

0904 12 00  Pieprz z rodzaju Piper, rozgniatany lub mielony 4 0 

0904 20 10  Suszona słodka papryka (z wyłączeniem rozgniatanej lub mielonej) 9,6 0 

0904 20 30  Suszone owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, nierozgniatane 
ani niemielone (z wyłączeniem słodkiej papryki) 

bez cła 0 

0904 20 90  Rozgniatane lub mielone owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta 5 0 

24.12.2016 L 356/95 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



CN 2007  Wyszczególnienie Stawka podstawowa Kategoria 

0905 00 00  Wanilia 6 0 

0906 11 00  Cynamon (Cinnamomum zeylanicum Blume) (z wyłączeniem rozgniatanego 
i mielonego) 

bez cła 0 

0906 19 00  Cynamon i kwiaty cynamonowca (z wyłączeniem cynamonu (Cinnamo
mum zeylanicum Blume) oraz rozgniatanego i mielonego cynamonu) 

bez cła 0 

0906 20 00  Rozgniatany lub mielony cynamon i kwiaty cynamonowca bez cła 0 

0907 00 00  Goździki, całe owoce, kwiaty i szypułki 8 0 

0908 10 00  Gałka muszkatołowa bez cła 0 

0908 20 00  Kwiat muszkatołowy bez cła 0 

0908 30 00  Kardamony bez cła 0 

0909 10 00  Nasiona anyżku lub badianu bez cła 0 

0909 20 00  Nasiona kolendry bez cła 0 

0909 30 00  Nasiona kminu bez cła 0 

0909 40 00  Nasiona kminku bez cła 0 

0909 50 00  Nasiona kopru; jagody jałowca bez cła 0 

0910 10 00  Imbir bez cła 0 

0910 20 10  Szafran (z wyłączeniem rozgniatanego lub mielonego) bez cła 0 

0910 20 90  Rozgniatany lub mielony szafran 8,5 0 

0910 30 00  Kurkuma bez cła 0 

0910 91 10  Mieszanki różnych rodzajów przypraw korzennych (z wyłączeniem roz
gniatanych lub mielonych) 

bez cła 0 

0910 91 90  Rozgniatane lub mielone mieszanki różnych rodzajów przypraw korzen
nych 

12,5 0 

0910 99 10  Nasiona kozieradki bez cła 0 

0910 99 31  Macierzanka piaskowa (Thymus serpyllum) (z wyłączeniem rozgniatanej lub 
mielonej) 

bez cła 0 

0910 99 33  Tymianek (z wyłączeniem rozgniatanego lub mielonego i macierzanki 
piaskowej) 

7 0 

0910 99 39  Rozgniatany lub mielony tymianek 8,5 0 
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0910 99 50  Liście laurowe 7 0 

0910 99 60  Curry bez cła 0 

0910 99 91  Przyprawy korzenne, nierozgniatane ani niemielone (z wyłączeniem pie
przu z rodzaju Piper, owoców z rodzaju Capiscum lub z rodzaju Pimenta, 
wanilii, cynamonu, kwiatów cynamonowca, goździków (całych owoców), 
kwiatów i szypułek goździków, gałki muszkatołowej, kwiatu muszkatoło
wego, kardamonów, nasion anyżku, badianu, kopru, kolendry, kminu 
i kminku, oraz jagód jałowca, imbiru, szafranu, kurkumy, tymianku, liści 
laurowych, curry i nasion kozieradki oraz mieszanek różnych rodzajów 
przypraw korzennych) 

bez cła 0 

0910 99 99  Przyprawy korzenne, rozgniatane lub mielone (z wyłączeniem pieprzu 
z rodzaju Piper, owoców z rodzaju Capiscum lub z rodzaju Pimenta, wanilii, 
cynamonu, kwiatów cynamonowca, goździków (całych owoców), kwiatów 
i szypułek goździków, gałki muszkatołowej, kwiatu muszkatołowego, kar
damonów, nasion anyżku, badianu, kopru, kolendry, kminu i kminku, 
oraz jagód jałowca, imbiru, szafranu, kurkumy, tymianku, liści laurowych, 
curry i nasion kozieradki oraz mieszanek różnych rodzajów przypraw ko
rzennych) 

12,5 0 

1001 10 00  Pszenica durum 148 EUR/t 0 

1001 90 10  Orkisz do siewu 12,8 0 

1001 90 91  Nasiona pszenicy zwyczajnej i meslin 95 EUR/t 0 

1001 90 99  Orkisz, pszenica zwyczajna i meslin (z wyłączeniem nasion) 95 EUR/t 0 

1002 00 00  Żyto 93 EUR/t 0 

1003 00 10  Nasiona jęczmienia 93 EUR/t 0 

1003 00 90  Jęczmień (z wyłączeniem nasion) 93 EUR/t 0 

1004 00 00  Owies 89 EUR/t 0 

1005 10 11  Nasiona hybryd kukurydzy podwójnych i szczytowo-krzyżowych bez cła 0 

1005 10 13  Nasiona hybryd kukurydzy trójkrzyżowych bez cła 0 

1005 10 15  Nasiona hybryd kukurydzy zwykłych bez cła 0 

1005 10 19  Nasiona hybryd kukurydzy (z wyłączeniem nasion hybryd kukurydzy 
podwójnych, szczytowo-krzyżowych i trójkrzyżowych) 

bez cła 0 

1005 10 90  Nasiona kukurydzy (z wyłączeniem hybryd) 94 EUR/t 0 

1005 90 00  Kukurydza (z wyłączeniem nasion) 94 EUR/t TQ (MZ) 
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1006 10 10  Ryż niełuskany do siewu 7,7 0 

1006 10 21  Ryż okrągłoziarnisty, niełuskany, parzony 211 EUR/t TQ(RI) 

1006 10 23  Ryż średnioziarnisty, niełuskany, parzony 211 EUR/t TQ(RI) 

1006 10 25  Ryż długoziarnisty, niełuskany, o stosunku długości do szerokości > 2, ale 
< 3, parzony 

211 EUR/t TQ(RI) 

1006 10 27  Ryż długoziarnisty, niełuskany, o stosunku długości do szerokości >= 3, 
parzony 

211 EUR/t TQ(RI) 

1006 10 92  Ryż okrągłoziarnisty, niełuskany (z wyłączeniem parzonego i do siewu) 211 EUR/t TQ(RI) 

1006 10 94  Ryż średnioziarnisty, niełuskany (z wyłączeniem parzonego i do siewu) 211 EUR/t TQ(RI) 

1006 10 96  Ryż długoziarnisty, niełuskany, o stosunku długości do szerokości > 2, ale 
< 3 (z wyłączeniem parzonego i do siewu) 

211 EUR/t TQ(RI) 

1006 10 98  Ryż długoziarnisty, niełuskany, o stosunku długości do szerokości >= 3 
(z wyłączeniem parzonego i do siewu) 

211 EUR/t TQ(RI) 

1006 20 11  Ryż łuskany (brązowy) okrągłoziarnisty, parzony 264 EUR/t TQ(RI) 

1006 20 13  Ryż łuskany (brązowy) średnioziarnisty, parzony 264 EUR/t TQ(RI) 

1006 20 15  Ryż łuskany (brązowy) długoziarnisty, o stosunku długości do szerokości 
> 2, ale < 3, parzony 

264 EUR/t TQ(RI) 

1006 20 17  Ryż łuskany (brązowy) długoziarnisty, o stosunku długości do szerokości 
>= 3, parzony – Basmati 

264 EUR/t TQ(RI) 

1006 20 92  Ryż łuskany (brązowy) okrągłoziarnisty (z wyłączeniem parzonego) 264 EUR/t TQ(RI) 

1006 20 94  Ryż łuskany (brązowy) średnioziarnisty (z wyłączeniem parzonego) 264 EUR/t TQ(RI) 

1006 20 96  Ryż łuskany (brązowy) długoziarnisty, o stosunku długości do szerokości 
> 2, ale < 3 (z wyłączeniem parzonego) 

264 EUR/t TQ(RI) 

1006 20 98  Ryż łuskany (brązowy) długoziarnisty, o stosunku długości do szerokości 
>= 3 (z wyłączeniem parzonego) 

264 EUR/t TQ(RI) 
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1006 30 21  Ryż półbielony, okrągłoziarnisty, parzony 416 EUR/t TQ(RI) 

1006 30 23  Ryż półbielony, średnioziarnisty, parzony 416 EUR/t TQ(RI) 

1006 30 25  Ryż półbielony, długoziarnisty, o stosunku długości do szerokości > 2, ale 
< 3, parzony 

416 EUR/t TQ(RI) 

1006 30 27  Ryż półbielony, długoziarnisty, o stosunku długości do szerokości >= 3, 
parzony 

416 EUR/t TQ(RI) 

1006 30 42  Ryż półbielony, okrągłoziarnisty (z wyłączeniem parzonego) 416 EUR/t TQ(RI) 

1006 30 44  Ryż półbielony, średnioziarnisty (z wyłączeniem parzonego) 416 EUR/t TQ(RI) 

1006 30 46  Ryż półbielony, długoziarnisty, o stosunku długości do szerokości > 2, ale 
< 3 (z wyłączeniem parzonego) 

416 EUR/t TQ(RI) 

1006 30 48  Ryż półbielony, długoziarnisty, o stosunku długości do szerokości >= 3 
(z wyłączeniem parzonego) 

416 EUR/t TQ(RI) 

1006 30 61  Ryż całkowicie bielony, okrągłoziarnisty, parzony, nawet polerowany lub 
glazurowany 

416 EUR/t TQ(RI) 

1006 30 63  Ryż całkowicie bielony, średnioziarnisty, parzony, nawet polerowany lub 
glazurowany 

416 EUR/t TQ(RI) 

1006 30 65  Ryż całkowicie bielony, długoziarnisty, o stosunku długości do szerokości 
> 2, ale < 3, parzony, nawet polerowany lub glazurowany 

416 EUR/t TQ(RI) 

1006 30 67  Ryż całkowicie bielony, długoziarnisty, o stosunku długości do szerokości 
>= 3, parzony, nawet polerowany lub glazurowany 

416 EUR/t TQ(RI) 

1006 30 92  Ryż całkowicie bielony, okrągłoziarnisty, nawet polerowany lub glazuro
wany (z wyłączeniem parzonego) 

416 EUR/t TQ(RI) 

1006 30 94  Ryż całkowicie bielony, średnioziarnisty, nawet polerowany lub glazuro
wany (z wyłączeniem parzonego) 

416 EUR/t TQ(RI) 

1006 30 96  Ryż całkowicie bielony, długoziarnisty, o stosunku długości do szerokości 
> 2, ale < 3, nawet polerowany lub glazurowany (z wyłączeniem parzo
nego) 

416 EUR/t TQ(RI) 

1006 30 98  Ryż całkowicie bielony, długoziarnisty, o stosunku długości do szerokości 
>= 3, nawet polerowany lub glazurowany (z wyłączeniem parzonego) 

416 EUR/t TQ(RI) 

1006 40 00  Ryż łamany 128 EUR/t TQ(RI) 

1007 00 10  Ziarno sorgo, hybrydy do siewu 6,4 0 

1007 00 90  Ziarno sorgo (z wyłączeniem hybryd do siewu) 94 EUR/t — 
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1008 10 00  Gryka 37 EUR/t 0 

1008 20 00  Proso (z wyłączeniem ziarna sorgo) 56 EUR/t 0 

1008 30 00  Ziarno mozgi kanaryjskiej bez cła 0 

1008 90 10  Pszenżyto 93 EUR/t 0 

1008 90 90  Zboża (z wyłączeniem pszenicy i meslinu, żyta, jęczmienia, owsa, kukury
dzy, ryżu, gryki, prosa, ziarna mozgi kanaryjskiej, pszenżyta i ziarna 
sorgo) 

37 EUR/t 0 

1101 00 11  Mąka z pszenicy durum 172 EUR/t 0 

1101 00 15  Mąka z pszenicy zwyczajnej i orkisza 172 EUR/t 0 

1101 00 90  Mąka z meslin 172 EUR/t 0 

1102 10 00  Mąka żytnia 168 EUR/t 0 

1102 20 10  Mąka kukurydziana, o zawartości tłuszczu <= 1,5 % masy 173 EUR/t TQ(MZ) 

1102 20 90  Mąka kukurydziana, o zawartości tłuszczu > 1,5 % masy 98 EUR/t TQ(MZ) 

1102 90 10  Mąka jęczmienna 171 EUR/t 0 

1102 90 30  Mąka owsiana 164 EUR/t 0 

1102 90 50  Mąka ryżowa 138 EUR/t 0 

1102 90 90  Mąki ze zbóż (z wyłączeniem pszenicy, meslinu, żyta, kukurydzy, ryżu, 
jęczmienia i owsa) 

98 EUR/t 0 

1103 11 10  Kasze i mączki z pszenicy durum 267 EUR/t 0 

1103 11 90  Kasze i mączki z pszenicy zwyczajnej i orkisza 186 EUR/t 0 

1103 13 10  Kasze i mączki z kukurydzy, o zawartości tłuszczu <= 1,5 % masy 173 EUR/t 0 

1103 13 90  Kasze i mączki z kukurydzy, o zawartości tłuszczu > 1,5 % masy 98 EUR/t 0 

1103 19 10  Kasze i mączki z żyta 171 EUR/t 0 

1103 19 30  Kasze i mączki z jęczmienia 171 EUR/t 0 

1103 19 40  Kasze i mączki z owsa 164 EUR/t 0 
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1103 19 50  Kasze i mączki z ryżu 138 EUR/t 0 

1103 19 90  Kasze i mączki ze zbóż (z wyłączeniem pszenicy, owsa, kukurydzy, ryżu, 
żyta i jęczmienia) 

98 EUR/t 0 

1103 20 10  Granulki z żyta 171 EUR/t 0 

1103 20 20  Granulki z jęczmienia 171 EUR/t 0 

1103 20 30  Granulki z owsa 164 EUR/t 0 

1103 20 40  Granulki z kukurydzy 173 EUR/t 0 

1103 20 50  Granulki z ryżu 138 EUR/t 0 

1103 20 60  Granulki z pszenicy 175 EUR/t 0 

1103 20 90  Granulki zbożowe (z wyłączeniem żyta, jęczmienia, owsa, kukurydzy, 
ryżu i pszenicy) 

98 EUR/t 0 

1104 12 10  Miażdżone ziarna z owsa 93 EUR/t 0 

1104 12 90  Płatkowane ziarna z owsa 182 EUR/t 0 

1104 19 10  Miażdżone lub płatkowane ziarna z pszenicy 175 EUR/t 0 

1104 19 30  Miażdżone lub płatkowane ziarna z żyta 171 EUR/t 0 

1104 19 50  Miażdżone lub płatkowane ziarna z kukurydzy 173 EUR/t 0 

1104 19 61  Miażdżone ziarna z jęczmienia 97 EUR/t 0 

1104 19 69  Płatkowane ziarna z jęczmienia 189 EUR/t 0 

1104 19 91  Płatkowany ryż 234 EUR/t 0 

1104 19 99  Miażdżone lub płatkowane ziarna zbóż (z wyłączeniem ziaren z owsa, 
pszenicy, żyta, kukurydzy i jęczmienia, oraz ryżu płatkowanego) 

173 EUR/t 0 

1104 22 20  Ziarna z owsa, łuszczone (łuskane lub obierane) (z wyłączeniem obcię
tych) 

162 EUR/t 0 

1104 22 30  Łuszczone, krojone lub śrutowane ziarna z owsa 162 EUR/t 0 

1104 22 50  Perełkowane ziarna z owsa 145 EUR/t 0 

1104 22 90  Śrutowane ziarna z owsa 93 EUR/t 0 
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1104 22 98  Ziarna z jęczmienia (z wyłączeniem obciętych, łuszczonych (łuskanych 
lub obieranych) i krojonych lub śrutowanych (»Grütze« lub »grutten«), pe
rełkowanych i obrobionych wyłącznie przez śrutowanie) 

93 EUR/t 0 

1104 23 10  Łuszczone (łuskane lub obierane) ziarna z kukurydzy, nawet krojone lub 
śrutowane 

152 EUR/t 7 

1104 23 30  Perełkowane ziarna z kukurydzy 152 EUR/t 7 

1104 23 90  Śrutowane ziarna z kukurydzy 98 EUR/t 7 

1104 23 99  Ziarna z kukurydzy (inne niż łuszczone (łuskane lub obierane), krojone 
lub śrutowane, perełkowane lub obrobione wyłącznie przez śrutowanie) 

98 EUR/t 7 

1104 29 01  Łuszczone (łuskane lub obierane) ziarna z jęczmienia 150 EUR/t 7 

1104 29 03  Łuszczone i krojone lub śrutowane ziarna z jęczmienia (»Grütze« lub 
»grutten«) 

150 EUR/t 7 

1104 29 05  Perełkowane ziarna z jęczmienia 236 EUR/t 7 

1104 29 07  Ziarna z jęczmienia, tylko śrutowane 97 EUR/t 7 

1104 29 09  Ziarna z jęczmienia (inne niż łuszczone (łuskane lub obierane) i krojone 
lub śrutowane (»Grütze« lub »grutten«), perełkowane lub obrobione wy
łącznie przez śrutowanie) 

97 EUR/t 7 

1104 29 11  Łuszczone (łuskane lub obierane) ziarna z pszenicy 129 EUR/t 0 

1104 29 18  Łuszczone (łuskane lub obierane) ziarna zbóż (z wyłączeniem jęczmienia, 
owsa, kukurydzy, ryżu lub pszenicy) 

129 EUR/t 0 

1104 29 30  Perełkowane ziarna zbóż (z wyłączeniem jęczmienia, owsa, kukurydzy 
lub ryżu) 

154 EUR/t 0 

1104 29 51  Ziarna z pszenicy, obrobione wyłącznie przez śrutowanie 99 EUR/t 0 

1104 29 55  Ziarna z żyta, obrobione wyłącznie przez śrutowanie 97 EUR/t 0 

1104 29 59  Ziarna zbóż, obrobione wyłącznie przez śrutowanie (inne niż z jęczmie
nia, owsa, kukurydzy, pszenicy i żyta) 

98 EUR/t 0 
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1104 29 81  Ziarna z pszenicy (inne niż łuszczone (łuskane lub obierane), krojone lub 
śrutowane, perełkowane lub obrobione wyłącznie przez śrutowanie) 

99 EUR/t 0 

1104 29 85  Ziarna z żyta (inne niż łuszczone (łuskane lub obierane), krojone lub śru
towane, perełkowane lub obrobione wyłącznie przez śrutowanie) 

97 EUR/t 0 

1104 29 89  Ziarna zbóż (inne niż z jęczmienia, owsa, kukurydzy, pszenicy i żyta, 
łuszczone (łuskane lub obierane), krojone lub śrutowane, perełkowane lub 
obrobione wyłącznie przez śrutowanie) 

98 EUR/t 0 

1104 30 10  Zarodki z pszenicy, całe, miażdżone, płatkowane lub mielone 76 EUR/t 0 

1104 30 90  Zarodki zbóż, całe, miażdżone, płatkowane lub mielone (z wyłączeniem 
pszenicy) 

75 EUR/t 0 

1105 10 00  Mąka, mączka i proszek ziemniaczane 12,2 0 

1105 20 00  Płatki i granulki ziemniaczane 12,2 0 

1106 10 00  Mąka, mączka i proszek z grochu, fasoli, soczewicy i innych suszonych 
warzyw strączkowych objętych pozycją 0713 

7,7 0 

1106 20 10  Denaturowane mąka, mączka i proszek z sago lub z manioku, maranty, 
salepu, topinamburu, ziemniaków słodkich i podobnych korzeni i bulw 
o dużej zawartości skrobi lub inuliny objętych pozycją 0714 

95 EUR/t 0 

1106 20 90  Mąka, mączka i proszek z sago oraz z korzeni i bulw manioku, maranty, 
salepu, topinamburu, ziemniaków słodkich i podobnych korzeni i bulw 
o dużej zawartości skrobi lub inuliny objętych pozycją 0714 (z wyłącze
niem denaturowanych) 

166 EUR/t 0 

1106 30 10  Mąka, mączka i proszek z bananów 10,9 0 

1106 30 90  Mąka, mączka i proszek z produktów objętych działem 8 »Owoce i orze
chy jadalne; skórki owoców cytrusowych lub melonów« (innych niż ba
nany) 

8,3 0 

1107 10 11  Słód z pszenicy w postaci mąki (z wyłączeniem palonego) 177 EUR/t 0 

1107 10 19  Słód z pszenicy (z wyłączeniem mąki i palonego) 134 EUR/t 0 

1107 10 91  Słód w postaci mąki (z wyłączeniem palonego i z pszenicy) 173 EUR/t 0 

1107 10 99  Słód (z wyłączeniem palonego, z pszenicy i w postaci mąki) 131 EUR/t 0 

1107 20 00  Słód palony 152 EUR/t 0 
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1108 11 00  Skrobia pszenna 224 EUR/t — 

1108 12 00  Skrobia kukurydziana 166 EUR/t — 

1108 13 00  Skrobia ziemniaczana 166 EUR/t — 

1108 14 00  Skrobia z manioku 166 EUR/t TQ(MC) 

1108 19 10  Skrobia z ryżu 216 EUR/t — 

1108 19 90  Skrobia (z wyłączeniem pszennej, kukurydzianej, ziemniaczanej, z ma
nioku i z ryżu) 

166 EUR/t — 

1108 20 00  Inulina 19,2 0 

1109 00 00  Gluten pszenny, nawet suszony 512 EUR/t — 

1201 00 10  Nasiona soi do siewu bez cła 0 

1201 00 90  Nasiona soi (z wyłączeniem do siewu) bez cła 0 

1202 10 10  Orzeszki ziemne w łupinkach do siewu bez cła 0 

1202 10 90  Orzeszki ziemne w łupinkach (z wyłączeniem prażonych lub poddanych 
w inny sposób obróbce cieplnej i do siewu) 

bez cła 0 

1202 20 00  Łuskane orzeszki ziemne, nawet łamane (z wyłączeniem prażonych lub 
poddanych w inny sposób obróbce cieplnej) 

bez cła 0 

1203 00 00  Kopra bez cła 0 

1204 00 10  Nasiona lnu do siewu bez cła 0 

1204 00 90  Nasiona lnu (z wyłączeniem do siewu) bez cła 0 

1205 10 10  Nasiona rzepaku lub rzepiku, o niskiej zawartości kwasu erukowego 
(z których uzyskuje się olej roślinny o zawartości kwasu erukowego 
< 2 % i o zawartości składników stałych, w których udział glukozynola
dów < 30 mikromoli/g), do siewu 

bez cła 0 

1205 10 90  Nasiona rzepaku lub rzepiku, o niskiej zawartości kwasu erukowego 
(z których uzyskuje się olej roślinny o zawartości kwasu erukowego 
< 2 % i o zawartości składników stałych, w których udział glukozynola
dów < 30 mikromoli/g), nawet łamane (z wyłączeniem do siewu) 

bez cła 0 

1205 90 00  Nasiona rzepaku lub rzepiku, o wysokiej zawartości kwasu erukowego 
(z których uzyskuje się olej roślinny o zawartości kwasu erukowego 
>= 2 % i o zawartości składników stałych, w których udział glukozynola
dów >= 30 mikromoli/g), nawet łamane 

bez cła 0 

1206 00 10  Nasiona słonecznika do siewu bez cła 0 
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1206 00 91  Nasiona słonecznika, nawet wyłuskane i w łusce w paski szaro-białe (z wy
łączeniem do siewu) 

bez cła 0 

1206 00 99  Nasiona słonecznika, nawet łamane (z wyłączeniem do siewu, nawet wy
łuskanych i w łusce w paski szaro-białe) 

bez cła 0 

1207 20 10  Nasiona bawełny do siewu bez cła 0 

1207 20 90  Nasiona bawełny, nawet łamane (z wyłączeniem do siewu) bez cła 0 

1207 40 10  Nasiona sezamu do siewu bez cła 0 

1207 40 90  Nasiona sezamu, nawet łamane (z wyłączeniem do siewu) bez cła 0 

1207 50 10  Nasiona gorczycy do siewu bez cła 0 

1207 50 90  Nasiona gorczycy, nawet łamane (z wyłączeniem do siewu) bez cła 0 

1207 91 10  Nasiona maku do siewu bez cła 0 

1207 91 90  Nasiona maku, nawet łamane (z wyłączeniem do siewu) bez cła 0 

1207 99 15  Nasiona i owoce oleiste, do siewu (z wyłączeniem orzechów jadalnych, 
oliwek, nasion soi, orzeszków ziemnych, kopry, nasion lnu, nasion rze
paku lub rzepiku, nasion słonecznika, nasion bawełny, nasion sezamu, na
sion gorczycy i nasion maku) 

bez cła 0 

1207 99 91  Nasiona konopi, nawet łamane (z wyłączeniem do siewu) bez cła 0 

1207 99 97  Nasiona i owoce oleiste, nawet łamane (z wyłączeniem do siewu i orze
chów jadalnych, oliwek, nasion soi, orzeszków ziemnych, kopry, nasion 
lnu, nasion rzepaku lub rzepiku, nasion słonecznika, nasion bawełny, na
sion sezamu, nasion gorczycy, nasion maku i nasion konopi) 

bez cła 0 

1208 10 00  Mąka i mączka z nasion soi 4,5 0 

1208 90 00  Mąka i mączka z nasion lub owoców oleistych (z wyłączeniem soi i gor
czycy) 

bez cła 0 

1209 10 00  Nasiona buraków cukrowych, do siewu 8,3 0 

1209 21 00  Nasiona lucerny (alfalfa) do siewu 2,5 0 

1209 22 10  Nasiona koniczyny czerwonej (Trifolium pratense L.) do siewu bez cła 0 

1209 22 80  Nasiona koniczyny (Trifolium spp.) do siewu (z wyłączeniem koniczyny 
czerwonej (Trifolium pratense L.)) 

bez cła 0 
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1209 23 11  Nasiona kostrzewy łąkowej (Festuca pratensis Huds) do siewu bez cła 0 

1209 23 15  Nasiona kostrzewy czerwonej (Festuca rubra L.) do siewu bez cła 0 

1209 23 80  Nasiona kostrzewy, do siewu (z wyłączeniem nasion kostrzewy łąkowej 
(Festuca pratensis Huds) i kostrzewy czerwonej (Festuca rubra L.)) 

2,5 0 

1209 24 00  Nasiona wiechliny łąkowej (Poa pratensis L.) do siewu bez cła 0 

1209 25 10  Nasiona rajgrasu włoskiego (życicy wielokwiatowej) (włącznie z rajgrasem 
westerwoldzkim) (Lolium multiflorum Lam.)) do siewu 

bez cła 0 

1209 25 90  Nasiona rajgrasu angielskiego (życicy trwałej) (Lolium perenne L.) do siewu bez cła 0 

1209 29 10  Nasiona wyki, nasiona wiechliny z rodzajów Poa palustris L. i Poa trivialis 
L., nasiona kupkówki (Dactylis glomerata L.) i nasiona mietlicy (Agrostis), 
do siewu 

bez cła 0 

1209 29 35  Nasiona tymotki do siewu bez cła 0 

1209 29 50  Nasiona łubinu do siewu 2,5 0 

1209 29 60  Nasiona buraka pastewnego (Beta vulgaris var. alba) do siewu 8,3 0 

1209 29 80  Nasiona roślin pastewnych, do siewu (z wyłączeniem zbóż i nasion bu
raka pastewnego (Beta vulgaris var. alba), nasion buraków cukrowych, na
sion lucerny, nasion koniczyny (Trifolium spp.), nasion kostrzewy, nasion 
wiechliny łąkowej (Poa pratensis L.), nasion rajgrasu (Lolium multiflorum 
Lam., Lolium perenne L.), nasion tymonki, nasion wyki, nasiona wiechliny 
z rodzajów Poa palustris L. i Poa trivialis L., nasion kupkówki (Dactylis glo
merata L.), nasion mietlicy (Agrostis) i nasion łubinu) 

2,5 0 

1209 30 00  Nasiona roślin zielnych (ziołowych) hodowanych głównie dla ich kwiatów, 
do siewu 

3 0 

1209 91 10  Nasiona kalarepy (Brassica oleracea L., var. caulorapa i gongylodes L.), 
do siewu 

3 0 

1209 91 30  Nasiona buraka ćwikłowego (Beta vulgaris var. conditiva), do siewu 8,3 0 

1209 91 90  Nasiona warzyw do siewu (z wyłączeniem kalarepy Brassica oleracea, var. 
caulorapa i gongylodes L.) 

3 0 

1209 99 10  Nasiona drzew leśnych do siewu bez cła 0 

1209 99 91  Nasiona roślin innych niż zielne (ziołowe) hodowanych głównie dla ich 
kwiatów, do siewu 

3 0 
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1209 99 99  Nasiona, owoce i zarodniki, do siewu (z wyłączeniem warzyw strączko
wych i kukurydzy cukrowej, kawy, herbaty, maté (herbaty paragwajskiej) 
i przypraw korzennych, zbóż, nasion i owoców oleistych, buraków, roślin 
pastewnych, nasion warzyw, nasion drzew leśnych i nasion roślin hodo
wanych głównie dla ich kwiatów lub stosowanych głównie w perfumerii, 
farmacji lub do celów owadobójczych, grzybobójczych lub podobnych) 

4 0 

1210 10 00  Szyszki chmielowe, świeże lub suszone (z wyłączeniem mielonych, 
sproszkowanych lub w formie granulek) 

5,8 0 

1210 20 10  Szyszki chmielowe, mielone, sproszkowane lub w formie granulek, z pod
wyższoną zawartością lupuliny; lupulina 

5,8 0 

1210 20 90  Szyszki chmielowe, mielone, sproszkowane lub w formie granulek (z wyłą
czeniem z podwyższoną zawartością lupuliny) 

5,8 0 

1211 20 00  Korzenie żeńszenia, świeże lub suszone, nawet krojone, kruszone lub 
proszkowane 

bez cła 0 

1211 30 00  Liście krzewu kokainowego, świeże lub suszone, nawet krojone, kruszone 
lub proszkowane 

bez cła 0 

1211 40 00  Słoma makowa, świeża lub suszona, nawet krojona, kruszona lub prosz
kowana 

bez cła 0 

1211 90 30  Tonkowiec wonny, świeży lub suszony, nawet krojony, kruszony lub 
proszkowany 

3 0 

1211 90 85  Rośliny i części roślin, włącznie z nasionami i owocami, stosowane głów
nie w perfumerii, farmacji lub stosowane do celów owadobójczych, grzy
bobójczych lub podobnych, świeże lub suszone, nawet krojone, kruszone 
lub proszkowane (z wyłączeniem korzeni żeńszenia, liści krzewu kokaino
wego, słomy makowej i tonkowca wonnego) 

bez cła 0 

1212 20 00  Wodorosty morskie i pozostałe algi, świeże, schłodzone, zamrożone lub 
suszone, nawet mielone 

bez cła 0 

1212 91 20  Burak cukrowy, suszony, nawet mielony 23 EUR/100 kg/net 7 

1212 91 80  Burak cukrowy, świeży, schłodzony lub zamrożony 6,7 EUR/100 kg/net 7 

1212 99 20  Trzcina cukrowa, świeża, schłodzona, zamrożona lub suszona, nawet mie
lona 

4,6 EUR/100 kg/net 7 

1212 99 30  Chleb świętojański, świeży, schłodzony, zamrożony lub suszony, nawet 
mielony 

5,1 0 

1212 99 41  Nasiona chleba świętojańskiego, świeże lub suszone (z wyłączeniem łusz
czonych, kruszonych lub mielonych) 

bez cła 0 

1212 99 49  Nasiona chleba świętojańskiego, łuszczone, kruszone lub mielone, świeże 
lub suszone 

5,8 0 

1212 99 70  Pestki i jądra owoców oraz pozostałe produkty roślinne, włącznie z niepa
lonymi korzeniami cykorii odmiany Cichorium intybus sativum, w rodzaju 
stosowanych głównie do spożycia przez ludzi, gdzie indziej niewymie
nione 

bez cła 0 

1213 00 00  Słoma i plewy zbóż, niepreparowane, nawet siekane, mielone, prasowane 
lub w formie granulek 

bez cła 0 
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1214 10 00  Mączka i granulki, z lucerny (alfalfa) bez cła 0 

1214 90 10  Brukiew, buraki pastewne, korzenie pastewne 5,8 0 

1214 90 90  Siano, lucerna, koniczyna, esparceta, kapusta pastewna, łubin, wyka i pod
obne produkty pastewne (z wyłączeniem brukwi, buraków pastewnych 
i pozostałych korzeni pastewnych oraz mączki z lucerny) 

bez cła 0 

1301 20 00  Naturalna guma arabska bez cła 0 

1301 90 00  Szelak; gumy naturalne, żywice, gumożywice, balsamy i pozostałe oleoży
wice naturalne (z wyłączeniem gumy arabskiej) 

bez cła 0 

1302 11 00  Opium bez cła 0 

1302 12 00  Ekstrakt z lukrecji (z wyłączeniem o zawartości sacharozy > 10 % masy 
lub w postaci wyrobów cukierniczych) 

3,2 0 

1302 13 00  Ekstrakt z chmielu 3,2 0 

1302 19 05  Olej żywiczny z wanilii 3 0 

1302 19 80  Soki i ekstrakty roślinne (z wyłączeniem lukrecji, chmielu, oleju żywicz
nego z wanilii i opium) 

bez cła 0 

1302 20 10  Suche substancje pektynowe, pektyniany i pektany, w postaci proszku 19,2 0 

1302 20 90  Płynne substancje pektynowe, pektyniany i pektany 11,2 0 

1302 31 00  Agar-agar, nawet modyfikowany bez cła 0 

1302 32 10  Śluzy i zagęszczacze z chleba świętojańskiego lub jego nasion, nawet mo
dyfikowane 

bez cła 0 

1302 32 90  Śluzy i zagęszczacze z nasion rośliny guar, nawet modyfikowane bez cła 0 

1302 39 00  Śluzy i zagęszczacze pochodzące z produktów roślinnych, nawet modyfi
kowane (z wyłączeniem z chleba świętojańskiego, nasion chleba święto
jańskiego, nasion rośliny guar i agar-agar) 

bez cła 0 

1401 10 00  Bambusy bez cła 0 

1401 20 00  Trzcinopalmy rotang (rattan) bez cła 0 

1401 90 00  Trzciny, sitowie, łoziny, rafia, słoma zbożowa czyszczona, bielona lub bar
wiona, łyko lipowe i pozostałe materiały roślinne w rodzaju stosowanych 
głównie do wyplatania (z wyłączeniem bambusów i trzcinopalm rotang 
(rattanu)) 

bez cła 0 
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1404 20 00  Linters bawełniany bez cła 0 

1404 90 00  Produkty pochodzenia roślinnego, gdzie indziej niewymienione bez cła 0 

1501 00 11  Tłuszcz ze świń, włącznie ze smalcem, wytapiany lub inaczej wyekstraho
wany, do zastosowań przemysłowych (z wyłączeniem do produkcji arty
kułów spożywanych przez ludzi, stearyny smalcowej i oleju smalcowego) 

bez cła 0 

1501 00 19  Tłuszcz ze świń, włącznie ze smalcem, wytapiany lub inaczej wyekstraho
wany (z wyłączeniem do zastosowań technicznych/przemysłowych, stea
ryny smalcowej i oleju smalcowego) 

17,2 EUR/100 kg/ 
net 

0 

1501 00 90  Tłuszcz z drobiu, wytapiany lub inaczej wyekstrahowany 11,5 0 

1502 00 10  Tłuszcze z bydła, owiec lub kóz, do zastosowań przemysłowych (inne niż 
do produkcji artykułów spożywanych przez ludzi, stearyna smalcowa, 
olej smalcowy, oleostearyna, oleina i olej łojowy, nieemulgowane, nie
zmieszane lub nieprzygotowane inaczej) 

bez cła 0 

1502 00 90  Tłuszcze z bydła, owiec lub kóz (z wyłączeniem do zastosowań przemy
słowych, stearyny smalcowej, oleju smalcowego, oleostearyny, oleiny 
i oleju łojowego, nieemulgowanych, niezmieszanych lub nieprzygotowa
nych inaczej) 

3,2 0 

1503 00 11  Stearyna smalcowa i oleostearyna do zastosowań przemysłowych (z wyłą
czeniem emulgowanych, zmieszanych lub przygotowanych inaczej) 

bez cła 0 

1503 00 19  Stearyna smalcowa i oleostearyna (z wyłączeniem do zastosowań przemy
słowych i emulgowanych, zmieszanych lub przygotowanych inaczej) 

5,1 0 

1503 00 30  Olej łojowy do zastosowań przemysłowych (z wyłączeniem do produkcji 
artykułów spożywanych przez ludzi i emulgowanego, zmieszanego lub 
przygotowanego inaczej) 

bez cła 0 

1503 00 90  Olej łojowy, oleina i olej smalcowy (z wyłączeniem emulgowanych, zmie
szanych lub przygotowanych inaczej oraz oleju łojowego do zastosowań 
przemysłowych) 

6,4 0 

1504 10 10  Oleje z wątróbek rybich i ich frakcje o zawartości witaminy A <= 2 500 
j.m./g, nawet rafinowane (z wyłączeniem modyfikowanych chemicznie) 

3,8 0 

1504 10 91  Oleje z wątróbek rybich i ich frakcje, z halibuta, nawet rafinowane, ale 
niemodyfikowane chemicznie (z wyłączeniem olejów z wątróbek rybich 
o zawartości witaminy A <= 2 500 j.m./g) 

bez cła 0 

1504 10 99  Oleje z wątróbek rybich i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfiko
wane chemicznie (z wyłączeniem olejów z wątróbek rybich o zawartości 
witaminy A <= 2 500 j.m./g i z halibuta) 

bez cła 0 
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1504 20 10  Frakcje stałe tłuszczów i olejów z ryb, nawet rafinowane (z wyłączeniem 
modyfikowanych chemicznie i olejów z wątróbek) 

10,9 0 

1504 20 90  Tłuszcze i oleje z ryb i ich ciekłe frakcje, nawet rafinowane (z wyłączeniem 
modyfikowanych chemicznie i olejów z wątróbek) 

bez cła 0 

1504 30 10  Stałe frakcje tłuszczy i olejów ze ssaków morskich, nawet rafinowane 
(z wyłączeniem modyfikowanych chemicznie) 

10,9 0 

1504 30 90  Tłuszcze, oleje i ich frakcje ciekłe, ze ssaków morskich, nawet rafinowane 
(z wyłączeniem modyfikowanych chemicznie) 

bez cła 0 

1505 00 10  Surowy tłuszcz z wełny 3,2 0 

1505 00 90  Tłuszcz z wełny oraz substancje tłuszczowe otrzymane z niego, włącznie 
z lanoliną (z wyłączeniem surowego tłuszczu z wełny) 

bez cła 0 

1506 00 00  Pozostałe tłuszcze i oleje zwierzęce oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale 
niemodyfikowane chemicznie (z wyłączeniem tłuszczu ze świń, tłuszczu 
z drobiu, tłuszczów z bydła, owiec i kóz, tłuszczów z ryb i pozostałych 
zwierząt morskich, stearyny smalcowej, oleju smalcowego, oleostearyny, 
oleiny, oleju łojowego, tłuszczu z wełny oraz substancji tłuszczowych 
otrzymanych z niego) 

bez cła 0 

1507 10 10  Surowy olej sojowy, nawet odgumowany, do zastosowań technicznych lub 
przemysłowych (z wyłączeniem do produkcji artykułów spożywanych 
przez ludzi) 

3,2 0 

1507 10 90  Surowy olej sojowy, nawet odgumowany (z wyłączeniem do zastosowań 
technicznych lub przemysłowych) 

6,4 0 

1507 90 10  Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, do zastosowań technicznych 
lub przemysłowych (z wyłączeniem modyfikowanych chemicznie, suro
wego i do produkcji artykułów spożywanych przez ludzi) 

5,1 0 

1507 90 90  Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane (z wyłączeniem do zastoso
wań technicznych lub przemysłowych, modyfikowanych chemicznie i su
rowego) 

9,6 0 

1508 10 10  Surowy olej z orzeszków ziemnych, do zastosowań technicznych lub 
przemysłowych (z wyłączeniem do produkcji artykułów spożywanych 
przez ludzi) 

bez cła 0 

1508 10 90  Surowy olej z orzeszków ziemnych (z wyłączeniem do zastosowań tech
nicznych lub przemysłowych) 

6,4 0 

1508 90 10  Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, nawet rafinowane, do zastoso
wań przemysłowych (z wyłączeniem modyfikowanych chemicznie, suro
wego i do produkcji artykułów spożywanych przez ludzi) 

5,1 0 

1508 90 90  Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, nawet rafinowane (z wyłącze
niem modyfikowanych chemicznie, surowego i do zastosowań technicz
nych lub przemysłowych) 

9,6 0 

24.12.2016 L 356/110 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



CN 2007  Wyszczególnienie Stawka podstawowa Kategoria 

1509 10 10  Oliwa lampante z pierwszego tłoczenia otrzymywana z owoców drzewa 
oliwnego wyłącznie w sposób mechaniczny lub przy użyciu innych metod 
fizycznych, w warunkach, które nie prowadzą do zmiany właściwości 
oliwy 

122,6 EUR/100 kg/ 
net 

0 

1509 10 90  Oliwa otrzymywana z owoców drzewa oliwnego wyłącznie w sposób me
chaniczny lub przy użyciu innych metod fizycznych, w warunkach, które 
nie prowadzą do zmiany właściwości oliwy, nieprzetworzona (z wyłącze
niem oliwy lampante z pierwszego tłoczenia) 

124,5 EUR/100 kg/ 
net 

0 

1509 90 00  Oliwa i jej frakcje otrzymywane z owoców drzewa oliwnego wyłącznie 
w sposób mechaniczny lub przy użyciu innych metod fizycznych, w wa
runkach, które nie prowadzą do zmiany właściwości oliwy (z wyłączeniem 
z pierwszego tłoczenia i modyfikowanych chemicznie) 

134,6 EUR/100 kg/ 
net 

0 

1510 00 10  Surowe oliwy i ich mieszaniny, włącznie z ich mieszaninami z tymi obję
tymi pozycją 1509 

110,2 EUR/100 kg/ 
net 

0 

1510 00 90  Pozostałe oleje i ich frakcje, otrzymywane wyłącznie z oliwek, nawet rafi
nowane, ale niemodyfikowane chemicznie, włącznie z mieszaninami tych 
olejów lub ich frakcji z olejami lub frakcjami objętymi pozycją 1509 
(z wyłączeniem surowych) 

160,3 EUR/100 kg/ 
net 

0 

1511 10 10  Surowy olej palmowy, do zastosowań technicznych lub przemysłowych 
(z wyłączeniem do produkcji artykułów spożywanych przez ludzi) 

bez cła 0 

1511 10 90  Surowy olej palmowy (z wyłączeniem do zastosowań technicznych lub 
przemysłowych) 

3,8 0 

1511 90 11  Frakcje stałe oleju palmowego, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane 
chemicznie, w opakowaniach o zawartości <= 1 kg 

12,8 0 

1511 90 19  Frakcje stałe oleju palmowego, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane 
chemicznie, w opakowaniach o zawartości > 1 kg lub pakowane inaczej 

10,9 0 

1511 90 91  Olej palmowy i jego frakcje ciekłe, nawet rafinowane, ale niemodyfiko
wane chemicznie, do zastosowań przemysłowych (z wyłączeniem do pro
dukcji artykułów spożywanych przez ludzi i surowego) 

5,1 0 

1511 90 99  Olej palmowy i jego frakcje ciekłe, nawet rafinowane, ale niemodyfiko
wane chemicznie (z wyłączeniem do zastosowań przemysłowych i suro
wego) 

9 0 

1512 11 10  Surowy olej z nasion słonecznika lub z krokosza barwierskiego, do zasto
sowań technicznych lub przemysłowych (z wyłączeniem do produkcji ar
tykułów spożywanych przez ludzi) 

3,2 0 

1512 11 91  Surowy olej z nasion słonecznika (z wyłączeniem do zastosowań tech
nicznych lub przemysłowych) 

6,4 0 

1512 11 99  Surowy olej z krokosza barwierskiego (z wyłączeniem do zastosowań 
technicznych lub przemysłowych) 

6,4 0 

1512 19 10  Olej z nasion słonecznika lub olej z krokosza barwierskiego i ich frakcje, 
nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, do zastosowań tech
nicznych lub przemysłowych (z wyłączeniem surowych i do produkcji ar
tykułów spożywanych przez ludzi) 

5,1 0 
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1512 19 90  Olej z nasion słonecznika lub olej z krokosza balwierskiego i ich frakcje, 
nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie (z wyłączeniem do za
stosowań technicznych lub przemysłowych i surowych) 

9,6 0 

1512 21 10  Surowy olej z nasion bawełny, do zastosowań technicznych lub przemy
słowych (z wyłączeniem do produkcji artykułów spożywanych przez lu
dzi) 

3,2 0 

1512 21 90  Surowy olej z nasion bawełny (z wyłączeniem do zastosowań technicz
nych lub przemysłowych) 

6,4 0 

1512 29 10  Olej z nasion bawełny i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfiko
wane chemicznie, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wy
łączeniem surowego i do produkcji artykułów spożywanych przez ludzi) 

5,1 0 

1512 29 90  Olej z nasion bawełny i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfiko
wane chemicznie (z wyłączeniem do zastosowań technicznych lub prze
mysłowych i surowego) 

9,6 0 

1513 11 10  Surowy olej kokosowy, do zastosowań technicznych lub przemysłowych 
(z wyłączeniem do produkcji artykułów spożywanych przez ludzi) 

2,5 0 

1513 11 91  Surowy olej kokosowy, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości 
<= 1 kg (z wyłączeniem do zastosowań technicznych lub przemysłowych) 

12,8 0 

1513 11 99  Surowy olej kokosowy, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości 
> 1 kg lub pakowany inaczej (z wyłączeniem do zastosowań technicznych 
lub przemysłowych) 

6,4 0 

1513 19 11  Frakcje stałe oleju kokosowego, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane 
chemicznie, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości <= 1 kg 

12,8 0 

1513 19 19  Frakcje stałe oleju kokosowego, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane 
chemicznie, w opakowaniach o zawartości > 1 kg lub pakowane inaczej 

10,9 0 

1513 19 30  Olej kokosowy i jego frakcje ciekłe, nawet rafinowane, ale niemodyfiko
wane chemicznie, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wy
łączeniem do produkcji artykułów spożywanych przez ludzi i surowego) 

5,1 0 

1513 19 91  Olej kokosowy i jego frakcje ciekłe, nawet rafinowane, ale niemodyfiko
wane chemicznie, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości <= 1 kg 
(z wyłączeniem do zastosowań technicznych lub przemysłowych i suro
wego) 

12,8 0 

1513 19 99  Olej kokosowy i jego frakcje ciekłe, nawet rafinowane, ale niemodyfiko
wane chemicznie, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości > 1 kg 
lub pakowane inaczej (z wyłączeniem do zastosowań technicznych lub 
przemysłowych i surowego) 

9,6 0 
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1513 21 10  Surowe olej z ziaren palmowych i olej babassu, do zastosowań technicz
nych lub przemysłowych (z wyłączeniem do produkcji artykułów spoży
wanych przez ludzi) 

3,2 0 

1513 21 30  Surowe olej z ziaren palmowych i olej babassu, w bezpośrednich opako
waniach o zawartości <= 1 kg (z wyłączeniem do zastosowań technicz
nych lub przemysłowych) 

12,8 0 

1513 21 90  Surowe olej z ziaren palmowych i olej babassu w bezpośrednich opako
waniach o zawartości netto >1 kg lub pakowane inaczej (z wyłączeniem 
olejów do zastosowań technicznych lub przemysłowych) 

6,4 0 

1513 29 11  Frakcje stałe oleju z ziaren palmowych i oleju babassu, nawet rafinowane, 
ale niemodyfikowane chemicznie, w bezpośrednich opakowaniach o za
wartości <= 1 kg 

12,8 0 

1513 29 19  Frakcje stałe oleju z ziaren palmowych i oleju babassu, nawet rafinowane, 
ale niemodyfikowane chemicznie, w bezpośrednich opakowaniach o za
wartości > 1 kg lub pakowane inaczej 

10,9 0 

1513 29 30  Olej z ziaren palmowych i olej babassu i ich frakcje ciekłe, nawet rafino
wane, ale niemodyfikowane chemicznie, do zastosowań technicznych lub 
przemysłowych (z wyłączeniem do produkcji artykułów spożywanych 
przez ludzi i surowych) 

5,1 0 

1513 29 50  Olej z ziaren palmowych i olej babassu i ich frakcje ciekłe, nawet rafino
wane, ale niemodyfikowane chemicznie, w bezpośrednich opakowaniach 
o zawartości <= 1 kg (z wyłączeniem do zastosowań technicznych lub 
przemysłowych i surowych) 

12,8 0 

1513 29 90  Olej z ziaren palmowych i olej babassu i ich frakcje ciekłe, nawet rafino
wane, ale niemodyfikowane chemicznie w bezpośrednich opakowaniach 
o zawartości > 1 kg lub pakowane inaczej (z wyłączeniem do zastosowań 
technicznych lub przemysłowych i surowych) 

9,6 0 

1514 11 10  Olej rzepakowy lub rzepikowy, o niskiej zawartości kwasu erukowego 
(nielotny olej o zawartości kwasu erukowego < 2 %), surowe, do zastoso
wań technicznych lub przemysłowych (z wyłączeniem do produkcji arty
kułów spożywanych przez ludzi) 

3,2 0 

1514 11 90  Olej rzepakowy lub rzepikowy, o niskiej zawartości kwasu erukowego 
(nielotny olej o zawartości kwasu erukowego < 2 %), surowe (z wyłącze
niem do zastosowań technicznych lub przemysłowych) 

6,4 0 

1514 19 10  Olej rzepakowy lub rzepikowy, o niskiej zawartości kwasu erukowego 
(nielotny olej o zawartości kwasu erukowego < 2 %) i jego frakcje, nawet 
rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, do zastosowań technicz
nych lub przemysłowych (z wyłączeniem do produkcji artykułów spoży
wanych przez ludzi i surowych) 

5,1 0 

1514 19 90  Olej rzepakowy lub rzepikowy, o niskiej zawartości kwasu erukowego 
(nielotny olej o zawartości kwasu erukowego < 2 %) i jego frakcje, nawet 
rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie (z wyłączeniem do zastoso
wań technicznych lub przemysłowych i surowych) 

9,6 0 
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1514 91 10  Olej rzepakowy lub rzepikowy, o wysokiej zawartości kwasu erukowego 
(nielotny olej o zawartości kwasu erukowego >= 2 %) i olej gorczycowy, 
surowe, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wyłączeniem 
do produkcji artykułów spożywanych przez ludzi) 

3,2 0 

1514 91 90  Olej rzepakowy lub rzepikowy, o wysokiej zawartości kwasu erukowego 
(nielotny olej o zawartości kwasu erukowego >= 2 %) i olej gorczycowy, 
surowe (z wyłączeniem do zastosowań technicznych lub przemysłowych) 

6,4 0 

1514 99 10  Olej rzepakowy lub rzepikowy, o wysokiej zawartości kwasu erukowego 
(nielotny olej o zawartości kwasu erukowego >= 2 %) i olej gorczycowy 
i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, do za
stosowań technicznych lub przemysłowych (z wyłączeniem do produkcji 
artykułów spożywanych przez ludzi i surowych) 

5,1 0 

1514 99 90  Olej rzepakowy lub rzepikowy, o wysokiej zawartości kwasu erukowego 
(nielotny olej o zawartości kwasu erukowego >= 2 %) i olej gorczycowy 
i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie (z wyłą
czeniem do zastosowań technicznych lub przemysłowych i surowych) 

9,6 0 

1515 11 00  Surowy olej lniany 3,2 0 

1515 19 10  Olej lniany i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane che
micznie, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wyłączeniem 
surowych i do produkcji artykułów spożywanych przez ludzi) 

5,1 0 

1515 19 90  Olej lniany i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane che
micznie (z wyłączeniem do zastosowań technicznych lub przemysłowych 
i surowego) 

9,6 0 

1515 21 10  Surowy olej kukurydziany, do zastosowań technicznych lub przemysło
wych (z wyłączeniem do produkcji artykułów spożywanych przez ludzi) 

3,2 0 

1515 21 90  Surowy olej kukurydziany (z wyłączeniem do zastosowań technicznych 
lub przemysłowych) 

6,4 0 

1515 29 10  Olej kukurydziany i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane 
chemicznie, do zastosowań przemysłowych (z wyłączeniem surowego 
i do produkcji artykułów spożywanych przez ludzi) 

5,1 0 

1515 29 90  Olej kukurydziany i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane 
chemicznie (z wyłączeniem do zastosowań przemysłowych i surowych) 

9,6 0 

1515 30 10  Olej rycynowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane che
micznie, do produkcji kwasu aminoundekanowego stosowanego do wy
twarzania tekstylnych włókien syntetycznych lub tworzyw sztucznych 

bez cła 0 

1515 30 90  Olej rycynowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane che
micznie (z wyłączeniem do produkcji kwasu aminoundekanowego stoso
wanego do wytwarzania tekstylnych włókien syntetycznych lub tworzyw 
sztucznych) 

5,1 0 
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1515 50 11  Surowy olej sezamowy, do zastosowań technicznych lub przemysłowych 
(z wyłączeniem do produkcji artykułów spożywanych przez ludzi) 

3,2 0 

1515 50 19  Surowy olej sezamowy (z wyłączeniem do zastosowań technicznych lub 
przemysłowych) 

6,4 0 

1515 50 91  Olej sezamowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane 
chemicznie, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wyłącze
niem surowego) 

5,1 0 

1515 50 99  Olej sezamowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane 
chemicznie (z wyłączeniem do zastosowań technicznych lub przemysło
wych i surowego) 

9,6 0 

1515 90 11  Olej tungowy, olej jojoba i olej oiticica, wosk mirtowy i wosk japoński 
i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie 

bez cła 0 

1515 90 21  Surowy olej z nasion tytoniu, do zastosowań technicznych lub przemysło
wych (z wyłączeniem do produkcji artykułów spożywanych przez ludzi) 

bez cła 0 

1515 90 29  Surowy olej z nasion tytoniu (z wyłączeniem do zastosowań technicznych 
lub przemysłowych) 

6,4 0 

1515 90 31  Olej z nasion tytoniu i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfiko
wane chemicznie, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wy
łączeniem do produkcji artykułów spożywanych przez ludzi i surowego) 

bez cła 0 

1515 90 39  Olej z nasion tytoniu i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfiko
wane chemicznie (z wyłączeniem do zastosowań technicznych lub prze
mysłowych i surowego) 

9,6 0 

1515 90 40  Surowe ciekłe tłuszcze i oleje roślinne i ich frakcje, do zastosowań tech
nicznych lub przemysłowych (z wyłączeniem do produkcji artykułów 
spożywanych przez ludzi, oleju sojowego, oleju z orzeszków ziemnych, 
oliwy, oleju palmowego, oleju z nasion słonecznika, oleju z krokosza bar
wierskiego, oleju z nasion bawełny, oleju kokosowego, oleju z nasion pal
mowych, oleju babassu, oleju rzepakowego, oleju rzepikowego i oleju gor
czycowego, oleju lnianego, oleju kukurydzianego, oleju rycynowego, oleju 
tungowego, oleju sezamowego, oleju jojoba, oleju oiticica, wosku mirto
wego, wosku japońskiego i oleju z nasion tytoniu) 

3,2 0 

1515 90 51  Surowe stałe ciekłe tłuszcze i oleje roślinne, w bezpośrednich opakowa
niach o zawartości <= 1 kg (z wyłączeniem do zastosowań technicznych 
lub przemysłowych, oleju sojowego, oleju z orzeszków ziemnych, oliwy, 
oleju palmowego, oleju z nasion słonecznika, oleju z krokosza barwier
skiego, oleju z nasion bawełny, oleju kokosowego, oleju z nasion palmo
wych, oleju babassu, oleju rzepakowego, oleju rzepikowego i oleju gorczy
cowego, oleju lnianego, oleju kukurydzianego, oleju rycynowego, oleju 
tungowego, oleju sezamowego, oleju jojoba, oleju oiticica, wosku mirto
wego, wosku japońskiego i oleju z nasion tytoniu) 

12,8 0 
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1515 90 59  Surowe stałe ciekłe tłuszcze i oleje roślinne, w bezpośrednich opakowa
niach o zawartości > 1 kg, lub surowe, ciekłe (z wyłączeniem do zastoso
wań technicznych lub przemysłowych i oleju sojowego, oleju z orzeszków 
ziemnych, oliwy, oleju palmowego, oleju z nasion słonecznika, oleju z kro
kosza barwierskiego, oleju z nasion bawełny, oleju kokosowego, oleju 
z nasion palmowych, oleju babassu, oleju rzepakowego, oleju rzepiko
wego i oleju gorczycowego, oleju lnianego, oleju kukurydzianego, oleju 
rycynowego, oleju tungowego, oleju sezamowego, oleju jojoba, oleju oiti
cica, wosku mirtowego, wosku japońskiego i oleju z nasion tytoniu) 

6,4 0 

1515 90 60  Tłuszcze i oleje roślinne i ich frakcje, nawet rafinowane (z wyłączeniem 
modyfikowanych chemicznie), do zastosowań technicznych lub przemy
słowych (z wyłączeniem do produkcji artykułów spożywczych, surowych 
tłuszczów i olejów, oleju sojowego, oleju z orzeszków ziemnych, oliwy, 
oleju palmowego, oleju z nasion słonecznika, oleju z krokosza barwier
skiego, oleju z nasion bawełny, oleju kokosowego, oleju z nasion palmo
wych, oleju babassu, oleju rzepakowego, oleju gorczycowego, oleju lnia
nego, oleju kukurydzianego, oleju rycynowego, oleju tungowego, oleju se
zamowego, oleju jojoba, oleju oiticica, wosku mirtowego, wosku japoń
skiego i oleju z nasion tytoniu) 

5,1 0 

1515 90 91  Stałe ciekłe tłuszcze i oleje roślinne i ich frakcje, nawet rafinowane, ale 
niemodyfikowane chemicznie, w bezpośrednich opakowaniach o zawar
tości <= 1 kg, gdzie indziej niewymienione, (z wyłączeniem do zastosowań 
technicznych lub przemysłowych oraz surowych tłuszczów i olejów) 

12,8 0 

1515 90 99  Stałe ciekłe tłuszcze i oleje roślinne i ich frakcje, nawet rafinowane, ale 
niemodyfikowane chemicznie, w bezpośrednich opakowaniach o zawar
tości > 1 kg, gdzie indziej niewymienione, (z wyłączeniem do zastosowań 
technicznych lub przemysłowych oraz surowych tłuszczów i olejów) 

9,6 0 

1516 10 10  Tłuszcze i oleje zwierzęce i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodor
nione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, 
nawet rafinowane, ale dalej nieprzetworzone, w bezpośrednich opakowa
niach o zawartości <= 1 kg 

12,8 0 

1516 10 90  Tłuszcze i oleje zwierzęce i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodor
nione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, 
nawet rafinowane, ale dalej nieprzetworzone, w bezpośrednich opakowa
niach o zawartości > 1 kg lub pakowane inaczej 

10,9 0 

1516 20 10  Uwodorniony olej rycynowy, tzw. »wosk opalowy« 3,4 0 

1516 20 91  Tłuszcze i oleje roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodor
nione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, 
nawet rafinowane, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości <= 1 kg 
(z wyłączeniem uwodornionego oleju rycynowego, tzw. »wosku opalo
wego«, i dalej przetworzonych) 

12,8 0 

1516 20 95  Oleje rzepakowy, rzepikowy, lniany, z nasion słonecznika, illipe, karite, 
makore, toloucouna lub babassu i ich frakcje, częściowo lub całkowicie 
uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizo
wane, nawet rafinowane, do zastosowań technicznych lub przemysło
wych, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto > 1 kg lub w in
nej postaci (z wyłączeniem do produkcji artykułów spożywanych przez 
ludzi) 

5,1 0 
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1516 20 96  Oleje z orzeszków ziemnych, z nasion bawełny, sojowy lub z nasion sło
necznika i ich frakcje (z wyłączeniem olejów objętych podpozycją 
1516 20 95); pozostałe oleje i ich frakcje zawierające < 50 % masy wol
nych kwasów tłuszczowych, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości 
netto > 1 kg lub w innej postaci (z wyłączeniem olejów z nasion palmo
wych, illipe, kokosowego (z kopry), rzepakowego lub copaiba oraz olejów 
objętych podpozycją 1516 20 95) 

9,6 0 

1516 20 98  Tłuszcze i oleje roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodor
nione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, 
nawet rafinowane, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości > 1 kg 
lub w innej postaci (z wyłączeniem tłuszczów i olejów oraz ich frakcji da
lej przetworzonych, uwodornionego oleju rycynowego i podpozycji 
1516 20 95 i 1516 20 96) 

10,9 0 

1517 10 10  Margaryna zawierająca > 10 % masy, ale <= 15 % masy tłuszczów mleka 
(z wyłączeniem płynnej) 

8,3 + 28,4 EUR/ 
100 kg/net 

AV0-3 

1517 10 90  Margaryna zawierająca <= 10 % masy tłuszczów mleka (z wyłączeniem 
płynnej) 

16 0 

1517 90 10  Jadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub 
roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów, o zawartości 
> 10 %, ale <= 15 % masy tłuszczów mleka (z wyłączeniem tłuszczów 
i olejów i ich frakcji, częściowo lub całkowicie uwodornionych, estryfiko
wanych wewnętrznie, reestryfikowanych lub elaidynizowanych, nawet ra
finowanych, ale dalej nieprzetworzonych, mieszanin oliwy, frakcji oliwy 
i margaryny w stanie stałym) 

8,3 + 28,4 EUR/ 
100 kg/net 

AV0-7 

1517 90 91  Jadalne oleje roślinne, ciekłe, zmieszane, zawierające <= 10 % masy tłusz
czów mleka (z wyłączeniem olejów, częściowo lub całkowicie uwodornio
nych, estryfikowanych wewnętrznie, reestryfikowanych lub elaidynizowa
nych, nawet rafinowanych, ale dalej nieprzetworzonych, i mieszanin 
oliwy) 

9,6 0 

1517 90 93  Jadalne mieszaniny lub preparaty stosowane jako preparaty zapobiegające 
przyleganiu do formy, zawierające <= 10 % masy tłuszczów mleka 

2,9 0 

1517 90 99  Jadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów zwierzęcych lub 
roślinnych oraz jadalne frakcje różnych tłuszczów lub olejów, zawierające 
<= 10 % masy tłuszczów mleka (z wyłączeniem olejów roślinnych, cie
kłych, zmieszanych, jadalnych mieszanin lub preparatów stosowanych 
jako preparaty zapobiegające przyleganiu do formy i margaryny w stanie 
stałym) 

16 0 

1518 00 10  Linoksyn 7,7 0 

1518 00 31  Surowe oleje roślinne, ciekłe, zmieszane, niejadalne, gdzie indziej niewy
mienione, do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wyłącze
niem do produkcji artykułów spożywanych przez ludzi) 

3,2 0 

1518 00 39  Oleje roślinne, ciekłe, zmieszane, niejadalne, gdzie indziej niewymienione, 
do zastosowań technicznych lub przemysłowych (z wyłączeniem olejów 
surowych i do produkcji artykułów spożywanych przez ludzi) 

5,1 0 
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1518 00 91  Tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, gotowane, utlenione, 
odwodnione, siarkowane, napowietrzane, polimeryzowane przez ogrze
wanie w próżni lub w gazie obojętnym lub inaczej modyfikowane che
micznie (z wyłączeniem objętych pozycją 1516 i linoksynu (utleniony 
olej lniany)) 

7,7 0 

1518 00 95  Niejadalne mieszaniny lub przetwory z tłuszczów i olejów zwierzęcych, 
lub z tłuszczów i olejów zwierzęcych i roślinnych, i ich frakcje 

2 0 

1518 00 99  Mieszaniny i produkty z tłuszczów i olejów zwierzęcych lub roślinnych 
i z frakcji różnych tłuszczów i olejów, niejadalne, gdzie indziej niewymie
nione, w dziale 15 

7,7 0 

1520 00 00  Glicerol surowy; wody glicerolowe i ługi glicerolowe bez cła 0 

1521 10 00  Woski roślinne, nawet rafinowane lub barwione (z wyłączeniem triglicery
dów) 

bez cła 0 

1521 90 10  Spermacet, nawet rafinowany lub barwiony bez cła 0 

1521 90 91  Wosk pszczeli i pozostałe woski owadzie, surowe bez cła 0 

1521 90 99  Wosk pszczeli i pozostałe woski owadzie, nawet rafinowane lub barwione 
(z wyłączeniem surowych) 

2,5 0 

1522 00 10  Degras 3,8 0 

1522 00 31  Sopstoki zawierające olej o właściwościach oliwy 29,9 EUR/100 kg/ 
net 

0 

1522 00 39  Pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych zawierają
cych olej o właściwościach oliwy (z wyłączeniem sopstoków) 

47,8 EUR/100 kg/ 
net 

0 

1522 00 91  Osady i szlamy olejowe; sopstoki (z wyłączeniem zawierających olej 
o właściwościach oliwy) 

3,2 0 

1522 00 99  Pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych oraz wosków 
zwierzęcych lub roślinnych (z wyłączeniem zawierających olej o właści
wościach oliwy, osadów i szlamów olejowych i sopstoków) 

bez cła 0 

1601 00 10  Kiełbasy i podobne wyroby z wątroby oraz przetwory żywnościowe na ba
zie tych wyrobów 

15,4 0 

1601 00 91  Niepoddane obróbce cieplnej kiełbasy z mięsa, podrobów lub krwi (z wy
łączeniem wątroby) 

149,4 EUR/100 kg/ 
net 

0 

1601 00 99  Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi oraz przetwory 
żywnościowe na bazie tych wyrobów (z wyłączeniem kiełbas z wątroby 
oraz kiełbas niepoddanych obróbce cieplnej) 

100,5 EUR/100 kg/ 
net 

0 

1602 10 00  Przetwory homogenizowane z mięsa, podrobów lub krwi, pakowane 
do sprzedaży detalicznej jako żywność dla niemowląt lub do celów diete
tycznych, w opakowaniach o zawartości <= 250 g 

16,6 0 
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1602 20 11  Przetwory z wątróbki gęsiej lub kaczej, zawierające >= 75 % masy otłusz
czonej wątróbki (z wyłączeniem kiełbas i podobnych wyrobów oraz ho
mogenizowanych przetworów, pakowanych do sprzedaży detalicznej jako 
żywność dla niemowląt lub do celów dietetycznych, w opakowaniach o za
wartości netto <= 250 g) 

10,2 0 

1602 20 19  Przetwory z wątróbki gęsiej lub kaczej (z wyłączeniem zawierających 
>= 75 % masy otłuszczonej wątróbki, kiełbas i podobnych wyrobów oraz 
homogenizowanych przetworów, pakowanych do sprzedaży detalicznej 
jako żywność dla niemowląt lub do celów dietetycznych, w opakowaniach 
o zawartości netto <= 250 g) 

10,2 0 

1602 20 90  Przetwory z wątroby (wątróbki) (z wyłączeniem kiełbas i podobnych wy
robów, homogenizowanych przetworów, pakowanych do sprzedaży deta
licznej jako żywność dla niemowląt lub do celów dietetycznych, w opako
waniach o zawartości netto <= 250 g i z wątróbki gęsiej lub kaczej) 

16 — 

1602 31 11  Przetwory zawierające wyłącznie niepoddane obróbce cieplnej mięso z in
dyków (z wyłączeniem kiełbas i podobnych wyrobów) 

102,4 EUR/100 kg/ 
net 

— 

1602 31 19  Mięso lub podroby z indyków, przetworzone lub zakonserwowane, zawie
rające >= 57 % masy mięsa lub podrobów drobiowych (z wyłączeniem 
zawierających wyłącznie niepoddane obróbce cieplnej mięso z indyków, 
kiełbas i podobnych wyrobów, homogenizowanych przetworów, pakowa
nych do sprzedaży detalicznej jako żywność dla niemowląt lub do celów 
dietetycznych, w opakowaniach o zawartości netto <= 250 g, przetworów 
z wątróbki i ekstraktów z mięsa) 

102,4 EUR/100 kg/ 
net 

— 

1602 31 30  Mięso lub podroby z indyków, przetworzone lub zakonserwowane, zawie
rające >= 25 % masy, ale < 57 % masy mięsa lub podrobów drobiowych 
(z wyłączeniem kiełbas i podobnych wyrobów, homogenizowanych prze
tworów, pakowanych do sprzedaży detalicznej jako żywność dla niemow
ląt lub do celów dietetycznych, w opakowaniach o zawartości netto 
<= 250 g, przetworów z wątróbki i ekstraktów z mięsa) 

102,4 EUR/100 kg/ 
net 

— 

1602 31 90  Mięso lub podroby z indyków, przetworzone lub zakonserwowane (z wy
łączeniem zawierających >= 25 % masy mięsa lub podrobów drobiowych, 
kiełbas i podobnych wyrobów, homogenizowanych przetworów, pakowa
nych do sprzedaży detalicznej jako żywność dla niemowląt lub do celów 
dietetycznych, w opakowaniach o zawartości netto <= 250 g, przetworów 
z wątróbki oraz ekstraktów i soków z mięsa) 

102,4 EUR/100 kg/ 
net 

— 

1602 32 11  Niepoddane obróbce cieplnej, przetworzone lub zakonserwowane mięso 
lub podroby z ptactwa z gatunku Gallus domesticus, zawierające >= 57 % 
mięsa lub podrobów drobiowych (z wyłączeniem kiełbas i podobnych wy
robów oraz przetworów z wątróbki) 

86,7 EUR/100 kg/ 
net 

— 

1602 32 19  Poddane obróbce cieplnej, przetworzone lub zakonserwowane mięso lub 
podroby z ptactwa z gatunku Gallus domesticus, zawierające >= 57 % masy 
mięsa lub podrobów drobiowych (z wyłączeniem kiełbas i podobnych wy
robów, homogenizowanych przetworów, pakowanych do sprzedaży deta
licznej jako żywność dla niemowląt lub do celów dietetycznych, w opako
waniach o zawartości netto <=250 g, przetworów z wątróbki i ekstraktów 
z mięsa) 

102,4 EUR/100 kg/ 
net 

— 

24.12.2016 L 356/119 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



CN 2007  Wyszczególnienie Stawka podstawowa Kategoria 

1602 32 30  Przetworzone lub zakonserwowane mięso lub podroby z ptactwa z ga
tunku Gallus domesticus, zawierające >= 25 % masy, ale < 57 % masy 
mięsa lub podrobów drobiowych (z wyłączeniem z indyków i perliczek, 
kiełbas i podobnych wyrobów, homogenizowanych przetworów, pakowa
nych do sprzedaży detalicznej jako żywność dla niemowląt lub do celów 
dietetycznych, w opakowaniach o zawartości netto <= 250 g, przetworów 
z wątróbki i ekstraktów z mięsa) 

10,9 — 

1602 32 90  Przetworzone lub zakonserwowane mięso lub podroby z ptactwa z ga
tunku Gallus domesticus (z wyłączeniem zawierających >= 25 % mięsa lub 
podrobów drobiowych, mięsa lub podrobów z indyków lub perliczek, 
kiełbas i podobnych wyrobów, homogenizowanych przetworów, pakowa
nych do sprzedaży detalicznej jako żywność dla niemowląt lub do celów 
dietetycznych, w opakowaniach o zawartości netto <= 250 g, przetworów 
z wątróbki i ekstraktów oraz soków z mięsa) 

10,9 — 

1602 39 21  Niepoddane obróbce cieplnej, przetworzone lub zakonserwowane mięso 
lub podroby z kaczek, gęsi i perliczek z gatunku domesticus, zawierające 
>= 57 % mięsa lub podrobów drobiowych (z wyłączeniem kiełbas i pod
obnych wyrobów oraz przetworów z wątróbki) 

86,7 EUR/100 kg/ 
net 

— 

1602 39 29  Poddane obróbce cieplnej, przetworzone lub zakonserwowane mięso lub 
podroby z kaczek, gęsi i perliczek z gatunku domesticus, zawierające 
>= 57 % masy mięsa lub podrobów drobiowych (z wyłączeniem kiełbas 
i podobnych wyrobów, homogenizowanych przetworów, pakowanych 
do sprzedaży detalicznej jako żywność dla niemowląt lub do celów diete
tycznych, w opakowaniach o zawartości netto <=250 g, przetworów z wą
tróbki i ekstraktów z mięsa) 

10,9 — 

1602 39 40  Przetworzone lub zakonserwowane mięso lub podroby z kaczek, gęsi 
i perliczek z gatunku domesticus, zawierające >= 25 % masy, ale < 57 % 
masy mięsa lub podrobów drobiowych (z wyłączeniem kiełbas i podob
nych wyrobów, homogenizowanych przetworów, pakowanych do sprze
daży detalicznej jako żywność dla niemowląt lub do celów dietetycznych, 
w opakowaniach o zawartości netto <=250 g, przetworów z wątróbki 
i ekstraktów z mięsa) 

10,9 — 

1602 39 80  Przetworzone lub zakonserwowane mięso lub podroby z kaczek, gęsi 
i perliczek z gatunku domesticus (z wyłączeniem zawierających >= 25 % 
masy mięsa lub podrobów drobiowych oraz kiełbas i podobnych wyro
bów, dokładnie zhomogenizowanych przetworów, pakowanych do sprze
daży detalicznej jako żywność dla niemowląt lub do celów dietetycznych, 
w opakowaniach o zawartości netto <= 250 g, przetworów z wątróbki 
oraz ekstraktów i soków z mięsa) 

10,9 — 

1602 41 10  Szynki i ich kawałki ze świń domowych, przetworzone lub zakonserwo
wane 

156,8 EUR/100 kg/ 
net 

0 

1602 41 90  Przetworzone lub zakonserwowane szynki i ich kawałki ze świń (z wyłą
czeniem świń domowych) 

10,9 0 

1602 42 10  Przetworzone lub zakonserwowane łopatki i ich kawałki ze świń domo
wych 

129,3 EUR/100 kg/ 
net 

0 
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1602 42 90  Przetworzone lub zakonserwowane łopatki i ich kawałki ze świń (z wyłą
czeniem świń domowych) 

10,9 0 

1602 49 11  Przetworzone lub zakonserwowane schaby i ich części ze świń domo
wych, włącznie z mieszankami schabów lub szynek (z wyłączeniem kar
ków) 

156,8 EUR/100kg/ 
net 

0 

1602 49 13  Przetworzone lub zakonserwowane karki i ich części ze świń domowych, 
włącznie z mieszankami karków i łopatek 

129,3 EUR/100 kg/ 
net 

0 

1602 49 15  Przetworzone lub zakonserwowane mieszanki szynek, łopatek, schabów, 
karków i ich części, ze świń domowych (z wyłączeniem mieszanek wy
łącznie schabów i szynek lub wyłącznie karków i łopatek) 

129,3 EUR/100 kg/ 
net 

0 

1602 49 19  Mięso lub podroby, włącznie z mieszankami, ze świń domowych, prze
tworzone lub zakonserwowane, zawierające >= 80 % masy mięsa lub 
podrobów dowolnego rodzaju, włącznie z tłuszczem ze świni i tłuszczami 
dowolnego rodzaju lub pochodzenia (z wyłączeniem szynek, łopatek, 
schabów, karków i ich części, kiełbas i podobnych wyrobów, homogeni
zowanych przetworów, pakowanych do sprzedaży detalicznej jako żyw
ność dla niemowląt lub do celów dietetycznych, w opakowaniach o zawar
tości netto <= 250 g, przetworów z wątroby i ekstraktów z mięsa) 

85,7 EUR/100 kg/ 
net 

0 

1602 49 30  Przetworzone lub zakonserwowane mięso, podroby i mieszanki, ze świń 
domowych, zawierające >= 40 % masy, ale < 80 % masy mięsa lub podro
bów dowolnego rodzaju, włącznie z tłuszczami dowolnego rodzaju (z wy
łączeniem kiełbas i podobnych wyrobów, homogenizowanych przetwo
rów, pakowanych do sprzedaży detalicznej jako żywność dla niemowląt 
lub do celów dietetycznych, w opakowaniach o zawartości netto 
<= 250 g, przetworów z wątroby i ekstraktów z mięsa) 

75 EUR/100 kg/net 0 

1602 49 50  Przetworzone lub zakonserwowane mięso, podroby i mieszanki, ze świń 
domowych, zawierające < 40 % masy mięsa lub podrobów dowolnego ro
dzaju, włącznie z tłuszczami dowolnego rodzaju (z wyłączeniem kiełbas 
i podobnych wyrobów, zhomogenizowanych przetworów, pakowanych 
do sprzedaży detalicznej jako żywność dla niemowląt lub do celów diete
tycznych, w opakowaniach o zawartości netto <= 250 g, przetworów 
z wątroby oraz ekstraktów i soków z mięsa) 

54,3 EUR/100 kg/ 
net 

0 

1602 49 90  Przetworzone lub zakonserwowane mięso, podroby i mieszanki, ze świń 
(z wyłączeniem domowych, szynek, łopatek i ich kawałków, kiełbas i pod
obnych wyrobów, homogenizowanych przetworów, pakowanych do sprze
daży detalicznej jako żywność dla niemowląt lub do celów dietetycznych, 
w opakowaniach o zawartości netto <= 250 g, przetworów z wątroby 
oraz ekstraktów i soków z mięsa) 

10,9 0 

1602 50 10  Przetworzone lub zakonserwowane mięso lub podroby, z bydła, niepod
dane obróbce cieplnej, w tym mieszanki poddanych obróbce cieplnej 
mięsa lub podrobów z niepoddanymi obróbce cieplnej mięsem lub podro
bami (z wyłączeniem kiełbas i podobnych wyrobów oraz przetworów 
z wątroby) 

303,4 EUR/100 kg/ 
net 

— 
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1602 50 31  Wołowina peklowana (corned beef), w opakowaniach hermetycznych 16,6 0 

1602 50 39  Mięso lub podroby z bydła, przetworzone lub zakonserwowane, poddane 
obróbce cieplnej, w opakowaniach hermetycznych (z wyłączeniem kiełbas 
i podobnych wyrobów, homogenizowanych przetworów, pakowanych 
do sprzedaży detalicznej jako żywność dla niemowląt lub do celów diete
tycznych, w opakowaniach o zawartości netto <= 250 g, ekstraktów i so
ków z mięsa oraz wołowiny peklowanej (corned beef)) 

16,6 0 

1602 50 80  Mięso lub podroby z bydła, przetworzone lub zakonserwowane, poddane 
obróbce cieplnej (z wyłączeniem mięsa lub podrobów w opakowaniach 
hermetycznych, kiełbas i podobnych wyrobów, homogenizowanych prze
tworów, pakowanych do sprzedaży detalicznej jako żywność dla niemow
ląt lub do celów dietetycznych, w opakowaniach o zawartości netto 
<= 250 g, przetworów z wątroby oraz ekstraktów i soków z mięsa) 

16,6 0 

1602 90 10  Przetwory z krwi dowolnych zwierząt (z wyłączeniem kiełbas i podobnych 
wyrobów) 

16,6 — 

1602 90 31  Przetworzone lub zakonserwowane mięso lub podroby z dziczyzny lub 
królików (z wyłączeniem z dzików, kiełbas i podobnych wyrobów, homo
genizowanych przetworów, pakowanych do sprzedaży detalicznej jako 
żywność dla niemowląt lub do celów dietetycznych, w opakowaniach o za
wartości netto <= 250 g, przetworów z wątroby oraz ekstraktów i soków 
z mięsa) 

10,9 0 

1602 90 41  Przetworzone lub zakonserwowane mięso lub podroby, z reniferów (z wy
łączeniem kiełbas i podobnych wyrobów, homogenizowanych przetwo
rów, pakowanych do sprzedaży detalicznej jako żywność dla niemowląt 
lub do celów dietetycznych, w opakowaniach o zawartości netto 
<= 250 g, przetworów z wątroby oraz ekstraktów i soków z mięsa) 

16,6 0 

1602 90 51  Przetworzone lub zakonserwowane mięso lub podroby zawierające mięso 
lub podroby ze świń domowych (z wyłączeniem z drobiu, bydła, renife
rów, dziczyzny lub królików, kiełbas i podobnych wyrobów, homogenizo
wanych przetworów, pakowanych do sprzedaży detalicznej jako żywność 
dla niemowląt lub do celów dietetycznych, w opakowaniach o zawartości 
netto <= 250 g, przetworów z wątroby i ekstraktów z mięsa) 

85,7 EUR/100 kg/ 
net 

— 

1602 90 61  Przetworzone lub zakonserwowane mięso lub podroby, niepoddane ob
róbce cieplnej, zawierające mięso lub podroby z bydła, włącznie z mie
szankami poddanego lub niepoddanego obróbce cieplnej mięsa z podda
nymi lub niepoddanymi obróbce cieplnej podrobami (z wyłączeniem 
z drobiu, świń domowych, reniferów, dziczyzny lub królików, kiełbas 
i podobnych wyrobów, homogenizowanych przetworów, pakowanych 
do sprzedaży detalicznej jako żywność dla niemowląt lub do celów diete
tycznych, w opakowaniach o zawartości netto <= 250 g oraz przetworów 
z wątroby) 

303,4 EUR/100 kg/ 
net 

— 

1602 90 69  Przetworzone lub zakonserwowane mięso lub podroby, poddane obróbce 
cieplnej, zawierające mięso lub podroby z bydła (z wyłączeniem z drobiu, 
świń domowych, dziczyzny lub królików, kiełbas i podobnych wyrobów, 
homogenizowanych przetworów, pakowanych do sprzedaży detalicznej 
jako żywność dla niemowląt lub do celów dietetycznych, w pojemnikach 
o zawartości netto <= 250 g, przetworzonych wątrób oraz ekstraktów 
i soków z mięsa) 

16,6 0 
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1602 90 72  Przetworzone lub zakonserwowane mięso lub podroby z owiec, niepod
dane obróbce cieplnej, w tym mieszanki poddanego obróbce cieplnej 
mięsa lub podrobów z niepoddanym obróbce cieplnej mięsem lub podro
bami (z wyłączeniem kiełbas i podobnych wyrobów oraz przetworzonych 
wątrób) 

12,8 0 

1602 90 74  Przetworzone lub zakonserwowane mięso lub podroby z kóz, niepoddane 
obróbce cieplnej, w tym mieszanki poddanego obróbce cieplnej mięsa lub 
podrobów z niepoddanym obróbce cieplnej mięsem lub podrobami (z wy
łączeniem kiełbas i podobnych wyrobów oraz przetworzonych wątrób) 

16,6 0 

1602 90 76  Przetworzone lub zakonserwowane mięso lub podroby z owiec, poddane 
obróbce cieplnej (z wyłączeniem kiełbas i podobnych wyrobów, homoge
nizowanych przetworów, pakowanych do sprzedaży detalicznej jako żyw
ność dla niemowląt lub do celów dietetycznych, w pojemnikach o zawar
tości netto <= 250 g, przetworzonych wątrób oraz ekstraktów i soków 
z mięsa) 

12,8 0 

1602 90 78  Przetworzone lub zakonserwowane mięso lub podroby z kóz, poddane 
obróbce cieplnej (z wyłączeniem kiełbas i podobnych wyrobów, homoge
nizowanych przetworów, pakowanych do sprzedaży detalicznej jako żyw
ność dla niemowląt lub do celów dietetycznych, w pojemnikach o zawar
tości netto <= 250 g, przetworzonych wątrób oraz ekstraktów i soków 
z mięsa) 

16,6 0 

1602 90 98  Przetworzone lub zakonserwowane mięso lub podroby (z wyłączeniem 
z drobiu, świń, bydła, reniferów, dziczyzny lub królików, owiec lub kóz, 
kiełbas i podobnych wyrobów, homogenizowanych przetworów, pakowa
nych do sprzedaży detalicznej jako żywność dla niemowląt lub do celów 
dietetycznych, w pojemnikach o zawartości netto <= 250 g, przetworzo
nych wątrób oraz ekstraktów i soków z mięsa) 

16,6 0 

1603 00 10  Ekstrakty i soki z mięsa, ryb, skorupiaków, mięczaków i pozostałych bez
kręgowców wodnych, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości 
<= 1 kg 

12,8 0 

1603 00 80  Ekstrakty i soki z mięsa, ryb, skorupiaków, mięczaków i pozostałych bez
kręgowców wodnych, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości 
> 1 kg lub pakowane inaczej 

bez cła 0 

1604 11 00  Przetworzony lub zakonserwowany łosoś, cały lub w kawałkach (z wyłą
czeniem mielonego) 

5,5 0 

1604 12 10  Filety ze śledzi, surowe, jedynie pokryte bułką tartą lub panierką, nawet 
podsmażone w oleju, zamrożone 

15 0 

1604 12 91  Śledzie, przetworzone lub zakonserwowane, całe lub w kawałkach, w opa
kowaniach hermetycznych (z wyłączeniem śledzi mielonych i filetów 
ze śledzi, surowych, jedynie pokrytych bułką tartą lub panierką, nawet 
podsmażonych w oleju, zamrożonych) 

20 0 

1604 12 99  Śledzie, przetworzone lub zakonserwowane, całe lub w kawałkach (z wyłą
czeniem śledzi mielonych i filetów ze śledzi, surowych, jedynie pokrytych 
bułką tartą lub panierką, nawet podsmażonych w oleju, zamrożonych 
i w opakowaniach hermetycznych) 

20 0 

1604 13 11  Sardynki, przetworzone lub zakonserwowane, całe lub w kawałkach, w oli
wie z oliwek (z wyłączeniem sardynek mielonych) 

12,5 0 

1604 13 19  Sardynki, przetworzone lub zakonserwowane, całe lub w kawałkach (z wy
łączeniem sardynek mielonych i sardynek w oliwie z oliwek) 

12,5 0 
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1604 13 90  Przetworzone lub zakonserwowane sardynele, brisling lub szproty, całe 
lub w kawałkach (z wyłączeniem mielonych) 

12,5 0 

1604 14 11  Przetworzone lub zakonserwowane tuńczyk i bonito, cały lub w kawał
kach, w oleju roślinnym (z wyłączeniem mielonych) 

24 0 

1604 14 16  Filety znane jako »loins« z tuńczyka lub bonito, przetworzone lub zakon
serwowane (z wyłączeniem takich produktów w oleju roślinnym) 

24 0 

1604 14 18  Przetworzone lub zakonserwowane tuńczyk i bonito (z wyłączeniem mie
lonych, filetów znanych jako (»loins«) i takich produktów w oleju roślin
nym) 

24 0 

1604 14 90  Przetworzona lub zakonserwowana pelamida (Sarda spp.), cała lub w ka
wałkach (z wyłączeniem mielonej) 

25 0 

1604 15 11  Filety z makreli z gatunków Scomber scombrus i Scomber japonicus, przetwo
rzone lub zakonserwowane 

25 0 

1604 15 19  Makrele z gatunków Scomber scombrus i Scomber japonicus, przetworzone 
lub zakonserwowane, całe lub w kawałkach (z wyłączeniem mielonej ma
kreli i filetów z makreli) 

25 0 

1604 15 90  Przetworzone lub zakonserwowane makrele z gatunku Scomber australasi
cus, całe lub w kawałkach (z wyłączeniem mielonych) 

20 0 

1604 16 00  Przetworzone lub zakonserwowane sardele, całe lub w kawałkach (z wyłą
czeniem mielonych) 

25 0 

1604 19 10  Przetworzone lub zakonserwowane łososiowate, całe lub w kawałkach 
(z wyłączeniem łososia i mielonych) 

7 0 

1604 19 31  Filety znane jako »loins« z ryb z rodzaju Euthynnus, przetworzone lub za
konserwowane (z wyłączeniem bonito (Euthynnus(Katsuwonus) pelamis)) 

24 0 

1604 19 39  Przetworzone lub zakonserwowane ryby z rodzaju Euthynnus, całe lub 
w kawałkach (z wyłączeniem mielonych, filetów znanych jako (»loins«) 
i z bonito (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)) 

24 0 

1604 19 50  Przetworzone lub zakonserwowane ryby z gatunku Orcynopsis unicolor, 
całe lub w kawałkach (z wyłączeniem mielonych) 

12,5 0 

1604 19 91  Zamrożone filety, surowe, pokryte bułką tartą lub panierką, nawet pod
smażone w oleju (z wyłączeniem łososiowatych, śledzi, sardynek, sardy
neli, brislingów lub szprotów, tuńczyków, latającego bonito i pelamidy, 
pelamidy (Sarda spp.), makreli, sardeli, ryb z gatunku Euthynnus i ryb z ga
tunku Orcynopsis unicolor)) 

7,5 0 

1604 19 92  Dorsze z gatunków Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus, prze
tworzone lub zakonserwowane, całe lub w kawałkach (z wyłączeniem 
drobno mielonego i filetów, surowych, jedynie pokrytych bułką tartą lub 
panierką, nawet podsmażonych w oleju, zamrożonych) 

20 0 
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1604 19 93  Czarniak (Pollachius virens), przetworzony lub zakonserwowany, cały lub 
w kawałkach (z wyłączeniem drobno mielonego i filetów, surowych, jedy
nie pokrytych bułką tartą lub panierką, nawet podsmażonych w oleju, za
mrożonych) 

20 0 

1604 19 94  Morszczuk i widłak (Merluccius spp., Urophycis spp.), przetworzone lub za
konserwowane, całe lub w kawałkach (z wyłączeniem drobno mielonego 
i filetów, surowych, jedynie pokrytych bułką tartą lub panierką, nawet 
podsmażonych w oleju, zamrożonych) 

20 0 

1604 19 95  Mintaj (Theragra chalcogramma) i rdzawiec (Pollachius pollachius), przetwo
rzone lub zakonserwowane, całe lub w kawałkach (z wyłączeniem drobno 
mielonego i filetów, surowych, jedynie pokrytych bułką tartą lub panierką, 
nawet podsmażonych w oleju, zamrożonych) 

20 0 

1604 19 98  Ryby, przetworzone lub zakonserwowane, całe lub w kawałkach (z wyłą
czeniem drobno mielonych, filetów, surowych, jedynie pokrytych bułką 
tartą lub panierką, nawet podsmażonych w oleju, zamrożonych oraz łoso
sia, śledzi, sardynek, sardeli, szprotów, tuńczyków, bonito, pelamidy (Sarda 
spp.), makreli, łososiowatych, ryb z gatunku Euthynnus spp. oraz z gatunku 
Orcynopsis unicolor, dorsza, czarniaka, morszczuka, widłaka, mintaja 
i rdzawca) 

20 0 

1604 20 05  Przetwory z surimi 20 0 

1604 20 10  Przetworzony lub zakonserwowany łosoś (z wyłączeniem całego lub w ka
wałkach) 

5,5 0 

1604 20 30  Przetworzone lub zakonserwowane łososiowate (z wyłączeniem łososia 
i całych lub w kawałkach) 

7 0 

1604 20 40  Przetworzone lub zakonserwowane sardele (z wyłączeniem całych lub 
w kawałkach) 

25 0 

1604 20 50  Przetworzone lub zakonserwowane sardynki, pelamida, makrela z gatun
ków Scomber scombrus i japonicus, ryby z gatunku Orcynopsis unicolor (z wy
łączeniem całych lub w kawałkach) 

25 0 

1604 20 70  Przetworzone lub zakonserwowane tuńczyk, bonito lub inne ryby z ro
dzaju Euthynnus (z wyłączeniem całych lub w kawałkach) 

24 0 

1604 20 90  Ryby, przetworzone lub zakonserwowane (z wyłączeniem ryb całych lub 
w kawałkach, przetworów z surimi i łososiowatych, sardeli, sardynek, pe
lamidy, makreli z gatunku Scomber scombrus i z gatunku Scomber japonicus 
oraz ryb z gatunku Orcynopsis unicolor, tuńczyków, bonito i pozostałych 
ryb z gatunku Euthynnus) 

14 0 

1604 30 10  Kawior 20 0 

1604 30 90  Namiastki kawioru przygotowane z ikry 20 0 

1605 10 00  Kraby, przetworzone lub zakonserwowane 8 0 
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1605 20 10  Krewetki, przetworzone lub zakonserwowane, w opakowaniach herme
tycznych 

20 0 

1605 20 91  Krewetki, przetworzone lub zakonserwowane, w bezpośrednich opakowa
niach o zawartości netto <= 2 kg (z wyłączeniem krewetek w opakowa
niach hermetycznych) 

20 0 

1605 20 99  Krewetki, przetworzone lub zakonserwowane, w bezpośrednich opakowa
niach o zawartości netto > 2 kg (z wyłączeniem krewetek w opakowaniach 
hermetycznych) 

20 0 

1605 30 10  Mięso z homara, poddane obróbce cieplnej, do produkcji masła homaro
wego lub past, pasztetów, zup lub sosów, z homarów 

bez cła 0 

1605 30 90  Homar, przetworzony lub zakonserwowany (z wyłączeniem mięsa z ho
mara, poddanego obróbce cieplnej, do produkcji masła homarowego lub 
past, pasztetów, zup lub sosów, z homarów) 

20 0 

1605 40 00  Skorupiaki, przetworzone lub zakonserwowane (z wyłączeniem krabów, 
krewetek i homarów) 

20 0 

1605 90 11  Małże z gatunku Mytilus i z gatunku Perna, przetworzone lub zakonserwo
wane, w opakowaniach hermetycznych 

20 0 

1605 90 19  Małże z gatunku Mytilus i z gatunku Perna, przetworzone lub zakonserwo
wane (z wyłączeniem małży w opakowaniach hermetycznych) 

20 0 

1605 90 30  Małże, ślimaki i pozostałe mięczaki, przetworzone lub zakonserwowane 
(z wyłączeniem małży z gatunku Mytilus i z gatunku Perna) 

20 0 

1605 90 90  Jeżowce, ogórki morskie, meduzy i pozostałe bezkręgowce wodne, prze
tworzone lub zakonserwowane (z wyłączeniem mięczaków) 

26 0 

1701 11 10  Surowy cukier trzcinowy, do rafinacji (z wyłączeniem zawierającego doda
tek środków aromatyzujących lub barwiących) 

33,9 EUR/100 kg/ 
net 

TQ(SR) 

1701 11 90  Surowy cukier trzcinowy (z wyłączeniem do rafinacji oraz zawierającego 
dodatek środków aromatyzujących lub barwiących) 

41,9 EUR/100 kg/ 
net 

TQ(SR) 

1701 12 10  Surowy cukier buraczany, do rafinacji (z wyłączeniem zawierającego do
datek środków aromatyzujących lub barwiących) 

33,9 EUR/100 kg/ 
net 

— 

1701 12 90  Surowy cukier buraczany (z wyłączeniem do rafinacji oraz zawierającego 
dodatek środków aromatyzujących lub barwiących) 

41,9 EUR/100 kg/ 
net 

— 

1701 91 00  Rafinowany cukier trzcinowy lub buraczany, zawierający dodatek środków 
aromatyzujących lub barwiących, w postaci stałej 

41,9 EUR/100 kg/ 
net 

TQ(SP) 

1701 99 10  Cukier biały, zawierający w stanie suchym >= 99,5 % sacharozy (z wyłą
czeniem aromatyzowanego lub barwionego) 

41,9 EUR/100 kg/ 
net 

TQ(SP) 
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1701 99 90  Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci 
stałej (z wyłączeniem cukru trzcinowego i buraczanego zawierającego do
datek środków aromatyzujących lub barwiących, cukru surowego i cukru 
białego) 

41,9 EUR/100 kg/ 
net 

TQ(SP) 

1702 11 00  Laktoza w postaci stałej i syrop laktozowy, niezawierające dodatku środ
ków aromatyzujących lub barwiących, zawierające >= 99 % masy laktozy, 
wyrażonej jako laktoza bezwodna, w przeliczeniu na suchą masę 

14 EUR/100 kg/net — 

1702 19 00  Laktoza w postaci stałej i syrop laktozowy, niezawierające dodatku środ
ków aromatyzujących lub barwiących, zawierające < 99 % masy laktozy, 
wyrażonej jako laktoza bezwodna, w przeliczeniu na suchą masę 

14 EUR/100 kg/net — 

1702 20 10  Cukier klonowy, w postaci stałej, aromatyzowany lub barwiony 0,4 EUR/100 kg/1 % 
masy sacharozy, włą

czając inne cukry 
wyrażone jako sa

charoza 

— 

1702 20 90  Cukier klonowy, w postaci stałej, i syrop klonowy (z wyłączeniem aroma
tyzowanego lub barwionego) 

8 0 

1702 30 10  Izoglukoza w stanie stałym, niezawierająca fruktozy lub zawierająca w sta
nie suchym < 20 % masy fruktozy 

50,7 EUR/100 kg/ 
net mas 

TQ(SP) 

1702 30 51  Glukoza (dekstroza) w formie białego pudru krystalicznego, nawet aglo
merowana, niezawierająca fruktozy lub zawierająca w stanie suchym 
< 20 % masy fruktozy oraz zawierająca w stanie suchym >= 99 % masy 
glukozy (z wyłączeniem izoglukozy) 

26,8 EUR/100 kg/ 
net 

TQ(SP) 

1702 30 59  Glukoza w postaci stałej oraz syrop glukozowy, niezawierające dodatku 
środków aromatyzujących lub barwiących i niezawierające fruktozy lub 
zawierające w stanie suchym < 20 % masy fruktozy oraz zawierające 
w stanie suchym >= 99 % masy glukozy (z wyłączeniem izoglukozy i glu
kozy (dekstrozy) w formie białego pudru krystalicznego, nawet aglomero
wanej) 

20 EUR/100 kg/net TQ(SP) 

1702 30 91  Glukoza (dekstroza) w formie białego pudru krystalicznego, nawet aglo
merowana, niezawierająca fruktozy lub zawierająca w stanie suchym 
< 20 % masy glukozy oraz zawierająca w stanie suchym < 99 % masy glu
kozy (z wyłączeniem izoglukozy) 

26,8 EUR/100 kg/ 
net 

TQ(SP) 

1702 30 99  Glukoza w postaci stałej oraz syrop glukozowy, niezawierające dodatku 
środków aromatyzujących lub barwiących oraz niezawierające fruktozy 
lub zawierające w stanie suchym < 20 % masy fruktozy oraz < 99 % 
masy glukozy (z wyłączeniem izoglukozy i glukozy (dekstrozy) w formie 
białego pudru krystalicznego, nawet aglomerowanej) 

20 EUR/100 kg/net TQ(SP) 

1702 40 10  Izoglukoza w postaci stałej, zawierająca w stanie suchym >= 20 % 
i < 50 % masy fruktozy (z wyłączeniem cukru inwertowanego) 

50,7 EUR/100 kg/ 
net mas 

— 
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1702 40 90  Glukoza w postaci stałej oraz syrop glukozowy, niezawierające dodatku 
środków aromatyzujących lub barwiących oraz zawierające w stanie su
chym >= 20 % i < 50 % masy fruktozy (z wyłączeniem izoglukozy i cukru 
inwertowanego) 

20 EUR/100 kg/net TQ(SP) 

1702 50 00  Fruktoza chemicznie czysta, w postaci stałej 16 + 50,7 EUR/ 
100 kg/net mas 

AV0-TQ(SP) 

1702 60 10  Izoglukoza w postaci stałej, zawierająca w stanie suchym > 50 % masy 
fruktozy (z wyłączeniem fruktozy chemicznie czystej i cukru inwertowa
nego) 

50,7 EUR/100 kg/ 
net mas 

— 

1702 60 80  Syrop inulinowy uzyskany bezpośrednio w wyniku hydrolizy inuliny lub 
oligofruktoz, zawierający w stanie suchym > 50 % masy fruktozy w po
staci wolnej lub w postaci sacharozy 

0,4 EUR/100 kg/1 % 
masy sacharozy, włą

czając inne cukry 
wyrażone jako sa

charoza 

— 

1702 60 95  Fruktoza w postaci stałej oraz syrop fruktozowy, niezawierające dodatku 
środków aromatyzujących lub barwiących oraz zawierające w stanie su
chym > 50 % masy fruktozy (z wyłączeniem izoglukozy, syropu inulino
wego, fruktozy chemicznie czystej i cukru inwertowanego) 

0,4 EUR/100 kg/1 % 
masy sacharozy, włą

czając inne cukry 
wyrażone jako sa

charoza 

— 

1702 90 10  Maltoza chemicznie czysta, w postaci stałej 12,8 0 

1702 90 30  Izoglukoza w postaci stałej, zawierająca w stanie suchym 50 % masy fruk
tozy, uzyskana z polimerów glukozy 

50,7 EUR/100 kg/ 
net mas 

TQ(SP) 

1702 90 50  Maltodekstryna w postaci stałej i syrop z maltodekstryny (z wyłączeniem 
aromatyzowanych i barwionych) 

20 EUR/100 kg/net TQ(SP) 

1702 90 60  Miód sztuczny, nawet zmieszany z miodem naturalnym 0,4 EUR/100 kg/1 % 
masy sacharozy, włą

czając inne cukry 
wyrażone jako sa

charoza 

TQ(SP) 

1702 90 71  Cukier i melasy, karmelizowane, zawierające w stanie suchym >= 50 % 
masy sacharozy 

0,4 EUR/100 kg/1 % 
masy sacharozy, włą

czając inne cukry 
wyrażone jako sa

charoza 

TQ(SP) 

1702 90 75  Cukier i melasy, karmelizowane, zawierające w stanie suchym < 50 % 
masy sacharozy, w postaci proszku, nawet aglomerowanego 

27,7 EUR/100 kg/ 
net 

TQ(SP) 
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1702 90 79  Cukier i melasy, karmelizowane, zawierające w stanie suchym < 50 % 
masy sacharozy (z wyłączeniem cukru i melas w postaci proszku, nawet 
aglomerowanego) 

19,2 EUR/100 kg/ 
net 

TQ(SP) 

1702 90 80  Syrop inulinowy uzyskany bezpośrednio w wyniku hydrolizy inuliny lub 
oligofruktoz, zawierający w stanie suchym >= 10 %, ale <= 50 % masy 
fruktozy w postaci wolnej lub w postaci sacharozy 

0,4 EUR/100 kg/1 % 
masy sacharozy, włą

czając inne cukry 
wyrażone jako sa

charoza 

TQ(SP) 

1702 90 99  Cukry w postaci stałej, włącznie z cukrem inwertowanym, cukry oraz 
mieszanki syropów cukrowych, zawierające w stanie suchym 50 % masy 
fruktozy, niezawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwią
cych (z wyłączeniem cukru trzcinowego lub buraczanego, chemicznie 
czystej sacharozy i maltozy, laktozy, cukru klonowego, glukozy, fruktozy, 
maltodekstryny i ich syropów, izoglukozy, syropu inulinowego, miodu 
sztucznego oraz karmelu) 

0,4 EUR/100 kg/1 % 
masy sacharozy, włą

czając inne cukry 
wyrażone jako sa

charoza 

TQ(SP) 

1703 10 00  Melasy trzcinowe powstałe z ekstrakcji lub rafinacji cukru 0,35 EUR/100 kg/ 
net 

0 

1703 90 00  Melasy buraczane powstałe z ekstrakcji lub rafinacji cukru 0,35 EUR/100 kg/ 
net 

0 

1704 10 11  Guma do żucia, nawet pokryta cukrem, w paskach, zawierająca < 60 % 
sacharozy, włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza 

6,2 + 27,1 EUR/ 
100 kg/net MAX 

17,9 

0 

1704 10 19  Guma do żucia, nawet pokryta cukrem, zawierająca < 60 % sacharozy, 
włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza (z wyłącze
niem gumy do żucia w paskach) 

6,2 + 27,1 EUR/ 
100 kg/net MAX 

17,9 

0 

1704 10 91  Guma do żucia, nawet pokryta cukrem, w paskach, zawierająca >= 60 % 
sacharozy, włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza 

6,3 + 30,9 EUR/ 
100 kg/net MAX 

18,2 

0 

1704 10 99  Guma do żucia, nawet pokryta cukrem, zawierająca >= 60 % sacharozy, 
włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza (z wyłącze
niem gumy do żucia w paskach) 

6,3 + 30,9 EUR/ 
100 kg/net MAX 

18,2 

0 

1704 90 10  Wyciąg (ekstrakt) z lukrecji zawierający > 10 % sacharozy, niezawierający 
innych dodanych substancji 

13,4 0 

1704 90 30  Biała czekolada 9,1 + 45,1 EUR/ 
100 kg/net MAX 
18,9 + 16,5 EUR/ 

100 kg/net 

0 

1704 90 51  Pasty, włącznie z marcepanem, w bezpośrednich opakowaniach o zawar
tości >= 1 kg 

9 + EA MAX 18,7 + 
AD S/Z 

0 
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1704 90 55  Pastylki od bólu gardła i dropsy od kaszlu 9 + EA MAX 18,7 + 
AD S/Z 

0 

1704 90 61  Wyroby pokryte cukrem, niezawierające kakao 9 + EA MAX 18,7 + 
AD S/Z 

0 

1704 90 65  Wyroby żelowe i galaretki, włącznie z pastami owocowymi w postaci wy
robów cukierniczych 

9 + EA MAX 18,7 + 
AD S/Z 

0 

1704 90 71  Cukierki z masy gotowanej, nawet nadziewane 9 + EA MAX 18,7 + 
AD S/Z 

0 

1704 90 75  Toffi, karmelki i podobne cukierki 9 + EA MAX 18,7 + 
AD S/Z 

0 

1704 90 81  Tabletki prasowane z wyrobów cukierniczych, nawet produkowane z uży
ciem substancji wiążących, niezawierające kakao (z wyłączeniem gumy 
do żucia; białej czekolady; pastylek od bólu gardła i dropsów od kaszlu; 
wyrobów żelowych i galaretek, włącznie z pastami owocowymi w postaci 
wyrobów cukierniczych; cukierków z masy gotowanej, nawet nadziewa
nych; past, włącznie z marcepanem, w bezpośrednich opakowaniach o za
wartości netto >= 1 kg) 

9 + EA MAX 18,7 + 
AD S/Z 

0 

1704 90 99 1 Pasty, marcepan, nugat i pozostałe wyroby cukiernicze, niezawierające ka
kao (z wyłączeniem gumy do żucia; białej czekolady; pastylek od bólu 
gardła i dropsów od kaszlu; wyrobów żelowych i galaretek, włącznie z pas
tami owocowymi w postaci wyrobów cukierniczych; cukierków z masy 
gotowanej; toffi, karmelków i podobnych cukierków; tabletek prasowa
nych oraz past, włącznie z marcepanem, w bezpośrednich opakowaniach 
o zawartości >=1 kg) Zawartość cukru < 70 % 

9 + EA MAX 18,7 + 
AD S/Z 

0 

1704 90 99 2 Pasty, marcepan, nugat i pozostałe wyroby cukiernicze, niezawierające ka
kao (z wyłączeniem gumy do żucia; białej czekolady, pastylek od bólu 
gardła i dropsów od kaszlu; wyrobów żelowych i galaretek, włącznie z pas
tami owocowymi w postaci wyrobów cukierniczych; cukierków z masy 
gotowanej; toffi, karmelków i podobnych cukierków; tabletek prasowa
nych oraz past, włącznie z marcepanem, w bezpośrednich opakowaniach 
o zawartości >=1 kg) Zawartość cukru ≥ 70 % 

10 + EA MAX 
18,7 + AD S/Z 

AV0-TQ(SP) 

1801 00 00  Ziarna kakao, całe lub łamane, surowe lub palone bez cła 0 

1802 00 00  Łuski kakao, łupiny, osłonki i pozostałe odpady kakao bez cła 0 

1803 10 00  Pasta kakaowa (z wyłączeniem odtłuszczonej) 9,6 0 

1803 20 00  Pasta kakaowa, odtłuszczona całkowicie lub częściowo 9,6 0 

1804 00 00  Masło, tłuszcz i olej, kakaowe 7,7 0 
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1805 00 00  Proszek kakaowy, niezawierający dodatku cukru lub innego środka sło
dzącego 

8 0 

1806 10 15  Proszek kakaowy zawierający dodatek cukru lub innego środka słodzą
cego, ale niezawierający sacharozy lub zawierający < 5 % masy sacharozy, 
włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza lub izoglu
kozy wyrażonej jako sacharoza 

8 0 

1806 10 20  Proszek kakaowy zawierający dodatek cukru lub innego środka słodzą
cego, zawierający >= 5 %, ale < 65 % masy sacharozy, włącznie z cukrem 
inwertowanym wyrażonym jako sacharoza lub izoglukozy wyrażonej jako 
sacharoza 

8 + 25,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1806 10 30  Proszek kakaowy słodzony zawierający >= 65 %, ale < 80 % sacharozy, 
włącznie z cukrem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza lub izoglu
kozy wyrażonej jako sacharoza 

8 + 31,4 EUR/ 
100 kg/net 

AV0-TQ(SP) 

1806 10 90  Proszek kakaowy słodzony zawierający >= 80 % sacharozy, włącznie z cu
krem inwertowanym wyrażonym jako sacharoza lub izoglukozy wyrażo
nej jako sacharoza 

8 + 41,9 EUR/ 
100 kg/net 

AV0-TQ(SP) 

1806 20 10  Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze 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 opa
kowaniach, o zawartości > 2 kg, zawierające >= 31 % masy masła kakao
wego lub zawierające >= 31 % masy masła kakaowego i tłuszczu mleka 
łącznie (z wyłączeniem proszku kakaowego) 

8,3 + EA MAX 
18,7 + AD S/Z 

0 

1806 20 30  Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze 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 opa
kowaniach, o zawartości > 2 kg, zawierające >= 25 %, ale < 31 % masy 
masła kakaowego i tłuszczu mleka łącznie (z wyłączeniem proszku ka
kaowego) 

8,3 + EA MAX 
18,7 + AD S/Z 

0 

1806 20 50  Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze 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 opa
kowaniach, o zawartości > 2 kg, zawierające >= 18 %, ale < 31 % masy 
masła kakaowego (z wyłączeniem proszku kakaowego) 

8,3 + EA MAX 
18,7 + AD S/Z 

0 

1806 20 70  Przetwory z okruchów czekolady mlecznej w pojemnikach lub w bezpo
średnich opakowaniach o zawartości > 2 kg 

15,4 + EA 0 

1806 20 80  Polewa czekoladowa smakowa w pojemnikach lub w bezpośrednich opa
kowaniach o zawartości > 2 kg 

8,3 + EA MAX 
18,7 + AD S/Z 

0 

1806 20 95 1 Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze 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 opa
kowaniach, o zawartości > 2 kg, zawierające < 18 % masy masła kakao
wego (z wyłączeniem proszku kakaowego, polewy czekoladowej smako
wej oraz okruchów czekolady mlecznej) Zawartość cukru < 70 % 

8,3 + EA MAX 
18,7 + AD S/Z 

0 
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1806 20 95 2 Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze 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 opa
kowaniach, o zawartości > 2 kg, zawierające < 18 % masy masła kakao
wego (z wyłączeniem proszku kakaowego, polewy czekoladowej smako
wej oraz okruchów czekolady mlecznej) Zawartość cukru ≥ 70 % 

8,3 + EA MAX 
18,7 + AD S/Z 

AV0-TQ(SP) 

1806 31 00  Czekolada i pozostałe przetwory zawierające kakao, w blokach, tablicz
kach lub batonach o masie <= 2 kg, nadziewane 

8,3 + EA MAX 
18,7 + AD S/Z 

0 

1806 32 10  Czekolada i pozostałe przetwory zawierające kakao, w blokach, tablicz
kach lub batonach o masie <= 2 kg, z dodatkami zbóż, owoców lub orze
chów (z wyłączeniem nadziewanych) 

8,3 + EA MAX 
18,7 + AD S/Z 

0 

1806 32 90  Czekolada i pozostałe przetwory zawierające kakao, w blokach, tablicz
kach lub batonach o masie <= 2 kg (z wyłączeniem nadziewanych oraz 
z dodatkami zbóż, owoców lub orzechów) 

8,3 + EA MAX 
18,7 + AD S/Z 

0 

1806 90 11  Czekoladki i wyroby czekoladowe w postaci czekoladek, nawet nadzie
wane, zawierające alkohol 

8,3 + EA MAX 
18,7 + AD S/Z 

0 

1806 90 19  Czekoladki i wyroby czekoladowe w postaci czekoladek, nawet nadzie
wane, niezawierające alkoholu 

8,3 + EA MAX 
18,7 + AD S/Z 

0 

1806 90 31  Czekolada i wyroby czekoladowe, nadziewane (z wyłączeniem w blokach, 
tabliczkach lub batonach i z wyłączeniem czekoladek) 

8,3 + EA MAX 
18,7 + AD S/Z 

0 

1806 90 39  Czekoladki i wyroby czekoladowe (z wyłączeniem w blokach, tabliczkach 
lub batonach, czekoladek i nadziewanych) 

8,3 + EA MAX 
18,7 + AD S/Z 

0 

1806 90 50  Wyroby cukiernicze i ich namiastki wykonane z substytutów cukru, za
wierające kakao 

8,3 + EA MAX 
18,7 + AD S/Z 

0 

1806 90 60  Wyroby do smarowania zawierające kakao 8,3 + EA MAX 
18,7 + AD S/Z 

0 

1806 90 70  Przetwory zawierające kakao do sporządzania napojów 8,3 + EA MAX 
18,7 + AD S/Z 

0 

1806 90 90  Przetwory zawierające kakao, w pojemnikach lub w bezpośrednich opa
kowaniach o zawartości <= 2 kg (z wyłączeniem czekolady, czekoladek 
i innych wyrobów czekoladowych, wyrobów cukierniczych i ich namia
stek wykonanych z substytutów cukru, wyrobów do smarowania zawiera
jących kakao i przetworów zawierających kakao do sporządzania napojów 
oraz proszku kakaowego) 

8,3 + EA MAX 
18,7 + AD S/Z 

0 

1901 10 00  Przetwory spożywcze dla niemowląt, pakowane do sprzedaży detalicznej, 
z mąki, kasz, mączki, skrobi lub z ekstraktu słodowego, niezawierające 
kakao lub zawierające < 40 % masy kakao, obliczone w stosunku do cał
kowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione oraz przetwory 
spożywcze z mleka, kwaśnej śmietany, serwatki, jogurtu, kefiru lub pod
obnych towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404, niezawierające 
kakao lub zawierające < 5 % masy kakao, obliczone w stosunku do całko
wicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienione 

7,6 + EA 0 
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1901 20 00  Mieszaniny i ciasta z mąki, kasz, mączki, skrobi lub z ekstraktu słodo
wego, niezawierające kakao lub zawierające < 40 % masy kakao, obli
czone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewy
mienione oraz mieszaniny i ciasta z mleka, śmietany, maślanki, kwaśnego 
mleka, kwaśnej śmietany, serwatki, jogurtu, kefiru lub podobnych towa
rów objętych pozycjami od 0401 do 0404, niezawierających kakao lub 
zawierających < 5 % masy kakao, obliczonych w stosunku do całkowicie 
odtłuszczonej bazy, gdzie indziej niewymienionych, do wytworzenia wy
robów piekarniczych objętych pozycją 1905 

7,6 + EA 0 

1901 90 11  Ekstrakt słodowy o zawartości suchego ekstraktu >= 90 % 5,1 + 18 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1901 90 19  Ekstrakt słodowy o zawartości suchego ekstraktu < 90 % 5,1 + 14,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1901 90 91  Przetwory spożywcze z mąki, kasz, mączki, skrobi lub z ekstraktu słodo
wego, niezawierające tłuszczów mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub 
skrobi lub zawierające < 1,5 % tłuszczu mleka, 5 % sacharozy, izoglukozy, 
glukozy lub skrobi, niezawierające kakao lub zawierające < 40 % masy ka
kao, obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy (z wyłącze
niem ekstraktu słodowego i dla przetworów spożywczych dla niemowląt, 
pakowanych do sprzedaży detalicznej; mieszanin i ciast do wytworzenia 
wyrobów piekarniczych oraz w postaci proszku z mleka, śmietany, ma
ślanki, kwaśnego mleka, kwaśnej śmietany, serwatki, jogurtu, kefiru lub 
podobnych towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404) 

12,8 0 

1901 90 99 1 Przetwory spożywcze z mąki, kasz, mączki, skrobi lub z ekstraktu słodo
wego, niezawierające kakao lub zawierające < 40 % masy kakao, obli
czone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy oraz przetwory spo
żywcze z mleka, śmietany, maślanki, kwaśnego mleka, kwaśnej śmietany, 
serwatki, jogurtu, kefiru lub podobnych towarów objętych pozycjami od 
0401 do 0404, niezawierające kakao lub zawierające < 5 % masy kakao, 
obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej nie
wymienione (z wyłączeniem ekstraktu słodowego i przetworów dla nie
mowląt, pakowanych do sprzedaży detalicznej; mieszanin i ciast do wy
tworzenia wyrobów i towarów piekarniczych objętych podpozycją 
1901 90 91) Zawartość cukru < 70 % 

7,6 + EA 0 

1901 90 99 2 Przetwory spożywcze z mąki, kasz, mączki, skrobi lub z ekstraktu słodo
wego, niezawierające kakao lub zawierające < 40 % masy kakao, obli
czone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy oraz przetwory spo
żywcze z mleka, śmietany, maślanki, kwaśnego mleka, kwaśnej śmietany, 
serwatki, jogurtu, kefiru lub podobnych towarów objętych pozycjami od 
0401 do 0404, niezawierające kakao lub zawierające < 5 % masy kakao, 
obliczone w stosunku do całkowicie odtłuszczonej bazy, gdzie indziej nie
wymienione (z wyłączeniem ekstraktu słodowego i przetworów dla nie
mowląt, pakowanych do sprzedaży detalicznej; mieszanin i ciast do wy
tworzenia wyrobów i towarów piekarniczych objętych podpozycją 
1901 90 91) Zawartość cukru ≥ 70 % 

7,6 + EA AV0-TQ(SP) 

1902 11 00  Makarony niepoddane obróbce cieplnej, nienadziewane ani nieprzygoto
wane inaczej, zawierające jaja 

7,7 + 24,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 
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1902 19 10  Makarony niepoddane obróbce cieplnej, nienadziewane ani nieprzygoto
wane inaczej, niezawierające mąki lub mączki z pszenicy zwykłej lub jaj 

7,7 + 24,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1902 19 90  Makarony niepoddane obróbce cieplnej, nienadziewane ani nieprzygoto
wane inaczej, zawierające mąkę lub mączkę z pszenicy zwykłej, ale nieza
wierające jaj 

7,7 + 21,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1902 20 10  Makarony, nadziewane mięsem lub innymi substancjami, nawet poddane 
obróbce cieplnej lub przygotowane inaczej, zawierające > 20 % masy ryb, 
skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych 

8,5 0 

1902 20 30  Makarony, nadziewane mięsem lub innymi substancjami, nawet poddane 
obróbce cieplnej lub inaczej przygotowane, zawierające > 20 % masy kieł
basy i tym podobnych, mięsa i podrobów, dowolnego rodzaju, włącznie 
z tłuszczami dowolnego rodzaju lub pochodzenia 

54,3 EUR/100 kg/ 
net 

0 

1902 20 91  Makarony poddane obróbce cieplnej, nadziewane mięsem lub innymi sub
stancjami (z wyłączeniem zawierających > 20 % masy kiełbasy i tym pod
obnych, mięsa i podrobów, dowolnego rodzaju, włącznie z tłuszczami do
wolnego rodzaju lub pochodzenia lub > 20 % masy ryb, skorupiaków, 
mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych) 

8,3 + 6,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1902 20 99  Makarony, przygotowane inaczej, nadziewane mięsem lub innymi sub
stancjami (z wyłączeniem poddanych obróbce cieplnej lub zawierających 
> 20 % masy kiełbasy i tym podobnych, mięsa i podrobów, dowolnego 
rodzaju, włącznie z tłuszczami dowolnego rodzaju lub pochodzenia lub 
> 20 % masy ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgow
ców wodnych) 

8,3 + 17,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1902 30 10  Suszone, przygotowane makarony (z wyłączeniem nadziewanych) 6,4 + 24,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1902 30 90  Makarony, poddane obróbce cieplnej lub przygotowane inaczej (z wyłącze
niem nadziewanych lub suszonych makaronów) 

6,4 + 9,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1902 40 10  Nieprzygotowany kuskus 7,7 + 24,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1902 40 90  Kuskus, poddany obróbce cieplnej lub przygotowany inaczej 6,4 + 9,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1903 00 00  Tapioka i jej namiastki, przygotowane ze skrobi, w postaci płatków, zia
ren, perełek, odsiewu lub w podobnych postaciach 

6,4 + 15,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1904 10 10  Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż lub 
produktów zbożowych na bazie kukurydzy 

3,8 + 20 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1904 10 30  Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż lub 
produktów zbożowych na bazie ryżu 

5,1 + 46 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1904 10 90  Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcznianie lub prażenie zbóż lub 
produktów zbożowych (z wyłączeniem na bazie kukurydzy lub ryżu) 

5,1 + 33,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 
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1904 20 10  Preparaty typu müsli bazujące na nieprażonych płatkach zbożowych 9 + EA 0 

1904 20 91  Przetwory spożywcze otrzymane z nieprażonych płatków zbożowych lub 
z mieszaniny nieprażonych płatków zbożowych i prażonych płatków zbo
żowych lub zbóż spęcznionych, otrzymane z kukurydzy (z wyłączeniem 
preparatów typu müsli bazujących na nieprażonych płatkach zbożowych) 

3,8 + 20 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1904 20 95  Przetwory spożywcze otrzymane z nieprażonych płatków zbożowych lub 
z mieszaniny nieprażonych płatków zbożowych i prażonych płatków zbo
żowych lub zbóż spęcznionych, otrzymane z ryżu (z wyłączeniem prepa
ratów typu müsli bazujących na nieprażonych płatkach zbożowych) 

5,1 + 46 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1904 20 99  Przetwory spożywcze otrzymane z nieprażonych płatków zbożowych lub 
z mieszaniny nieprażonych płatków zbożowych i prażonych płatków zbo
żowych lub zbóż spęcznionych (z wyłączeniem otrzymanych z kukurydzy 
lub ryżu oraz preparatów typu müsli bazujących na nieprażonych płat
kach zbożowych) 

5,1 + 33,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1904 30 00  Pszenica spęczniona w formie obrobionych ziaren, otrzymana przez goto
wanie ziaren pszenicy twardych odmian 

8,3 + 25,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1904 90 10  Ryż, wstępnie obgotowany lub inaczej przygotowany, gdzie indziej niewy
mieniony (z wyłączeniem mąki, kasz i mączki, przetworów spożywczych 
otrzymanych przez spęcznianie lub prażenie lub z nieprażonych płatków 
zbożowych lub z mieszaniny nieprażonych płatków zbożowych i prażo
nych płatków zbożowych lub zbóż spęcznionych) 

8,3 + 46 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1904 90 80  Zboża w postaci ziarna lub w postaci płatków lub pozostałe obrobione 
ziarna, wstępnie obgotowane lub inaczej przygotowane, gdzie indziej nie
wymienione (z wyłączeniem ryżu, kukurydzy, mąki, kasz i mączki, prze
tworów spożywczych otrzymanych przez spęcznianie lub prażenie lub 
z nieprażonych płatków zbożowych lub z mieszaniny nieprażonych płat
ków zbożowych i prażonych płatków zbożowych lub zbóż spęcznionych 
i pszenicy spęcznionej) 

8,3 + 25,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1905 10 00  Chleb chrupki 5,8 + 13 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1905 20 10  Piernik z dodatkiem imbiru i tym podobne, nawet zawierający kakao, za
wierający < 30 % sacharozy, włącznie z cukrem inwertowanym wyrażo
nym jako sacharoza 

9,4 + 18,3 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1905 20 30  Piernik z dodatkiem imbiru i tym podobne, nawet zawierający kakao, za
wierający >= 30 %, ale < 50 % sacharozy, włącznie z cukrem inwertowa
nym wyrażonym jako sacharoza 

9,8 + 24,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1905 20 90  Piernik z dodatkiem imbiru i tym podobne, nawet zawierający kakao, za
wierający >= 50 % sacharozy, włącznie z cukrem inwertowanym wyrażo
nym jako sacharoza 

10,1 + 31,4 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1905 31 11  Słodkie herbatniki, nawet zawierające kakao, pokryte lub powleczone cze
koladą lub przetworami z kakao, w bezpośrednich opakowaniach o zawar
tości <= 85 g 

9 + EA MAX 24,2 + 
AD S/Z 

0 
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1905 31 19  Słodkie herbatniki, nawet zawierające kakao, pokryte lub powleczone cze
koladą lub przetworami z kakao, w bezpośrednich opakowaniach o zawar
tości > 85 g 

9 + EA MAX 24,2 + 
AD S/Z 

0 

1905 31 30  Słodkie herbatniki, nawet zawierające kakao, zawierające >= 8 % tłusz
czów mleka (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych czekoladą lub 
przetworami z kakao) 

9 + EA MAX 24,2 + 
AD S/Z 

0 

1905 31 91  Podwójne herbatniki z nadzieniem, nawet zawierające kakao, zawierające 
< 8 % tłuszczów mleka (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych cze
koladą lub przetworami z kakao) 

9 + EA MAX 24,2 + 
AD S/Z 

0 

1905 31 99  Słodkie herbatniki, nawet zawierające kakao, zawierające < 8 % tłuszczów 
mleka (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych czekoladą lub prze
tworami z kakao oraz podwójnych herbatników z nadzieniem) 

9 + EA MAX 24,2 + 
AD S/Z 

0 

1905 32 05  Gofry i wafle o zawartości wody > 10 % masy 9 + EA MAX 20,7 + 
AD F/M 

0 

1905 32 11  Gofry i wafle, nawet zawierające kakao, pokryte lub powleczone czeko
ladą lub przetworami z kakao, w bezpośrednich opakowaniach o zawar
tości <= 85 g (z wyłączeniem o zawartości wody > 10 % masy) 

9 + EA MAX 24,2 + 
AD S/Z 

0 

1905 32 19  Gofry i wafle, nawet zawierające kakao, pokryte lub powleczone czeko
ladą lub przetworami z kakao (z wyłączeniem w bezpośrednich opakowa
niach o zawartości <= 85 g i gofry i wafle o zawartości wody > 10 % 
masy) 

9 + EA MAX 24,2 + 
AD S/Z 

0 

1905 32 91  Gofry i wafle, solone, nawet z nadzieniem (z wyłączeniem o zawartości 
wody > 10 % masy) 

9 + EA MAX 20,7 + 
AD F/M 

0 

1905 32 99  Gofry i wafle, nawet zawierające kakao, nawet z nadzieniem (z wyłącze
niem pokrytych lub powleczonych czekoladą lub przetworami z kakao, 
solone oraz o zawartości wody > 10 % masy) 

9 + EA MAX 24,2 + 
AD S/Z 

0 

1905 40 10  Sucharki 9,7 + EA 0 

1905 40 90  Tosty z chleba i podobne wyroby tostowe (z wyłączeniem sucharków) 9,7 + EA 0 

1905 90 10  Mace 3,8 + 15,9 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1905 90 20  Opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane do celów farmaceutycznych, 
wafle wytłaczane, papier ryżowy i podobne wyroby 

4,5 + 60,5 EUR/ 
100 kg/net 

0 

1905 90 30  Chleb, bułki, niezawierające dodatku miodu, jajek, sera lub owoców, na
wet zawierające w suchej masie <= 5 % masy cukru lub tłuszczów 

9,7 + EA 0 
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1905 90 45  Herbatniki (z wyłączeniem słodkich herbatników) 9 + EA MAX 20,7 + 
AD F/M 

0 

1905 90 55  Wyroby ekstrudowane lub ekspandowane, pikantne lub solone (z wyłącze
niem chleba chrupkiego, sucharków, tostów z chleba i podobnych wyro
bów tostowych oraz gofrów i wafli) 

9 + EA MAX 20,7 + 
AD F/M 

0 

1905 90 60  Tarty owocowe, chleb z rodzynkami, panettone, bezy, strucla bożonaro
dzeniowa, rogaliki i pozostałe wyroby piekarnicze z dodatkiem środka 
słodzącego (z wyłączeniem chleba chrupkiego, pierników z dodatkiem 
imbiru i tym podobnych, słodkich herbatników, gofrów i wafli oraz su
charków) 

9 + EA MAX 24,2 + 
AD S/Z 

0 

1905 90 90  Pizze, quiche i pozostałe wyroby piekarnicze bez dodatku środka słodzą
cego (z wyłączeniem chleba chrupkiego, pierników z dodatkiem imbiru 
i tym podobnych, słodkich herbatników, gofrów i wafli, sucharków i pod
obnych wyrobów tostowych, chleba, opłatków sakralnych, pustych kapsu
łek stosowanych do celów farmaceutycznych, wafli wytłaczanych, papieru 
ryżowego i podobnych wyrobów) 

9 + EA MAX 20,7 + 
AD F/M 

0 

2001 10 00  Ogórki i korniszony, przetworzone lub zakonserwowane octem lub kwa
sem octowym 

17,6 0 

2001 90 10  Ostry sos z mango, przetworzony lub zakonserwowany octem lub kwa
sem octowym 

bez cła 0 

2001 90 20  Owoce z rodzaju Capsicum, przetworzone lub zakonserwowane octem lub 
kwasem octowym (z wyłączeniem słodkiej papryki i pieprzu angielskiego) 

5 0 

2001 90 30  Kukurydza cukrowa (Zea Mays var. Saccharata), przetworzona lub zakon
serwowana octem lub kwasem octowym 

5,1 + 9,4 EUR/ 
100 kg/net 

AV0-TQ 
(SC1) 

2001 90 40  Ignamy, słodkie ziemniaki i podobne części roślin zawierające >= 5 % 
skrobi, przetworzone lub zakonserwowane octem lub kwasem octowym 

8,3 + 3,8 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2001 90 50  Grzyby, przetworzone lub zakonserwowane octem lub kwasem octowym 16 0 

2001 90 60  Rdzenie palmowe, przetworzone lub zakonserwowane octem lub kwasem 
octowym 

10 0 

2001 90 65  Oliwki, przetworzone lub zakonserwowane octem lub kwasem octowym 16 0 

2001 90 70  Słodka papryka, przetworzona lub zakonserwowana octem lub kwasem 
octowym 

16 0 

2001 90 91  Owoce guawy, mango, smaczeliny, melonowca (papai), tamaryndy, ner
kowca, liczi (śliwki chińskiej), owoce chlebowca (jackfruit), śliwy sączyńca, 
owoce męczennicy, oskomian (carambola), pitahaya, orzechy kokosowe, 
orzechy nerkowca, orzechy brazylijskie, orzechy areca (betel), orzechy 
cola, orzechy makadamia, przetworzone lub zakonserwowane octem lub 
kwasem octowym 

10 0 

2001 90 93  Cebule, przetworzone lub zakonserwowane octem lub kwasem octowym 16 0 
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2001 90 99  Warzywa, owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, przetworzone 
lub zakonserwowane octem (z wyłączeniem cebul, ogórków i korniszo
nów, ostrego sosu z mango, owoców z rodzaju Capsicum innych niż 
słodka papryka i pieprz angielski, kukurydzy cukrowej, ignamów, słod
kich ziemniaków i podobnych jadalnych części roślin, zawierających 
>= 5 % masy skrobi; grzybów, rdzeni palmowych, oliwek, słodkiej pa
pryki, owoców guawy, mango, smaczeliny, melonowca (papai), tama
ryndy, nerkowca, liczi (śliwki chińskiej), owoców chlebowca (jackfruit), 
śliw sączyńca, owoców męczennicy, oskomianu (carambola) i pitahayi, 
orzechów kokosowych, orzechów nerkowca, orzechów brazylijskich, orze
chów areca (betel), orzechów cola oraz orzechów makadamia) 

16 0 

2002 10 10  Pomidory bez skórek, całe lub w kawałkach, przetworzone lub zakonser
wowane inaczej niż octem lub kwasem octowym 

14,4 0 

2002 10 90  Pomidory ze skórką, całe lub w kawałkach, przetworzone lub zakonser
wowane inaczej niż octem lub kwasem octowym 

14,4 0 

2002 90 11  Pomidory, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwa
sem octowym, o zawartości suchej masy < 12 %, w bezpośrednich opako
waniach o zawartości netto > 1 kg (z wyłączeniem całych lub w kawał
kach) 

14,4 0 

2002 90 19  Pomidory, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwa
sem octowym, o zawartości suchej masy < 12 %, w bezpośrednich opako
waniach o zawartości netto <= 1 kg (z wyłączeniem całych lub w kawał
kach) 

14,4 0 

2002 90 31  Pomidory, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwa
sem octowym, o zawartości suchej masy >= 12 %, ale <= 30 %, w bezpo
średnich opakowaniach o zawartości netto > 1 kg (z wyłączeniem całych 
lub w kawałkach) 

14,4 0 

2002 90 39  Pomidory, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwa
sem octowym, o zawartości suchej masy >= 12 %, ale <= 30 %, w bezpo
średnich opakowaniach o zawartości netto <= 1 kg (z wyłączeniem całych 
lub w kawałkach) 

14,4 0 

2002 90 91  Pomidory, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwa
sem octowym, o zawartości suchej masy > 30 %, w bezpośrednich opako
waniach o zawartości netto > 1 kg (z wyłączeniem całych lub w kawał
kach) 

14,4 0 

2002 90 99  Pomidory, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwa
sem octowym, o zawartości suchej masy > 30 %, w bezpośrednich opako
waniach o zawartości netto <= 1 kg (z wyłączeniem całych lub w kawał
kach) 

14,4 0 

2003 10 20  Grzyby z rodzaju Agaricus, zakonserwowane tymczasowo inaczej niż oc
tem lub kwasem octowym, gotowane 

18,4 + 191 EUR/ 
100 kg/net eda 

AV0-TQ 
(MM) 

2003 10 30  Grzyby z rodzaju Agaricus, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż 
octem lub kwasem octowym (z wyłączeniem grzybów gotowanych i za
konserwowanych tymczasowo) 

18,4 + 222 EUR/ 
100 kg/net eda 

AV0-TQ 
(MM) 

2003 20 00  Trufle, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem 
octowym 

14,4 0 

2003 90 00  Grzyby, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwa
sem octowym (z wyłączeniem grzybów z rodzaju Agaricus) 

18,4 0 
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2004 10 10  Ziemniaki poddane obróbce cieplnej, zamrożone 14,4 0 

2004 10 91  Ziemniaki, przetworzone lub zakonserwowane w formie mąki, mączki 
lub płatków, zamrożone 

7,6 + EA 0 

2004 10 99  Ziemniaki, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub 
kwasem octowym, zamrożone (z wyłączeniem tylko poddanych obróbce 
cieplnej i w formie mąki, mączki lub płatków) 

17,6 0 

2004 90 10  Kukurydza cukrowa (Zea Mays var. Saccharata), przetworzona lub zakon
serwowana inaczej niż octem lub kwasem octowym, zamrożona 

5,1 + 9,4 EUR/ 
100 kg/net 

AV0-TQ 
(SC2) 

2004 90 30  Kapusta kwaszona, kapary i oliwki, przetworzone lub zakonserwowane 
inaczej niż octem lub kwasem octowym, zamrożone 

16 0 

2004 90 50  Groch (Pisum sativum) i niedojrzała fasola (Phaseolus spp.), przetworzone 
lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem octowym, zamro
żone 

19,2 0 

2004 90 91  Cebule poddane obróbce cieplnej, zamrożone 14,4 0 

2004 90 98  Warzywa i mieszanki warzywne, przetworzone lub zakonserwowane ina
czej niż octem lub kwasem octowym, zamrożone (z wyłączeniem zakon
serwowanych cukrem, oraz pomidorów, grzybów, trufli, ziemniaków, ku
kurydzy cukrowej (Zea Mays var. Saccharata), kapusty kwaszonej, kaparów, 
oliwek, grochu (Pisum sativum), fasoli (Phaseolus spp.) i poddanych obróbce 
cieplnej cebul, niezmieszanych) 

17,6 0 

2005 10 00  Warzywa homogenizowane pakowane do sprzedaży detalicznej jako żyw
ność dla niemowląt lub do celów dietetycznych, w opakowaniach o zawar
tości <= 250 g 

17,6 0 

2005 20 10  Ziemniaki w postaci mąki, mączki lub płatków (z wyłączeniem zamrożo
nych) 

8,8 + EA 0 

2005 20 20  Ziemniaki w cienkich plasterkach, poddane obróbce cieplnej z użyciem 
tłuszczu lub oleju, nawet solone lub z przyprawami, w hermetycznych 
opakowaniach, nadające się do bezpośredniego spożycia, niezamrożone 

14,1 0 

2005 20 80  Ziemniaki, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub 
kwasem octowym, niezamrożone, (z wyłączeniem ziemniaków w postaci 
mąki, mączki lub płatków, w cienkich plasterkach, poddanych obróbce 
cieplnej z użyciem tłuszczu lub oleju, nawet solone lub z przyprawami, 
w hermetycznych opakowaniach, nadające się do bezpośredniego spoży
cia) 

14,1 0 

2005 40 00  Groch (Pisum sativum), przetworzony lub zakonserwowany inaczej niż oc
tem lub kwasem octowym (z wyłączeniem zamrożonego) 

19,2 0 

2005 51 00  Fasola łuskana (Vigna spp., Phaseolus spp.), przetworzona lub zakonserwo
wana inaczej niż octem lub kwasem octowym (z wyłączeniem zamrożo
nej) 

17,6 0 

2005 59 00  Fasola niełuskana (Vigna spp., Phaseolus spp.), przetworzona lub zakonser
wowana inaczej niż octem lub kwasem octowym (z wyłączeniem zamro
żonej) 

19,2 0 

2005 60 00  Szparagi, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwa
sem octowym (z wyłączeniem zamrożonych) 

17,6 0 
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2005 70 10  Oliwki, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem 
octowym, niezamrożone, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości 
netto <= 5 kg 

12,8 0 

2005 70 90  Oliwki, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwasem 
octowym, niezamrożone, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości 
netto > 5 kg 

12,8 0 

2005 80 00  Kukurydza cukrowa (Zea Mays var. Saccharata), przetworzona lub zakon
serwowana inaczej niż octem lub kwasem octowym (z wyłączeniem za
mrożonej) 

5,1 + 9,4 EUR/ 
100 kg/net 

AV0-TQ 
(SC2) 

2005 91 00  Pędy bambusa, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub 
kwasem octowym (z wyłączeniem zamrożonych) 

17,6 0 

2005 99 10  Owoce z rodzaju Capsicum, przetworzone lub zakonserwowane inaczej 
niż octem lub kwasem octowym (z wyłączeniem słodkiej papryki i pieprzu 
angielskiego i zamrożonych) 

6,4 0 

2005 99 20  Kapary, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwa
sem octowym (z wyłączeniem zamrożonych) 

16 0 

2005 99 30  Karczochy, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub 
kwasem octowym (z wyłączeniem zamrożonych) 

17,6 0 

2005 99 40  Marchew, przetworzona lub zakonserwowana inaczej niż octem lub kwa
sem octowym, niezamrożona 

17,6 0 

2005 99 50  Mieszanki warzywne, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż oc
tem lub kwasem octowym, niezamrożone 

17,6 0 

2005 99 60  Kapusta kwaszona, niezamrożona 16 0 

2005 99 90  Warzywa, przetworzone lub zakonserwowane inaczej niż octem lub kwa
sem octowym, niezamrożone (z wyłączeniem zakonserwowanych cukrem, 
warzyw homogenizowanych objętych podpozycją 2005 10 oraz pomido
rów, grzybów, trufli, ziemniaków, kapusty kwaszonej, grochu (Pisum sati
vum), fasoli (Vigna spp., Phaseolus spp.), szparagów, oliwek, kukurydzy cu
krowej (Zea Mays var. Saccharata), pędów bambusa, owoców z rodzaju 
Capsicum o pikantnym smaku, kaparów, karczochów, marchwi i miesza
nek warzywnych) 

17,6 0 

2006 00 10  Imbir, zakonserwowany cukrem, odsączony, lukrowany lub kandyzowany bez cła 0 

2006 00 31 1 Wiśnie i czereśnie, o zawartości cukru > 13 %, zakonserwowane cukrem, 
odsączone, lukrowane lub kandyzowane – Zawartość cukru < 70 % 

20 + 23,9 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2006 00 31 2 Wiśnie i czereśnie, o zawartości cukru > 13 %, zakonserwowane cukrem, 
odsączone, lukrowane lub kandyzowane – Zawartość cukru ≥ 70 % 

20 + 23,9 EUR/ 
100 kg/net 

AV0-TQ(SP) 

2006 00 35  Owoce guawy, mango, smaczeliny, melonowca (papai), tamaryndy, ner
kowca, liczi (śliwki chińskiej), owoce chlebowca (jackfruit), śliwy sączyńca, 
owoce męczennicy, oskomian (carambola), pitahaya, orzechy kokosowe, 
orzechy nerkowca, orzechy brazylijskie, orzechy areca (betel), orzechy 
cola, orzechy makadamia, zakonserwowane cukrem, odsączone, lukro
wane lub kandyzowane, o zawartości cukru > 13 % masy 

12,5 + 15 EUR/ 
100 kg/net 

0 
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2006 00 38 1 Warzywa, owoce, orzechy, skórki z owoców i pozostałe jadalne części ro
ślin, zakonserwowane cukrem (odsączone, lukrowane lub kandyzowane), 
o zawartości cukru > 13 % masy (z wyłączeniem wiśni i czereśni, imbiru, 
owoców guawy, mango, smaczeliny, melonowca (papai), tamaryndy, ner
kowca, liczi (śliwki chińskiej), owoców chlebowca (jackfruit), śliw są
czyńca, owoców męczennicy, oskomianu (carambola), pitahaya, orzechów 
kokosowych, orzechów nerkowca, orzechów brazylijskich, orzechów areca 
(betel), orzechów cola i orzechów makadamia). Zawartość cukru < 70 % 

20 + 23,9 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2006 00 38 2 Warzywa, owoce, orzechy, skórki z owoców i pozostałe jadalne części ro
ślin, zakonserwowane cukrem (odsączone, lukrowane lub kandyzowane), 
o zawartości cukru > 13 % masy (z wyłączeniem wiśni i czereśni, imbiru, 
owoców guawy, mango, smaczeliny, melonowca (papai), tamaryndy, ner
kowca, liczi (śliwki chińskiej), owoców chlebowca (jackfruit), śliw są
czyńca, owoców męczennicy, oskomianu (carambola), pitahaya, orzechów 
kokosowych, orzechów nerkowca, orzechów brazylijskich, orzechów areca 
(betel), orzechów cola i orzechów makadamia). Zawartość cukru ≥ 70 % 

20 + 23,9 EUR/ 
100 kg/net 

AV0-TQ(SP) 

2006 00 91  Owoce guawy, mango, smaczeliny, melonowca (papai), tamaryndy, ner
kowca, liczi (śliwki chińskiej), owoce chlebowca (jackfruit), śliwy sączyńca, 
owoce męczennicy, oskomian (carambola), pitahaya, orzechy kokosowe, 
orzechy nerkowca, orzechy brazylijskie, orzechy areca (betel), orzechy 
cola i orzechy makadamia, zakonserwowane cukrem, odsączone, lukro
wane lub kandyzowane, o zawartości cukru <= 13 % masy 

12,5 0 

2006 00 99  Warzywa, owoce, orzechy, skórki z owoców i pozostałe jadalne części ro
ślin, zakonserwowane cukrem (odsączone, lukrowane lub kandyzowane), 
o zawartości cukru <= 13 % masy (z wyłączeniem imbiru, owoców 
guawy, mango, smaczeliny, melonowca (papai), tamaryndy, nerkowca, li
czi (śliwki chińskiej), owoców chlebowca (jackfruit), śliw sączyńca, owo
ców męczennicy, oskomianu (carambola), pitahaya, orzechów kokoso
wych, orzechów nerkowca, orzechów brazylijskich, orzechów areca (be
tel), orzechów cola i orzechów makadamia) 

20 0 

2007 10 10  Przetwory homogenizowane – dżemy, galaretki owocowe, marmolady, 
przeciery i pasty owocowe lub orzechowe, otrzymane w wyniku obróbki 
cieplnej, pakowane do sprzedaży detalicznej jako żywność dla niemowląt 
lub do celów dietetycznych, w pojemnikach o zawartości <= 250 g, o za
wartości cukru > 13 % masy 

24 + 4,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2007 10 91  Dżemy, galaretki, marmolady, przeciery i pasty z owoców guawy, mango, 
smaczeliny, melonowca (papai), tamaryndy, nerkowca, liczi (śliwki chiń
skiej), owoców chlebowca (jackfruit), śliw sączyńca, owoców męczennicy, 
oskomianu (carambola), pitahaya, otrzymane w wyniku obróbki cieplnej, 
nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, pakowane 
do sprzedaży detalicznej jako żywność dla niemowląt lub do celów diete
tycznych, w pojemnikach o zawartości netto <= 250 g (z wyłączeniem 
o zawartości cukru > 13 % masy) 

15 0 
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2007 10 99  Dżemy, galaretki owocowe, marmolady, przeciery i pasty owocowe, otrzy
mane w wyniku obróbki cieplnej, nawet zawierające dodatek cukru lub 
innej substancji słodzącej, pakowane do sprzedaży detalicznej jako żyw
ność dla niemowląt lub do celów dietetycznych, w pojemnikach o zawar
tości netto <= 250 g (z wyłączeniem o zawartości cukru > 13 % masy 
i przetworów z owoców guawy, mango, smaczeliny, melonowca (papai), 
tamaryndy, nerkowca, liczi (śliwki chińskiej), owoców chlebowca (jack
fruit), śliw sączyńca, owoców męczennicy, oskomianu (carambola) i pita
haya) 

24 0 

2007 91 10 1 Dżemy, galaretki, marmolady, przeciery lub pasty, z owoców cytruso
wych, otrzymane w wyniku obróbki cieplnej, o zawartości cukru > 30 % 
masy (z wyłączeniem homogenizowanych przetworów objętych podpozy
cją 2007 10). Zawartość cukru < 70 % 

20 + 23 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2007 91 10 2 Dżemy, galaretki, marmolady, przeciery lub pasty, z owoców cytruso
wych, otrzymane w wyniku obróbki cieplnej, o zawartości cukru > 30 % 
masy (z wyłączeniem homogenizowanych przetworów objętych podpozy
cją 2007 10). Zawartość cukru ≥ 70 % 

20 + 23 EUR/ 
100 kg/net 

AV0-TQ(SP) 

2007 91 30  Dżemy, galaretki, marmolady, przeciery lub pasty, z owoców cytruso
wych, otrzymane w wyniku obróbki cieplnej, o zawartości cukru > 13 %, 
ale <= 30 % masy (z wyłączeniem homogenizowanych przetworów obję
tych podpozycją 2007 10) 

20 + 4,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2007 91 90  Dżemy, galaretki, marmolady, przeciery lub pasty, z owoców cytruso
wych, otrzymane w wyniku obróbki cieplnej, nawet zawierające dodatek 
cukru lub innej substancji słodzącej (z wyłączeniem o zawartości cukru 
> 13 % masy i przetworów homogenizowanych objętych podpozycją 
2007 10) 

21,6 0 

2007 99 10  Przecier i pasta, ze śliwek, otrzymane w wyniku obróbki cieplnej, o zawar
tości cukru > 30 % masy, w opakowaniach o zawartości > 100 kg, 
do przetwórstwa przemysłowego 

22,4 0 

2007 99 20 1 Przecier i pasta z kasztanów, otrzymane w wyniku obróbki cieplnej, o za
wartości cukru > 30 % masy (z wyłączeniem przetworów homogenizowa
nych objętych podpozycją 2007 10). Zawartość cukru < 70 % 

24 + 19,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2007 99 20 2 Przecier i pasta z kasztanów, otrzymane w wyniku obróbki cieplnej, o za
wartości cukru > 30 % masy (z wyłączeniem przetworów homogenizowa
nych objętych podpozycją 2007 10). Zawartość cukru ≥ 70 % 

24 + 19,7 EUR/ 
100 kg/net 

AV0-TQ(SP) 

2007 99 31 1 Dżemy, galaretki, marmolady, przeciery lub pasty, z wiśni i z czereśni, 
otrzymane w wyniku obróbki cieplnej, o zawartości cukru > 30 % masy 
(z wyłączeniem przetworów homogenizowanych objętych podpozycją 
2007 10). Zawartość cukru < 70 % 

24 + 23 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2007 99 31 2 Dżemy, galaretki, marmolady, przeciery lub pasty, z wiśni i z czereśni, 
otrzymane w wyniku obróbki cieplnej, o zawartości cukru > 30 % masy 
(z wyłączeniem przetworów homogenizowanych objętych podpozycją 
2007 10). Zawartość cukru ≥ 70 % 

24 + 23 EUR/ 
100 kg/net 

AV0-TQ(SP) 
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2007 99 33 1 Dżemy, galaretki, marmolady, przeciery lub pasty, z truskawek i poziomek, 
otrzymane w wyniku obróbki cieplnej, o zawartości cukru > 30 % masy 
(z wyłączeniem przetworów homogenizowanych objętych podpozycją 
2007 10). Zawartość cukru < 70 % 

24 + 23 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2007 99 33 2 Dżemy, galaretki, marmolady, przeciery lub pasty, z truskawek i poziomek, 
otrzymane w wyniku obróbki cieplnej, o zawartości cukru > 30 % masy 
(z wyłączeniem przetworów homogenizowanych objętych podpozycją 
2007 10). Zawartość cukru ≥ 70 % 

24 + 23 EUR/ 
100 kg/net 

AV0-TQ(SP) 

2007 99 35 1 Dżemy, galaretki, marmolady, przeciery lub pasty, z malin, otrzymane 
w wyniku obróbki cieplnej, o zawartości cukru > 30 % masy (z wyłącze
niem przetworów homogenizowanych objętych podpozycją 2007 10). 
Zawartość cukru < 70 % 

24 + 23 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2007 99 35 2 Dżemy, galaretki, marmolady, przeciery lub pasty, z malin, otrzymane 
w wyniku obróbki cieplnej, o zawartości cukru > 30 % masy (z wyłącze
niem przetworów homogenizowanych objętych podpozycją 2007 10). 
Zawartość cukru ≥ 70 % 

24 + 23 EUR/ 
100 kg/net 

AV0-TQ(SP) 

2007 99 39 1 Dżemy, galaretki, marmolady, przeciery lub pasty, otrzymane w wyniku 
obróbki cieplnej, o zawartości cukru > 30 % masy (z wyłączeniem z ma
lin, truskawek i poziomek, wiśni i czereśni, owoców cytrusowych, prze
cierów i pasty z kasztanów, homogenizowanych przetworów objętych 
podpozycją 2007 10 oraz przecieru i pasty ze śliwek, w opakowaniach 
o zawartości > 100 kg, do przetwórstwa przemysłowego). Zawartość cu
kru < 70 % 

24 + 23 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2007 99 39 2 Dżemy, galaretki, marmolady, przeciery lub pasty, otrzymane w wyniku 
obróbki cieplnej, o zawartości cukru > 30 % masy (z wyłączeniem z ma
lin, truskawek i poziomek, wiśni i czereśni, owoców cytrusowych, prze
cierów i pasty z kasztanów, homogenizowanych przetworów objętych 
podpozycją 2007 10 oraz przecieru i pasty ze śliwek, w opakowaniach 
o zawartości > 100 kg, do przetwórstwa przemysłowego). Zawartość cu
kru ≥ 70 % 

24 + 23 EUR/ 
100 kg/net 

AV0-TQ(SP) 

2007 99 55  Przecier z jabłek, otrzymany w wyniku obróbki cieplnej, o zawartości cu
kru > 13 % masy, ale <= 30 % masy (z wyłączeniem przetworów homo
genizowanych objętych podpozycją 2007 10) 

24 + 4,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2007 99 57  Dżemy, galaretki owocowe, marmolady, przeciery i pasty owocowe, otrzy
mane w wyniku obróbki cieplnej, o zawartości cukru > 13 do 30 % masy 
(z wyłączeniem takich produktów otrzymanych z owoców cytrusowych, 
przecieru z jabłek i przetworów homogenizowanych objętych podpozycją 
2007 10) 

24 + 4,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2007 99 91  Przecier z jabłek, otrzymany w wyniku obróbki cieplnej, nawet zawiera
jący dodatek cukru lub innej substancji słodzącej (z wyłączeniem takich 
produktów o zawartości cukru > 13 % masy i przetworów homogenizo
wanych objętych podpozycją 2007 10) 

24 0 
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2007 99 93  Dżemy, galaretki owocowe, marmolady, przeciery i pasty owocowe z owo
ców guawy, mango, smaczeliny, melonowca (papai), owoców chlebowca 
(jackfruit), owoców męczennicy, tamaryndy, nerkowca, liczi (śliwki chiń
skiej), śliw sączyńca, oskomianu (carambola), pitahaya, orzechów kokoso
wych, orzechów nerkowca, orzechów brazylijskich, orzechów areca (be
tel), orzechów cola i orzechów makadamia, otrzymane w wyniku obróbki 
cieplnej, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej 
(z wyłączeniem o zawartości cukru > 13 % masy i przetworów homoge
nizowanych objętych podpozycją 2007 10) 

15 0 

2007 99 98  Dżemy, galaretki owocowe, marmolady, przeciery i pasty owocowe otrzy
mane w wyniku obróbki cieplnej, nawet zawierające dodatek cukru lub 
innej substancji słodzącej (z wyłączeniem o zawartości cukru > 13 % 
masy, przecieru z jabłek, przetworów homogenizowanych objętych pod
pozycją 2007 10 oraz z owoców guawy, mango, smaczeliny, melonowca 
(papai), tamaryndy, nerkowca, liczi (śliwki chińskiej), owoców chlebowca 
(jackfruit), śliw sączyńca, owoców męczennicy, oskomianu (carambola), 
pitahaya, orzechów kokosowych, orzechów nerkowca, orzechów brazylij
skich, orzechów areca (betel), orzechów cola, orzechów makadamia i owo
ców cytrusowych) 

24 0 

2008 11 10  Masło orzechowe 12,8 0 

2008 11 92  Orzeszki ziemne, prażone, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości 
netto > 1 kg 

11,2 0 

2008 11 94  Orzeszki ziemne, przetworzone lub zakonserwowane, w bezpośrednich 
opakowaniach o zawartości netto > 1 kg (z wyłączeniem prażonych, za
konserwowanych cukrem i masła orzechowego) 

11,2 0 

2008 11 96  Orzeszki ziemne, prażone, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości 
netto <= 1 kg 

12 0 

2008 11 98  Orzeszki ziemne, przetworzone lub zakonserwowane, w bezpośrednich 
opakowaniach o zawartości <= 1 kg (z wyłączeniem prażonych, zakonser
wowanych cukrem i masła orzechowego) 

12,8 0 

2008 19 11  Orzechy kokosowe, orzechy nerkowca, orzechy brazylijskie, orzechy areca 
(betel), orzechy cola i orzechy makadamia, włącznie z mieszankami za
wierającymi owoce guawy, mango, smaczeliny, melonowca (papai), tama
ryndy, nerkowca, liczi (śliwki chińskiej), owoce chlebowca (jackfruit), śliwy 
sączyńca, owoce męczennicy, oskomianu (carambola), pitahaya, orzechy 
kokosowe, orzechy nerkowca, orzechy brazylijskie, orzechy areca (betel), 
orzechy cola i orzechy makadamia >= 50 % masy, przetworzone lub za
konserwowane, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 
> 1 kg (z wyłączeniem zakonserwowanych cukrem) 

7 0 

2008 19 13  Migdały i orzeszki pistacjowe, prażone, w bezpośrednich opakowaniach 
o zawartości netto > 1 kg 

9 0 
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2008 19 19  Orzechy i pozostałe nasiona, włącznie z mieszankami, przetworzone lub 
zakonserwowane, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości > 1 kg 
(z wyłączeniem przetworzonych lub zakonserwowanych octem, zakonser
wowanych cukrem, ale nie w syropie, dżemów, galaretek owocowych, 
marmolad, przecierów i past owocowych, otrzymanych w wyniku ob
róbki cieplnej, orzeszków ziemnych, prażonych migdałów i orzeszków 
pistacjowych oraz orzechów kokosowych, orzechów nerkowca, orzechów 
brazylijskich, orzechów areca (betel), orzechów cola i orzechów makada
mia i mieszanek zawierających >= 50 % masy owoców tropikalnych i orze
chów) 

11,2 0 

2008 19 91  Orzechy kokosowe, orzechy nerkowca, orzechy brazylijskie, orzechy areca 
(betel), orzechy cola i orzechy makadamia, włącznie z mieszankami za
wierającymi owoce guawy, mango, smaczeliny, melonowca (papai), tama
ryndy, nerkowca, liczi (śliwki chińskiej), owoce chlebowca (jackfruit), śliwy 
sączyńca, owoce męczennicy, oskomianu (carambola), pitahaya, orzechy 
kokosowe, orzechy nerkowca, orzechy brazylijskie, orzechy areca (betel), 
orzechy cola i orzechy makadamia o >= 50 % masy, przetworzone lub za
konserwowane, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 
<= 1 kg, gdzie indziej niewymienione 

8 0 

2008 19 93  Migdały i orzeszki pistacjowe, prażone, w bezpośrednich opakowaniach 
o zawartości netto <= 1 kg 

10,2 0 

2008 19 95  Orzechy prażone, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 
<= 1 kg (z wyłączeniem orzeszków ziemnych, migdałów, orzeszków pis
tacjowych, orzechów kokosowych, orzechów nerkowca, orzechów brazy
lijskich, orzechów areca (betel), orzechów cola i orzechów makadamia) 

12 0 

2008 19 99  Orzechy i pozostałe nasiona, włącznie z mieszankami, przetworzone lub 
zakonserwowane, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości <= 1 kg 
(z wyłączeniem przetworzonych lub zakonserwowanych octem, zakonser
wowanych cukrem, ale nie w syropie, dżemów, galaretek owocowych, 
marmolad, przecierów i past owocowych, otrzymanych w wyniku ob
róbki cieplnej, orzeszków ziemnych, prażonych orzechów oraz orzechów 
kokosowych, orzechów nerkowca, orzechów brazylijskich, orzechów areca 
(betel), orzechów cola i orzechów makadamia i mieszanek zawierających 
>= 50 % masy owoców tropikalnych i orzechów) 

12,8 0 

2008 20 11  Ananasy, przetworzone lub zakonserwowane, zawierające dodatek alko
holu, o zawartości cukru > 17 %, w bezpośrednich opakowaniach o za
wartości netto > 1 kg 

25,6 + 2,5 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2008 20 19  Ananasy, przetworzone lub zakonserwowane, zawierające dodatek alko
holu, w opakowaniach o zawartości netto > 1 kg (z wyłączeniem zawar
tości cukru > 17 %) 

25,6 0 

2008 20 31  Ananasy, przetworzone lub zakonserwowane, zawierające dodatek alko
holu, o zawartości cukru > 19 %, w bezpośrednich opakowaniach o za
wartości netto <= 1 kg 

25,6 + 2,5 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2008 20 39  Ananasy, przetworzone lub zakonserwowane, zawierające dodatek alko
holu, w opakowaniach o zawartości netto <= 1 kg (z wyłączeniem zawar
tości cukru > 19 %) 

25,6 0 
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2008 20 51  Ananasy, przetworzone lub zakonserwowane, zawierające dodatek cukru, 
ale niezawierające dodatku alkoholu, o zawartości cukru > 17 %, w bezpo
średnich opakowaniach o zawartości netto > 1 kg 

19,2 0 

2008 20 59  Ananasy, przetworzone lub zakonserwowane, zawierające dodatek cukru, 
ale niezawierające dodatku alkoholu, o zawartości cukru > 13 %, ale 
<= 17 %, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto > 1 kg 

17,6 0 

2008 20 71  Ananasy, przetworzone lub zakonserwowane, zawierające dodatek cukru, 
ale niezawierające dodatku alkoholu, o zawartości cukru > 19 %, w bezpo
średnich opakowaniach o zawartości netto <= 1 kg 

20,8 0 

2008 20 79  Ananasy, przetworzone lub zakonserwowane, zawierające dodatek cukru, 
ale niezawierające dodatku alkoholu, o zawartości cukru > 13 %, ale 
<= 19 %, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto <= 1 kg 

19,2 0 

2008 20 90  Ananasy, przetworzone lub zakonserwowane, niezawierające dodatku al
koholu ani dodatku cukru 

18,4 0 

2008 30 11  Owoce cytrusowe, przetworzone lub zakonserwowane, zawierające doda
tek alkoholu, o zawartości cukru > 9 % i o rzeczywistej masowej mocy al
koholu =< 11,85 % mas. 

25,6 0 

2008 30 19  Owoce cytrusowe, przetworzone lub zakonserwowane, zawierające doda
tek alkoholu, o zawartości cukru > 9 % i o rzeczywistej masowej mocy al
koholu > 11,85 % mas. 

25,6 + 4,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2008 30 31  Owoce cytrusowe, przetworzone lub zakonserwowane, zawierające doda
tek alkoholu, o rzeczywistej masowej mocy alkoholu =< 11,85 % mas. 
(z wyłączeniem o zawartości cukru > 9 %) 

24 0 

2008 30 39  Owoce cytrusowe, przetworzone lub zakonserwowane, zawierające doda
tek alkoholu, o rzeczywistej masowej mocy alkoholu > 11,85 % mas. 
(z wyłączeniem o zawartości cukru > 9 %) 

25,6 0 

2008 30 51  Cząstki grejpfrutów, przetworzone lub zakonserwowane, zawierające do
datek cukru, ale niezawierające dodatku alkoholu, w bezpośrednich opa
kowaniach o zawartości netto > 1 kg 

15,2 0 

2008 30 55  Mandarynki, włącznie z tangerynami i satsumami, klementynki, wilkingi 
i inne podobne hybrydy cytrusowe, przetworzone lub zakonserwowane, 
zawierające dodatek cukru, ale niezawierające dodatku alkoholu, w bezpo
średnich opakowaniach o zawartości netto > 1 kg 

18,4 0 

2008 30 59  Owoce cytrusowe, przetworzone lub zakonserwowane, zawierające doda
tek cukru, ale niezawierające dodatku alkoholu, w bezpośrednich opako
waniach o zawartości netto > 1 kg (z wyłączeniem cząstek grejpfrutów, 
mandarynek, włącznie z tangerynami i satsumami, klementynek, wilkin
gów i innych podobnych hybryd cytrusów) 

17,6 0 
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2008 30 71  Cząstki grejpfrutów, przetworzone lub zakonserwowane, zawierające do
datek cukru, ale niezawierające dodatku alkoholu, w bezpośrednich opa
kowaniach o zawartości netto <= 1 kg 

15,2 0 

2008 30 75  Mandarynki, włącznie z tangerynami i satsumami, klementynki, wilkingi 
i inne podobne hybrydy cytrusowe, przetworzone lub zakonserwowane, 
zawierające dodatek cukru, ale niezawierające dodatku alkoholu, w bezpo
średnich opakowaniach o zawartości netto <= 1 kg 

17,6 0 

2008 30 79  Owoce cytrusowe, przetworzone lub zakonserwowane, zawierające doda
tek cukru, ale niezawierające dodatku alkoholu, w bezpośrednich opako
waniach o zawartości netto <= 1 kg (z wyłączeniem cząstek grejpfrutów, 
mandarynek, włącznie z tangerynami i satsumami, klementynek, wilkin
gów i innych podobnych hybryd cytrusów) 

20,8 0 

2008 30 90  Owoce cytrusowe, przetworzone lub zakonserwowane, niezawierające do
datku alkoholu ani dodatku cukru 

18,4 0 

2008 40 11  Gruszki, przetworzone lub zakonserwowane, zawierające dodatek alko
holu, o zawartości cukru > 13 % i rzeczywistej masowej mocy alkoholu 
<= 11,85 % mas., w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 
> 1 kg 

25,6 0 

2008 40 19  Gruszki, przetworzone lub zakonserwowane, zawierające dodatek alko
holu, o zawartości cukru > 13 % i rzeczywistej masowej mocy alkoholu 
> 11,85 % mas., w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 
> 1 kg 

25,6 + 4,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2008 40 21  Gruszki, przetworzone lub zakonserwowane, zawierające dodatek alko
holu, o rzeczywistej masowej mocy alkoholu <= 11,85 % mas., w bezpo
średnich opakowaniach o zawartości netto > 1 kg (z wyłączeniem o za
wartości cukru > 13 %) 

24 0 

2008 40 29  Gruszki, przetworzone lub zakonserwowane, zawierające dodatek alko
holu, o rzeczywistej masowej mocy alkoholu > 11,85 % mas., w bezpo
średnich opakowaniach o zawartości netto > 1 kg (z wyłączeniem o za
wartości cukru > 13 %) 

25,6 0 

2008 40 31  Gruszki, przetworzone lub zakonserwowane, zawierające dodatek alko
holu, o zawartości cukru > 15 %, w bezpośrednich opakowaniach o za
wartości netto <= 1 kg 

25,6 + 4,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2008 40 39  Gruszki, przetworzone lub zakonserwowane, zawierające dodatek alko
holu, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto <= 1 kg (z wyłą
czeniem zawartości cukru > 15 %) 

25,6 0 

2008 40 51  Gruszki, przetworzone lub zakonserwowane, niezawierające dodatku al
koholu, ale zawierające dodatek cukru, o zawartości cukru > 13 %, w bez
pośrednich opakowaniach o zawartości netto > 1 kg 

17,6 0 

2008 40 59  Gruszki, przetworzone lub zakonserwowane, niezawierające dodatku al
koholu, ale zawierające dodatek cukru, o zawartości cukru <= 13 %, 
w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto > 1 kg 

16 0 
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2008 40 71  Gruszki, przetworzone lub zakonserwowane, niezawierające dodatku al
koholu, ale zawierające dodatek cukru, o zawartości cukru > 15 %, w bez
pośrednich opakowaniach o zawartości netto <= 1 kg 

19,2 0 

2008 40 79  Gruszki, przetworzone lub zakonserwowane, niezawierające dodatku al
koholu, ale zawierające dodatek cukru, o zawartości cukru <= 15 %, 
w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto <= 1 kg 

17,6 0 

2008 40 90  Gruszki, przetworzone lub zakonserwowane, niezawierające dodatku al
koholu ani dodatku cukru 

16,8 0 

2008 50 11  Morele, przetworzone lub zakonserwowane, zawierające dodatek alko
holu, o zawartości cukru > 13 % i rzeczywistej masowej mocy alkoholu 
<= 11,85 % mas., w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 
> 1 kg 

25,6 0 

2008 50 19  Morele, przetworzone lub zakonserwowane, zawierające dodatek alko
holu, o zawartości cukru > 13 % i rzeczywistej masowej mocy alkoholu 
> 11,85 % mas., w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 
> 1 kg 

25,6 + 4,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2008 50 31  Morele, przetworzone lub zakonserwowane, zawierające dodatek alko
holu, o rzeczywistej masowej mocy alkoholu <= 11,85 % mas., w bezpo
średnich opakowaniach o zawartości netto > 1 kg (z wyłączeniem zawar
tości cukru > 13 %) 

24 0 

2008 50 39  Morele, przetworzone lub zakonserwowane, zawierające dodatek alko
holu, o rzeczywistej masowej mocy alkoholu > 11,85 % mas., w bezpo
średnich opakowaniach o zawartości netto > 1 kg (z wyłączeniem zawar
tości cukru > 13 %) 

25,6 0 

2008 50 51  Morele, przetworzone lub zakonserwowane, zawierające dodatek alko
holu, o zawartości cukru > 15 %, w bezpośrednich opakowaniach o za
wartości netto <= 1 kg 

25,6 + 4,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2008 50 59  Morele, przetworzone lub zakonserwowane, zawierające dodatek alko
holu, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto <= 1 kg (z wyłą
czeniem zawartości cukru > 15 %) 

25,6 0 

2008 50 61  Morele, przetworzone lub zakonserwowane, niezawierające dodatku alko
holu, ale zawierające dodatek cukru, o zawartości cukru > 13 %, w bezpo
średnich opakowaniach o zawartości netto > 1 kg 

19,2 0 

2008 50 69  Morele, przetworzone lub zakonserwowane, niezawierające dodatku alko
holu, ale zawierające dodatek cukru, o zawartości cukru > 9, ale <= 13 %, 
w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto > 1 kg 

17,6 0 

2008 50 71  Morele, przetworzone lub zakonserwowane, niezawierające dodatku alko
holu, ale zawierające dodatek cukru, o zawartości cukru > 15 %, w bezpo
średnich opakowaniach o zawartości netto <= 1 kg 

20,8 0 

2008 50 79  Morele, przetworzone lub zakonserwowane, niezawierające dodatku alko
holu, ale zawierające dodatek cukru, o zawartości cukru > 9 %, ale 
<= 15 %, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto <= 1 kg 

19,2 0 
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2008 50 92  Morele, przetworzone lub zakonserwowane, niezawierające dodatku alko
holu ani dodatku cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości 
netto >= 5 kg 

13,6 0 

2008 50 94  Morele, przetworzone lub zakonserwowane, niezawierające dodatku alko
holu ani dodatku cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości 
netto >= 4,5 kg, ale < 5 kg 

17 0 

2008 50 99  Morele, przetworzone lub zakonserwowane, niezawierające dodatku alko
holu ani dodatku cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości 
netto < 4,5 kg 

18,4 0 

2008 60 11  Wiśnie i czereśnie, przetworzone lub zakonserwowane, zawierające doda
tek alkoholu, o zawartości cukru > 9 % i o rzeczywistej masowej mocy al
koholu =< 11,85 % mas. 

25,6 0 

2008 60 19  Wiśnie i czereśnie, przetworzone lub zakonserwowane, zawierające doda
tek alkoholu, o zawartości cukru > 9 % i o rzeczywistej masowej mocy al
koholu > 11,85 % mas. 

25,6 + 4,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2008 60 31  Wiśnie i czereśnie, przetworzone lub zakonserwowane, zawierające doda
tek alkoholu, o rzeczywistej masowej mocy alkoholu <= 11,85 % mas. 
(z wyłączeniem zawartości cukru > 9 %) 

24 0 

2008 60 39  Wiśnie i czereśnie, przetworzone lub zakonserwowane, zawierające doda
tek alkoholu, o rzeczywistej masowej mocy alkoholu > 11,85 % mas. 
(z wyłączeniem zawartości cukru > 9 %) 

25,6 0 

2008 60 50  Wiśnie i czereśnie, przetworzone lub zakonserwowane, niezawierające do
datku alkoholu, ale zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opako
waniach o zawartości netto > 1 kg 

17,6 0 

2008 60 60  Wiśnie i czereśnie, przetworzone lub zakonserwowane, niezawierające do
datku alkoholu, ale zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opako
waniach o zawartości netto <= 1 kg 

20,8 0 

2008 60 70  Wiśnie i czereśnie, przetworzone lub zakonserwowane, niezawierające do
datku alkoholu ani dodatku cukru, w bezpośrednich opakowaniach o za
wartości netto >= 4,5 kg 

18,4 0 

2008 60 90  Wiśnie i czereśnie, przetworzone lub zakonserwowane, niezawierające do
datku alkoholu ani dodatku cukru, w bezpośrednich opakowaniach o za
wartości netto < 4,5 kg 

18,4 0 

2008 70 11  Brzoskwinie włącznie z nektarynami, przetworzone lub zakonserwowane, 
zawierające dodatek alkoholu, o zawartości cukru > 13 % i rzeczywistej 
masowej mocy alkoholu <= 11,85 % mas., w bezpośrednich opakowa
niach o zawartości netto > 1 kg 

25,6 0 

2008 70 19  Brzoskwinie włącznie z nektarynami, przetworzone lub zakonserwowane, 
zawierające dodatek alkoholu, o zawartości cukru > 13 % i rzeczywistej 
masowej mocy alkoholu > 11,85 % mas., w bezpośrednich opakowaniach 
o zawartości netto > 1 kg 

25,6 + 4,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2008 70 31  Brzoskwinie włącznie z nektarynami, przetworzone lub zakonserwowane, 
zawierające dodatek alkoholu, o rzeczywistej masowej mocy alkoholu 
<= 11,85 % mas., w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 
> 1 kg (z wyłączeniem zawartości cukru > 13 %) 

24 0 
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2008 70 39  Brzoskwinie włącznie z nektarynami, przetworzone lub zakonserwowane, 
zawierające dodatek alkoholu, o rzeczywistej masowej mocy alkoholu 
> 11,85 % mas., w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 
> 1 kg (z wyłączeniem zawartości cukru > 13 %) 

25,6 0 

2008 70 51  Brzoskwinie włącznie z nektarynami, przetworzone lub zakonserwowane, 
zawierające dodatek alkoholu, o zawartości cukru > 15 %, w bezpośred
nich opakowaniach o zawartości netto <= 1 kg 

25,6 + 4,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2008 70 59  Brzoskwinie włącznie z nektarynami, przetworzone lub zakonserwowane, 
zawierające dodatek alkoholu, w bezpośrednich opakowaniach o zawar
tości netto <= 1 kg (z wyłączeniem zawartości cukru > 15 %) 

25,6 0 

2008 70 61  Brzoskwinie włącznie z nektarynami, przetworzone lub zakonserwowane, 
niezawierające dodatku alkoholu, ale zawierające dodatek cukru, o zawar
tości cukru > 13 %, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 
> 1 kg 

19,2 0 

2008 70 69  Brzoskwinie włącznie z nektarynami, przetworzone lub zakonserwowane, 
niezawierające dodatku alkoholu, ale zawierające dodatek cukru, o zawar
tości cukru > 9 %, ale <= 13 %, w bezpośrednich opakowaniach o zawar
tości netto > 1 kg 

17,6 0 

2008 70 71  Brzoskwinie włącznie z nektarynami, przetworzone lub zakonserwowane, 
niezawierające dodatku alkoholu, ale zawierające dodatek cukru, o zawar
tości cukru > 15 %, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 
<= 1 kg 

19,2 0 

2008 70 79  Brzoskwinie włącznie z nektarynami, przetworzone lub zakonserwowane, 
niezawierające dodatku alkoholu, ale zawierające dodatek cukru, o zawar
tości cukru > 9 %, ale <= 15 %, w bezpośrednich opakowaniach o zawar
tości netto <= 1 kg 

17,6 0 

2008 70 92  Brzoskwinie włącznie z nektarynami, przetworzone lub zakonserwowane, 
niezawierające dodatku alkoholu ani dodatku cukru, w bezpośrednich 
opakowaniach o zawartości netto >= 5 kg 

15,2 0 

2008 70 98  Brzoskwinie włącznie z nektarynami, przetworzone lub zakonserwowane, 
w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto < 5 kg (z wyłączeniem 
dodatku alkoholu i cukru) 

18,4 0 

2008 80 11  Truskawki i poziomki, przetworzone lub zakonserwowane, zawierające 
dodatek alkoholu, o zawartości cukru > 9 % i o rzeczywistej masowej 
mocy alkoholu <= 11,85 % mas. 

25,6 0 

2008 80 19  Truskawki i poziomki, przetworzone lub zakonserwowane, zawierające 
dodatek alkoholu, o zawartości cukru > 9 % i o rzeczywistej masowej 
mocy alkoholu > 11,85 % mas. 

25,6 + 4,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2008 80 31  Truskawki i poziomki, przetworzone lub zakonserwowane, zawierające 
dodatek alkoholu, o rzeczywistej masowej mocy alkoholu <= 11,85 % 
mas. (z wyłączeniem zawartości cukru > 9 %) 

24 0 

2008 80 39  Truskawki i poziomki, przetworzone lub zakonserwowane, o zawartości 
cukru <= 9 %, o rzeczywistej masowej mocy alkoholu > 11,85 % mas. 
(z wyłączeniem zawartości cukru > 9 %) 

25,6 0 
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2008 80 50  Truskawki i poziomki, przetworzone lub zakonserwowane, niezawierające 
alkoholu, ale zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach 
o zawartości netto > 1 kg 

17,6 0 

2008 80 70  Truskawki i poziomki, przetworzone lub zakonserwowane, niezawierające 
alkoholu, ale zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach 
o zawartości netto <= 1 kg 

20,8 0 

2008 80 90  Truskawki i poziomki, przetworzone lub zakonserwowane, niezawierające 
dodatku alkoholu ani dodatku cukru 

18,4 0 

2008 91 00  Rdzenie palmowe, przetworzone lub zakonserwowane, nawet zawierające 
dodatek cukru lub innej substancji słodzącej lub alkoholu (z wyłączeniem 
przetworzonych lub zakonserwowanych octem) 

10 0 

2008 92 12  Mieszanki owoców guawy, mango, smaczeliny, melonowca (papai), tama
ryndy, nerkowca, liczi (śliwki chińskiej), owoców chlebowca (jackfruit), 
śliwy sączyńca, owoców męczennicy, oskomianu (carambola), pitahaya, 
włącznie z mieszankami zawierającymi >= 50 % masy tych owoców 
i orzechów kokosowych, orzechów nerkowca, orzechów brazylijskich, 
orzechów areca (betel), orzechów cola i orzechów makadamia, przetwo
rzone lub zakonserwowane, zawierające dodatek alkoholu, o zawartości 
cukru > 9 % masy i o rzeczywistej masowej mocy alkoholu <= 11,85 % 
mas. 

16 0 

2008 92 14  Mieszanki owoców lub pozostałych jadalnych części roślin, przetworzone 
lub zakonserwowane, zawierające dodatek alkoholu, o zawartości cukru 
> 9 % masy i o rzeczywistej masowej mocy alkoholu <= 11,85 % mas. 
(z wyłączeniem mieszanek orzechów, owoców tropikalnych oraz owoców 
tropikalnych z orzechami tropikalnymi rodzaju określonego w uwagach 
dodatkowych 7 i 8 do działu 20, o zawartości netto >= 50 % masy, 
orzeszków ziemnych i pozostałych nasion) 

25,6 0 

2008 92 16  Mieszanki owoców guawy, mango, smaczeliny, melonowca (papai), tama
ryndy, nerkowca, liczi (śliwki chińskiej), owoców chlebowca (jackfruit), 
śliwy sączyńca, owoców męczennicy, oskomianu (carambola), pitahaya, 
włącznie z mieszankami zawierającymi >= 50 % masy tych owoców 
i orzechów kokosowych, orzechów nerkowca, orzechów brazylijskich, 
orzechów areca (betel), orzechów cola i orzechów makadamia, przetwo
rzone lub zakonserwowane, zawierające dodatek alkoholu, o zawartości 
cukru > 9 % masy i o rzeczywistej masowej mocy alkoholu > 11,85 % 
mas. 

16 + 2,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2008 92 18  Mieszanki owoców lub pozostałych jadalnych części roślin, przetworzone 
lub zakonserwowane, zawierające dodatek alkoholu, o zawartości cukru 
> 9 % masy i o rzeczywistej masowej mocy alkoholu > 11,85 % mas. 
(z wyłączeniem mieszanek orzechów, owoców tropikalnych oraz owoców 
tropikalnych z orzechami tropikalnymi rodzaju określonego w uwagach 
dodatkowych 7 i 8 do działu 20, o zawartości netto >= 50 % masy, 
orzeszków ziemnych i pozostałych nasion) 

25,6 + 4,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 
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2008 92 32  Mieszanki owoców guawy, mango, smaczeliny, melonowca (papai), tama
ryndy, nerkowca, liczi (śliwki chińskiej), owoców chlebowca (jackfruit), 
śliwy sączyńca, owoców męczennicy, oskomianu (carambola), pitahaya, 
włącznie z mieszankami zawierającymi >= 50 % masy tych owoców 
i orzechów kokosowych, orzechów nerkowca, orzechów brazylijskich, 
orzechów areca (betel), orzechów cola i orzechów makadamia, przetwo
rzone lub zakonserwowane, zawierające dodatek alkoholu, o rzeczywistej 
masowej mocy alkoholu <= 11,85 % mas. (z wyłączeniem o zawartości 
cukru > 9 % masy) 

15 0 

2008 92 34  Mieszanki owoców lub pozostałych jadalnych części roślin, przetworzone 
lub zakonserwowane, zawierające dodatek alkoholu, o rzeczywistej maso
wej mocy alkoholu <= 11,85 % mas. (z wyłączeniem o zawartości cukru 
> 9 % masy i mieszanek orzechów, owoców tropikalnych oraz owoców 
tropikalnych z orzechami tropikalnymi rodzaju określonego w uwagach 
dodatkowych 7 i 8 do działu 20, o zawartości netto >= 50 % masy, 
orzeszków ziemnych i pozostałych nasion) 

24 0 

2008 92 36  Mieszanki owoców guawy, mango, smaczeliny, melonowca (papai), tama
ryndy, nerkowca, liczi (śliwki chińskiej), owoców chlebowca (jackfruit), 
śliwy sączyńca, owoców męczennicy, oskomianu (carambola), pitahaya, 
włącznie z mieszankami zawierającymi >= 50 % masy tych owoców 
i orzechów kokosowych, orzechów nerkowca, orzechów brazylijskich, 
orzechów areca (betel), orzechów cola i orzechów makadamia, przetwo
rzone lub zakonserwowane, zawierające dodatek alkoholu, o rzeczywistej 
masowej mocy alkoholu > 11,85 % mas. (z wyłączeniem o zawartości cu
kru > 9 % masy) 

16 0 

2008 92 38  Mieszanki owoców lub pozostałych jadalnych części roślin, przetworzone 
lub zakonserwowane, zawierające dodatek alkoholu, o rzeczywistej maso
wej mocy alkoholu > 11,85 % mas. (z wyłączeniem o zawartości cukru 
> 9 % masy i mieszanek orzechów, owoców tropikalnych oraz owoców 
tropikalnych z orzechami tropikalnymi rodzaju określonego w uwagach 
dodatkowych 7 i 8 do działu 20, o zawartości netto >= 50 % masy, 
orzeszków ziemnych i pozostałych nasion) 

25,6 0 

2008 92 51  Mieszanki owoców guawy, mango, smaczeliny, melonowca (papai), tama
ryndy, nerkowca, liczi (śliwki chińskiej), owoców chlebowca (jackfruit), 
śliwy sączyńca, owoców męczennicy, oskomianu (carambola), pitahaya, 
włącznie z mieszankami zawierającymi >= 50 % masy tych owoców 
i orzechów kokosowych, orzechów nerkowca, orzechów brazylijskich, 
orzechów areca (betel), orzechów cola i orzechów makadamia, przetwo
rzone lub zakonserwowane, niezawierające dodatku alkoholu, ale zawiera
jące dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 
> 1 kg 

11 0 

2008 92 59  Mieszanki owoców lub pozostałych jadalnych części roślin, przetworzone 
lub zakonserwowane, niezawierające dodatku alkoholu, ale zawierającej 
dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto > 1 kg 
(z wyłączeniem mieszanek owoców tropikalnych i owoców tropikalnych 
z orzechami tropikalnymi rodzaju określonego w uwagach dodatkowych 
7 i 8 do działu 20, zawierających >= 50 % masy, orzeszków ziemnych 
i pozostałych nasion oraz preparatów typu müsli bazujących na nieprażo
nych płatkach zbożowych objętych podpozycją 1904 20 10) 

17,6 0 
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2008 92 72  Mieszanki owoców guawy, mango, smaczeliny, melonowca (papai), tama
ryndy, nerkowca, liczi (śliwki chińskiej), owoców chlebowca (jackfruit), 
śliwy sączyńca, owoców męczennicy, oskomianu (carambola), pitahaya, 
włącznie z mieszankami zawierającymi >= 50 % masy tych owoców 
i orzechów kokosowych, orzechów nerkowca, orzechów brazylijskich, 
orzechów areca (betel), orzechów cola i orzechów makadamia, przetwo
rzone lub zakonserwowane, niezawierające dodatku alkoholu, ale zawiera
jące dodatek cukru, w których masa żadnego z pojedynczych owoców nie 
przekracza 50 % masy całkowitej, w bezpośrednich opakowaniach o za
wartości netto <= 1 kg 

8,5 0 

2008 92 74  Mieszanki owoców, w których masa żadnego z pojedynczych owoców nie 
przekracza 50 % masy całkowitej, przetworzone lub zakonserwowane, 
niezawierające dodatku alkoholu, ale zawierającej dodatek cukru, w bezpo
średnich opakowaniach o zawartości netto <= 1 kg (z wyłączeniem mie
szanek orzechów, owoców tropikalnych i owoców tropikalnych z orze
chami tropikalnymi rodzaju określonego w uwagach dodatkowych 7 i 8 
do działu 20, zawierających >= 50 % masy, orzeszków ziemnych i pozo
stałych nasion oraz preparatów typu müsli bazujących na nieprażonych 
płatkach zbożowych objętych podpozycją 1904 20 10) 

13,6 0 

2008 92 76  Mieszanki owoców guawy, mango, smaczeliny, melonowca (papai), tama
ryndy, nerkowca, liczi (śliwki chińskiej), owoców chlebowca (jackfruit), 
śliwy sączyńca, owoców męczennicy, oskomianu (carambola), pitahaya, 
włącznie z mieszankami zawierającymi >= 50 % masy tych owoców 
i orzechów kokosowych, orzechów nerkowca, orzechów brazylijskich, 
orzechów areca (betel), orzechów cola i orzechów makadamia, przetwo
rzone lub zakonserwowane, niezawierające dodatku alkoholu, ale zawiera
jące dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 
<= 1 kg (z wyłączeniem mieszanek, w których masa żadnego z pojedyn
czych owoców nie przekracza 50 % masy całkowitej owoców) 

12 0 

2008 92 78  Mieszanki owoców lub pozostałych jadalnych części roślin, przetworzone 
lub zakonserwowane, niezawierające dodatku alkoholu, ale zawierającej 
dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 
<= 1 kg (z wyłączeniem mieszanek orzechów, owoców tropikalnych 
i owoców tropikalnych z orzechami tropikalnymi rodzaju określonego 
w uwagach dodatkowych 7 i 8 do działu 20, zawierających >= 50 % 
masy, orzeszków ziemnych i pozostałych nasion, mieszanek, w których 
masa żadnego z pojedynczych owoców nie przekracza 50 % masy całko
witej owoców oraz preparatów typu müsli bazujących na nieprażonych 
płatkach zbożowych objętych podpozycją 1904 20 10) 

19,2 0 

2008 92 92  Mieszanki owoców guawy, mango, smaczeliny, melonowca (papai), tama
ryndy, nerkowca, liczi (śliwki chińskiej), owoców chlebowca (jackfruit), 
śliwy sączyńca, owoców męczennicy, oskomianu (carambola), pitahaya, 
włącznie z mieszankami zawierającymi >= 50 % masy tych owoców 
i orzechów kokosowych, orzechów nerkowca, orzechów brazylijskich, 
orzechów areca (betel), orzechów cola i orzechów makadamia, przetwo
rzone lub zakonserwowane, niezawierające dodatku alkoholu ani dodatku 
cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto >= 5 kg 

11,5 0 
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2008 92 93  Mieszanki owoców lub pozostałych jadalnych części roślin, przetworzone 
lub zakonserwowane, niezawierające dodatku alkoholu ani dodatku cukru, 
w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto >= 5 kg, gdzie indziej 
niewymienione (z wyłączeniem mieszanek orzechów, owoców tropikal
nych i owoców tropikalnych z orzechami tropikalnymi rodzaju określo
nego w uwagach dodatkowych 7 i 8 do działu 20, zawierających >= 50 % 
masy, orzeszków ziemnych i pozostałych nasion oraz preparatów typu 
müsli bazujących na nieprażonych płatkach zbożowych objętych pozycją 
1904 20 10) 

18,4 0 

2008 92 94  Mieszanki owoców guawy, mango, smaczeliny, melonowca (papai), tama
ryndy, nerkowca, liczi (śliwki chińskiej), owoców chlebowca (jackfruit), 
śliwy sączyńca, owoców męczennicy, oskomianu (carambola), pitahaya, 
włącznie z mieszankami zawierającymi >= 50 % masy tych owoców 
i orzechów kokosowych, orzechów nerkowca, orzechów brazylijskich, 
orzechów areca (betel), orzechów cola i orzechów makadamia, przetwo
rzone lub zakonserwowane, niezawierające dodatku alkoholu ani dodatku 
cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto >= 4,5 kg, ale 
< 5 kg 

11,5 0 

2008 92 96  Mieszanki owoców lub pozostałych jadalnych części roślin, przetworzone 
lub zakonserwowane, niezawierające dodatku alkoholu ani dodatku cukru, 
w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto >= 4,5 kg, ale < 5 kg, 
gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem mieszanek orzechów, owo
ców tropikalnych i owoców tropikalnych z orzechami tropikalnymi ro
dzaju określonego w uwagach dodatkowych 7 i 8 do działu 20, zawierają
cych >= 50 % masy, orzeszków ziemnych i pozostałych nasion oraz pre
paratów typu müsli bazujących na nieprażonych płatkach zbożowych ob
jętych pozycją 1904 20 10) 

18,4 0 

2008 92 97  Mieszanki owoców guawy, mango, smaczeliny, melonowca (papai), tama
ryndy, nerkowca, liczi (śliwki chińskiej), owoców chlebowca (jackfruit), 
śliwy sączyńca, owoców męczennicy, oskomianu (carambola), pitahaya, 
włącznie z mieszankami zawierającymi >= 50 % masy tych owoców 
i orzechów kokosowych, orzechów nerkowca, orzechów brazylijskich, 
orzechów areca (betel), orzechów cola i orzechów makadamia, przetwo
rzone lub zakonserwowane, niezawierające dodatku alkoholu ani dodatku 
cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto < 4,5 kg 

11,5 0 

2008 92 98  Mieszanki owoców lub pozostałych jadalnych części roślin, przetworzone 
lub zakonserwowane, niezawierające dodatku alkoholu ani dodatku cukru, 
w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto < 4,5 kg, gdzie indziej 
niewymienione (z wyłączeniem mieszanek orzechów, owoców tropikal
nych rodzaju określonego w uwadze dodatkowej 7 do działu 20, orzesz
ków ziemnych i pozostałych nasion oraz preparatów typu müsli bazują
cych na nieprażonych płatkach zbożowych objętych pozycją 1904 20 10) 

18,4 0 

2008 99 11  Imbir, przetworzony lub zakonserwowany, zawierający dodatek alkoholu, 
o rzeczywistej masowej mocy alkoholu <= 11,85 % mas. 

10 0 

2008 99 19  Imbir, przetworzony lub zakonserwowany, zawierający dodatek alkoholu, 
o rzeczywistej masowej mocy alkoholu > 11,85 % mas. 

16 0 

2008 99 21  Winogrona, przetworzone lub zakonserwowane, zawierające dodatek al
koholu, o zawartości cukru > 13 % 

25,6 + 3,8 EUR/ 
100 kg/net 

0 
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2008 99 23  Winogrona, przetworzone lub zakonserwowane, zawierające dodatek al
koholu, o zawartości cukru <= 13 % (z wyłączeniem o zawartości cukru 
> 13 %) 

25,6 0 

2008 99 24  Owoce guawy, mango, smaczeliny, melonowca (papai), tamaryndy, ner
kowca, liczi (śliwki chińskiej), owoców chlebowca (jackfruit), śliwy są
czyńca, owoców męczennicy, oskomianu (carambola), pitahaya, przetwo
rzone lub zakonserwowane, zawierające dodatek alkoholu, o zawartości 
cukru > 9 % masy i o rzeczywistej masowej mocy alkoholu <= 11,85 % 
mas. 

16 0 

2008 99 28  Owoce lub pozostałe jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwo
wane, zawierające dodatek alkoholu, o zawartości cukru > 9 % masy 
i o rzeczywistej masowej mocy alkoholu <= 11,85 % mas. (z wyłączeniem 
zakonserwowanych cukrem, ale nie w syropie, dżemów, galaretek owoco
wych, marmolad, przecierów i past owocowych, otrzymanych w wyniku 
obróbki cieplnej, oraz orzechów, orzeszków ziemnych i pozostałych na
sion, ananasów, owoców cytrusowych, gruszek, moreli, wiśni i czereśni, 
brzoskwiń, truskawek i poziomek, imbiru, winogron, owoców męczen
nicy, owoców guawy, mango, smaczeliny, melonowca (papai), tamaryndy, 
nerkowca, liczi (śliwki chińskiej), owoców chlebowca (jackfruit), śliwy są
czyńca, owoców oskomianu (carambola) i pitahaya) 

25,6 0 

2008 99 31  Owoce guawy, mango, smaczeliny, melonowca (papai), tamaryndy, ner
kowca, liczi (śliwki chińskiej), owoce chlebowca (jackfruit), śliwy sączyńca, 
owoce męczennicy, oskomianu (carambola), pitahaya, przetworzone lub 
zakonserwowane, zawierające dodatek alkoholu, o zawartości cukru 
> 9 % masy i o rzeczywistej masowej mocy alkoholu > 11,85 % mas. 

16 + 2,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2008 99 34  Owoce lub pozostałe jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwo
wane, zawierające dodatek alkoholu, o zawartości cukru > 9 % masy 
i o rzeczywistej masowej mocy alkoholu > 11,85 % mas. (z wyłączeniem 
zakonserwowanych cukrem, ale nie w syropie, dżemów, galaretek owoco
wych, marmolad, przecierów i past owocowych, otrzymanych w wyniku 
obróbki cieplnej, oraz orzechów, orzeszków ziemnych i pozostałych na
sion, ananasów, owoców cytrusowych, gruszek, moreli, wiśni i czereśni, 
brzoskwiń, truskawek i poziomek, imbiru, winogron, owoców męczen
nicy, owoców guawy, mango, smaczeliny, melonowca (papai), tamaryndy, 
nerkowca, liczi (śliwki chińskiej), owoców chlebowca (jackfruit), śliwy są
czyńca, owoców oskomianu (carambola) i pitahaya) 

25,6 + 4,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2008 99 36  Owoce guawy, mango, smaczeliny, melonowca (papai), tamaryndy, ner
kowca, liczi (śliwki chińskiej), owoce chlebowca (jackfruit), śliwy sączyńca, 
owoce męczennicy, oskomianu (carambola), pitahaya, przetworzone lub 
zakonserwowane, zawierające dodatek alkoholu, o rzeczywistej masowej 
mocy alkoholu <= 11,85 % mas. (z wyłączeniem o zawartości cukru 
> 9 % masy) 

15 0 
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2008 99 37  Owoce i pozostałe jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwo
wane, zawierające dodatek alkoholu, o rzeczywistej masowej mocy alko
holu <= 11,85 % mas. (z wyłączeniem o zawartości cukru > 9 % masy, 
orzechów, orzeszków ziemnych i pozostałych nasion, ananasów, owoców 
cytrusowych, gruszek, moreli, wiśni i czereśni, brzoskwiń, truskawek i po
ziomek, imbiru, winogron, owoców guawy, mango, smaczeliny, melo
nowca (papai), tamaryndy, nerkowca, liczi (śliwki chińskiej), owoców chle
bowca (jackfruit), śliwy sączyńca, owoców męczennicy, owoców osko
mianu (carambola) i pitahaya) 

24 0 

2008 99 38  Owoce guawy, mango, smaczeliny, melonowca (papai), tamaryndy, ner
kowca, liczi (śliwki chińskiej), owoce chlebowca (jackfruit), śliwy sączyńca, 
owoce męczennicy, oskomianu (carambola), pitahaya, przetworzone lub 
zakonserwowane, zawierające dodatek alkoholu, o rzeczywistej masowej 
mocy alkoholu > 11,85 % mas. (z wyłączeniem o zawartości cukru > 9 % 
masy) 

16 0 

2008 99 40  Owoce i pozostałe jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwo
wane, zawierające dodatek alkoholu, o rzeczywistej masowej mocy alko
holu > 11,85 % mas. (z wyłączeniem o zawartości cukru > 9 % masy, 
orzechów, orzeszków ziemnych i pozostałych nasion, ananasów, owoców 
cytrusowych, gruszek, moreli, wiśni i czereśni, brzoskwiń, truskawek i po
ziomek, imbiru, winogron, owoców guawy, mango, smaczeliny, melo
nowca (papai), tamaryndy, nerkowca, liczi (śliwki chińskiej), owoców chle
bowca (jackfruit), śliwy sączyńca, owoców męczennicy, owoców osko
mianu (carambola) i pitahaya) 

25,6 0 

2008 99 41  Imbir, przetworzony lub zakonserwowany, niezawierający dodatku alko
holu, ale zawierający dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o za
wartości netto > 1 kg 

bez cła 0 

2008 99 43  Winogrona, przetworzone lub zakonserwowane, niezawierające dodatku 
alkoholu, ale zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach 
o zawartości netto > 1 kg 

19,2 0 

2008 99 45  Śliwki, przetworzone lub zakonserwowane, niezawierające dodatku alko
holu, ale zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o za
wartości netto > 1 kg 

17,6 0 

2008 99 46  Owoce męczennicy, guawy i tamaryndy, przetworzone lub zakonserwo
wane, niezawierające dodatku alkoholu, ale zawierające dodatek cukru, 
w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto > 1 kg 

11 0 

2008 99 47  Owoce mango, smaczeliny, melonowca (papai), nerkowca, liczi (śliwki 
chińskiej), owoce chlebowca (jackfruit), śliwy sączyńca, owoce oskomianu 
(carambola) i pitahaya, przetworzone lub zakonserwowane, niezawierające 
dodatku alkoholu, ale zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich opako
waniach o zawartości netto > 1 kg 

11 0 
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2008 99 49  Owoce lub pozostałe jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwo
wane, niezawierające dodatku alkoholu, ale zawierające dodatek cukru, 
w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto > 1 kg ( z wyłącze
niem zakonserwowanych cukrem, ale nie w syropie, dżemów, galaretek 
owocowych, marmolad, przecierów i past owocowych, otrzymanych 
w wyniku obróbki cieplnej, oraz orzechów, orzeszków ziemnych i pozo
stałych nasion, ananasów, owoców cytrusowych, gruszek, moreli, wiśni 
i czereśni, brzoskwiń, truskawek i poziomek, imbiru, winogron, śliwek, 
owoców męczennicy, guawy, mango, smaczeliny, melonowca (papai), ta
maryndy, nerkowca, liczi (śliwki chińskiej), owoców chlebowca (jackfruit), 
śliwy sączyńca, owoców oskomianu (carambola) i pitahaya) 

17,6 0 

2008 99 51  Imbir, przetworzony lub zakonserwowany, niezawierający dodatku alko
holu, ale zawierający dodatek cukru, w bezpośrednich opakowaniach o za
wartości netto <= 1 kg 

bez cła 0 

2008 99 61  Owoce męczennicy i guawy, przetworzone lub zakonserwowane, nieza
wierające dodatku alkoholu, ale zawierające dodatek cukru, w bezpośred
nich opakowaniach o zawartości netto <= 1 kg 

13 0 

2008 99 62  Owoce mango, smaczeliny, melonowca (papai), tamaryndy, nerkowca, li
czi (śliwki chińskiej), owoce chlebowca (jackfruit), śliwy sączyńca, owoce 
oskomianu (carambola) i pitahaya, przetworzone lub zakonserwowane, 
niezawierające dodatku alkoholu, ale zawierające dodatek cukru, w bezpo
średnich opakowaniach o zawartości netto <= 1 kg (z wyłączeniem mie
szanek) 

13 0 

2008 99 67  Owoce lub pozostałe jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwo
wane, niezawierające dodatku alkoholu, ale zawierające dodatek cukru, 
w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto <= 1 kg ( z wyłącze
niem zakonserwowanych cukrem, ale nie w syropie, dżemów, galaretek 
owocowych, marmolad, przecierów i past owocowych, otrzymanych 
w wyniku obróbki cieplnej, oraz orzechów, orzeszków ziemnych i pozo
stałych nasion, ananasów, owoców cytrusowych, gruszek, moreli, wiśni 
i czereśni, brzoskwiń, truskawek i poziomek, imbiru, winogron, śliwek, 
owoców męczennicy, guawy, mango, smaczeliny, melonowca (papai), ta
maryndy, nerkowca, liczi (śliwki chińskiej), owoców chlebowca (jackfruit), 
śliwy sączyńca, owoców oskomianu (carambola) i pitahaya) 

20,8 0 

2008 99 72  Śliwki, przetworzone lub zakonserwowane, niezawierające dodatku alko
holu ani dodatku cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości 
netto >= 5 kg 

15,2 0 

2008 99 78  Śliwki, przetworzone lub zakonserwowane, niezawierające dodatku alko
holu ani dodatku cukru, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości 
netto < 5 kg 

18,4 0 

2008 99 85  Kukurydza, przetworzona lub zakonserwowana, niezawierająca dodatku 
alkoholu ani dodatku cukru (z wyłączeniem kukurydzy cukrowej (Zea 
mays var. Saccharata)) 

5,1 + 9,4 EUR/ 
100 kg/net 

AV0-TQ 
(SC1) 

2008 99 91  Ignamy, słodkie ziemniaki i podobne jadalne części roślin, zawierające 
>= 5 % skrobi, przetworzone lub zakonserwowane, niezawierające do
datku alkoholu ani dodatku cukru (z wyłączeniem zamrożonych lub su
szonych) 

8,3 + 3,8 EUR/ 
100 kg/net 

0 
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2008 99 99  Owoce lub pozostałe jadalne części roślin, przetworzone lub zakonserwo
wane, niezawierające dodatku alkoholu ani dodatku cukru (z wyłączeniem 
przetworzonych lub zakonserwowanych octem, zakonserwowanych cu
krem, ale nie w syropie, dżemów, galaretek owocowych, marmolad, prze
cierów i past owocowych, otrzymanych w wyniku obróbki cieplnej, oraz 
orzechów, orzeszków ziemnych i pozostałych nasion, ananasów, owoców 
cytrusowych, gruszek, moreli, wiśni i czereśni, brzoskwiń, truskawek i po
ziomek, śliwek, kukurydzy, ignamów, słodkich ziemniaków i podobnych 
jadalnych części roślin) 

18,4 0 

2009 11 11 1 Zamrożony sok pomarańczowy, niesfermentowany, o liczbie Brixa > 67 
w temperaturze 20 °C, o wartości <= 30 EUR za 100 kg, nawet zawiera
jący dodatek cukru lub innej substancji słodzącej (z wyłączeniem zawiera
jącego alkohol). Dodatek cukru < 30 % 

33,6 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 11 11 2 Zamrożony sok pomarańczowy, niesfermentowany, o liczbie Brixa > 67 
w temperaturze 20 °C, o wartości <= 30 EUR za 100 kg, nawet zawiera
jący dodatek cukru lub innej substancji słodzącej (z wyłączeniem zawiera
jącego alkohol). Dodatek cukru ≥ 30 % 

33,6 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

AV0-TQ(SP) 

2009 11 19  Zamrożony sok pomarańczowy, niesfermentowany, o liczbie Brixa > 67 
w temperaturze 20 °C, o wartości > 30 EUR za 100 kg, nawet zawierający 
dodatek cukru lub innej substancji słodzącej (z wyłączeniem zawierają
cego alkohol) 

33,6 0 

2009 11 91  Zamrożony sok pomarańczowy, niesfermentowany, o liczbie Brixa <= 67 
w temperaturze 20 °C, o wartości <= 30 EUR za 100 kg, z dodatkiem cu
kru > 30 % (z wyłączeniem zawierającego alkohol) 

15,2 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

AV0-TQ(SP) 

2009 11 99  Zamrożony sok pomarańczowy, niesfermentowany, o liczbie Brixa <= 67 
w temperaturze 20 °C, nawet zawierający dodatek cukru lub innej sub
stancji słodzącej (z wyłączeniem zawierającego alkohol, o wartości 
<= 30 EUR za 100 kg i z dodatkiem cukru > 30 %) 

15,2 0 

2009 12 00  Sok pomarańczowy, niesfermentowany, o liczbie Brixa <= 20 w tempera
turze 20 °C, nawet zawierający dodatek cukru lub innej substancji słodzą
cej (z wyłączeniem zawierającego alkohol i zamrożonego) 

12,2 0 

2009 19 11 1 Sok pomarańczowy, niesfermentowany, o liczbie Brixa > 67 w temperatu
rze 20 °C, o wartości <= 30 EUR za 100 kg, nawet zawierający dodatek 
cukru lub innej substancji słodzącej (z wyłączeniem zawierającego alkohol 
i zamrożonego). Dodatek cukru < 30 % 

33,6 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 19 11 2 Sok pomarańczowy, niesfermentowany, o liczbie Brixa > 67 w temperatu
rze 20 °C, o wartości <= 30 EUR za 100 kg, nawet zawierający dodatek 
cukru lub innej substancji słodzącej (z wyłączeniem zawierającego alkohol 
i zamrożonego). Dodatek cukru ≥ 30 % 

33,6 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

AV0-TQ(SP) 

2009 19 19  Sok pomarańczowy, niesfermentowany, o liczbie Brixa > 67 w temperatu
rze 20 °C, o wartości > 30 EUR za 100 kg, nawet zawierający dodatek cu
kru lub innej substancji słodzącej (z wyłączeniem zawierającego alkohol 
i zamrożonego) 

33,6 0 

2009 19 91  Sok pomarańczowy, niesfermentowany, o liczbie Brixa > 20, ale <= 67 
w temperaturze 20 °C, o wartości <= 30 EUR za 100 kg, zawierający 
> 30 % dodatku cukru (z wyłączeniem zawierającego alkohol i zamrożo
nego) 

15,2 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

AV0-TQ(SP) 
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2009 19 98  Sok pomarańczowy, niesfermentowany, o liczbie Brixa > 20, ale <= 67 
w temperaturze 20 °C, nawet zawierający dodatek cukru lub innej sub
stancji słodzącej (z wyłączeniem zawierającego alkohol i zamrożonego, 
o wartości <= 30 EUR za 100 kg i z dodatkiem cukru > 30 %) 

12,2 0 

2009 21 00  Sok grejpfrutowy, niesfermentowany, o liczbie Brixa <= 20 w temperaturze 
20 °C, nawet zawierający dodatek cukru lub innej substancji słodzącej 
(z wyłączeniem zawierającego alkohol) 

12 0 

2009 29 11 1 Sok grejpfrutowy, niesfermentowany, o liczbie Brixa > 67 w temperaturze 
20 °C, o wartości <= 30 EUR za 100 kg, nawet zawierający dodatek cu
kru lub innej substancji słodzącej (z wyłączeniem zawierającego alkohol). 
Dodatek cukru < 30 % 

33,6 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 29 11 2 Sok grejpfrutowy, niesfermentowany, o liczbie Brixa > 67 w temperaturze 
20 °C, o wartości <= 30 EUR za 100 kg, nawet zawierający dodatek cu
kru lub innej substancji słodzącej (z wyłączeniem zawierającego alkohol). 
Dodatek cukru ≥ 30 % 

33,6 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

AV0-TQ(SP) 

2009 29 19  Sok grejpfrutowy, niesfermentowany, o liczbie Brixa > 67 w temperaturze 
20 °C, o wartości > 30 EUR za 100 kg, nawet zawierający dodatek cukru 
lub innej substancji słodzącej (z wyłączeniem zawierającego alkohol) 

33,6 0 

2009 29 91  Sok grejpfrutowy, niesfermentowany, o liczbie Brixa > 20, ale <= 67 
w temperaturze 20 °C, o wartości <= 30 EUR za 100 kg, zawierający 
> 30 % dodatku cukru (z wyłączeniem zawierającego alkohol) 

12 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

AV0-TQ(SP) 

2009 29 99  Sok grejpfrutowy, niesfermentowany, o liczbie Brixa > 20, ale <= 67 
w temperaturze 20 °C, nawet zawierający dodatek cukru lub innej sub
stancji słodzącej (z wyłączeniem zawierającego alkohol, o wartości 
<= 30 EUR za 100 kg i z dodatkiem cukru > 30 %) 

12 0 

2009 31 11  Sok z pojedynczego owocu cytrusowego, niesfermentowany, o liczbie 
Brixa <= 20 w temperaturze 20 °C, o wartości > 30 EUR za 100 kg, za
wierający dodatek cukru (z wyłączeniem zawierającego alkohol, miesza
nek, soku pomarańczowego i soku grejpfrutowego) 

14,4 0 

2009 31 19  Sok z pojedynczego owocu cytrusowego, niesfermentowany, o liczbie 
Brixa <= 20 w temperaturze 20 °C, o wartości > 30 EUR za 100 kg (z wy
łączeniem zawierającego dodatek cukru, zawierającego alkohol, miesza
nek, soku pomarańczowego i soku grejpfrutowego) 

15,2 0 

2009 31 51  Sok cytrynowy, niesfermentowany, o liczbie Brixa <= 20 w temperaturze 
20 °C, o wartości <= 30 EUR za 100 kg, zawierający dodatek cukru (z wy
łączeniem zawierającego alkohol) 

14,4 0 

2009 31 59  Sok cytrynowy, niesfermentowany, o liczbie Brixa <= 20 w temperaturze 
20 °C, o wartości <= 30 EUR za 100 kg (z wyłączeniem zawierającego al
kohol lub dodatek cukru) 

15,2 0 

2009 31 91  Sok z pojedynczego owocu cytrusowego, niesfermentowany, o liczbie 
Brixa <= 20 w temperaturze 20 °C, o wartości <= 30 EUR za 100 kg, za
wierający dodatek cukru (z wyłączeniem zawierającego alkohol, miesza
nek, soku cytrynowego, pomarańczowego i grejpfrutowego) 

14,4 0 
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2009 31 99  Sok z pojedynczego owocu cytrusowego, niesfermentowany, o liczbie 
Brixa <= 20 w temperaturze 20 °C, o wartości <= 30 EUR za 100 kg 
(z wyłączeniem zawierającego dodatek cukru, zawierającego alkohol, mie
szanek, soku cytrynowego, pomarańczowego i grejpfrutowego) 

15,2 0 

2009 39 11 1 Sok z pojedynczego owocu cytrusowego, niesfermentowany, o liczbie 
Brixa > 67 w temperaturze 20 °C, o wartości <= 30 EUR za 100 kg, na
wet zawierający dodatek cukru lub innej substancji słodzącej (z wyłącze
niem zawierającego alkohol, mieszanek, soku pomarańczowego i soku 
grejpfrutowego). Dodatek cukru < 30 % 

33,6 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 39 11 2 Sok z pojedynczego owocu cytrusowego, niesfermentowany, o liczbie 
Brixa > 67 w temperaturze 20 °C, o wartości <= 30 EUR za 100 kg, na
wet zawierający dodatek cukru lub innej substancji słodzącej (z wyłącze
niem zawierającego alkohol, mieszanek, soku pomarańczowego i soku 
grejpfrutowego). Dodatek cukru ≥ 30 % 

33,6 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

AV0-TQ(SP) 

2009 39 19  Sok z pojedynczego owocu cytrusowego, niesfermentowany, o liczbie 
Brixa > 67 w temperaturze 20 °C, o wartości > 30 EUR za 100 kg, nawet 
zawierający dodatek cukru lub innej substancji słodzącej (z wyłączeniem 
zawierającego alkohol, mieszanek, soku pomarańczowego i soku grejpfru
towego) 

33,6 0 

2009 39 31  Sok z pojedynczego owocu cytrusowego, niesfermentowany, o liczbie 
Brixa > 20, ale <= 67 w temperaturze 20 °C, o wartości > 30 EUR za 
100 kg, zawierający dodatek cukru (z wyłączeniem zawierającego alkohol, 
mieszanek, soku pomarańczowego i soku grejpfrutowego) 

14,4 0 

2009 39 39  Sok z pojedynczego owocu cytrusowego, niesfermentowany, o liczbie 
Brixa > 20, ale <= 67 w temperaturze 20 °C, o wartości > 30 EUR za 
100 kg (z wyłączeniem zawierającego dodatek cukru, zawierającego alko
hol, mieszanek, soku pomarańczowego i soku grejpfrutowego) 

15,2 0 

2009 39 51  Sok cytrynowy, niesfermentowany, o liczbie Brixa > 20, ale <= 67 w tem
peraturze 20 °C, o wartości <= 30 EUR za 100 kg, zawierający > 30 % 
dodatku cukru (z wyłączeniem zawierającego alkohol) 

14,4 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

AV0-TQ(SP) 

2009 39 55  Sok cytrynowy, niesfermentowany, o liczbie Brixa > 20, ale <= 67 w tem
peraturze 20 °C, o wartości <= 30 EUR za 100 kg, zawierający <= 30 % 
dodatku cukru (z wyłączeniem zawierającego alkohol) 

14,4 0 

2009 39 59  Sok cytrynowy, niesfermentowany, o liczbie Brixa > 20, ale <= 67 w tem
peraturze 20 °C, o wartości <= 30 EUR za 100 kg (z wyłączeniem zawie
rającego alkohol lub dodatek cukru) 

15,2 0 

2009 39 91  Sok z pojedynczego owocu cytrusowego, niesfermentowany, o liczbie 
Brixa > 20, ale <= 67 w temperaturze 20 °C, o wartości <= 30 EUR za 
100 kg, zawierający dodatek cukru > 30 % (z wyłączeniem zawierającego 
alkohol, mieszanek, soku cytrynowego, pomarańczowego i grejpfruto
wego) 

14,4 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

AV0-TQ(SP) 

2009 39 95  Sok z pojedynczego owocu cytrusowego, niesfermentowany, o liczbie 
Brixa > 20, ale <= 67 w temperaturze 20 °C, o wartości <= 30 EUR za 
100 kg, zawierający dodatek cukru <= 30 % (z wyłączeniem zawierają
cego alkohol, mieszanek, soku cytrynowego, pomarańczowego i grejpfru
towego) 

14,4 0 
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2009 39 99  Sok z pojedynczego owocu cytrusowego, niesfermentowany, o liczbie 
Brixa > 20, ale <= 67 w temperaturze 20 °C, o wartości <= 30 EUR za 
100 kg (z wyłączeniem zawierającego dodatek cukru, zawierającego alko
hol, mieszanek, soku cytrynowego, pomarańczowego i grejpfrutowego) 

15,2 0 

2009 41 10  Sok ananasowy, niesfermentowany, o liczbie Brixa <= 20, w temperaturze 
20 °C, o wartości > 30 EUR za 100 kg, zawierający dodatek cukru (z wyłą
czeniem zawierającego alkohol) 

15,2 0 

2009 41 91  Sok ananasowy, niesfermentowany, o liczbie Brixa <= 20 w temperaturze 
20 °C, o wartości <= 30 EUR za 100 kg, zawierający dodatek cukru (z wy
łączeniem zawierającego alkohol) 

15,2 0 

2009 41 99  Sok ananasowy, niesfermentowany, o liczbie Brixa <= 20 w temperaturze 
20 °C (z wyłączeniem zawierającego dodatek cukru lub zawierającego al
kohol) 

16 0 

2009 49 11 1 Sok ananasowy, niesfermentowany, o liczbie Brixa > 67 w temperaturze 
20 °C, o wartości <= 30 EUR za 100 kg, nawet zawierający dodatek cu
kru lub innej substancji słodzącej (z wyłączeniem zawierającego alkohol). 
Dodatek cukru < 30 % 

33,6 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 49 11 2 Sok ananasowy, niesfermentowany, o liczbie Brixa > 67 w temperaturze 
20 °C, o wartości <= 30 EUR za 100 kg, nawet zawierający dodatek cu
kru lub innej substancji słodzącej (z wyłączeniem zawierającego alkohol). 
Dodatek cukru ≥ 30 % 

33,6 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

AV0-TQ(SP) 

2009 49 19  Sok ananasowy, niesfermentowany, o liczbie Brixa > 67 w temperaturze 
20 °C, o wartości > 30 EUR za 100 kg, nawet zawierający dodatek cukru 
lub innej substancji słodzącej (z wyłączeniem zawierającego alkohol) 

33,6 0 

2009 49 30  Sok ananasowy, niesfermentowany, o liczbie Brixa > 20, ale <= 67 w tem
peraturze 20 °C, o wartości > 30 EUR za 100 kg, zawierający dodatek cu
kru (z wyłączeniem zawierającego alkohol) 

15,2 0 

2009 49 91  Sok ananasowy, niesfermentowany, o liczbie Brixa > 20, ale <= 67 w tem
peraturze 20 °C, o wartości <= 30 EUR za 100 kg, zawierający > 30 % 
dodatku cukru (z wyłączeniem zawierającego alkohol) 

15,2 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

AV0-TQ(SP) 

2009 49 93  Sok ananasowy, niesfermentowany, o liczbie Brixa > 20, ale <= 67 w tem
peraturze 20 °C, o wartości <= 30 EUR za 100 kg, zawierający <= 30 % 
dodatku cukru (z wyłączeniem zawierającego alkohol) 

15,2 0 

2009 49 99  Sok ananasowy, niesfermentowany, o liczbie Brixa > 20, ale <= 67 w tem
peraturze 20 °C (z wyłączeniem zawierającego dodatek cukru lub zawiera
jącego alkohol) 

16 0 

2009 50 10  Sok pomidorowy o zawartości suchego ekstraktu < 7 % masy, zawierający 
dodatek cukru, niesfermentowany (z wyłączeniem zawierającego dodatek 
alkoholu) 

16 0 

2009 50 90  Sok pomidorowy o zawartości suchego ekstraktu < 7 % masy, niesfer
mentowany (z wyłączeniem zawierającego dodatek cukru lub alkoholu) 

16,8 0 
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2009 61 10  Sok winogronowy, włącznie z moszczem gronowym, niesfermentowany, 
o liczbie Brixa <= 30 w temperaturze 20 °C, o wartości > 18 EUR za 
100 kg, nawet zawierający dodatek cukru lub innej substancji słodzącej 
(z wyłączeniem zawierającego alkohol) 

sekcja A dodatku 2 
załącznika I 

0+EP 

2009 61 90  Sok winogronowy, włącznie z moszczem gronowym, niesfermentowany, 
o liczbie Brixa <= 30 w temperaturze 20 °C, o wartości <= 18 EUR za 
100 kg, nawet zawierający dodatek cukru lub innej substancji słodzącej 
(z wyłączeniem zawierającego alkohol) 

22,4 + 27 EUR/hl AV0 

2009 69 11  Sok winogronowy, włącznie z moszczem gronowym, niesfermentowany, 
o liczbie Brixa > 67 w temperaturze 20 °C, o wartości <= 22 EUR za 
100 kg, nawet zawierający dodatek cukru lub innej substancji słodzącej 
(z wyłączeniem zawierającego alkohol) 

40 + 121 EUR/hl 
+ 20,6 EUR/100 kg/ 

net 

AV0 

2009 69 19  Sok winogronowy, włącznie z moszczem gronowym, niesfermentowany, 
o liczbie Brixa > 67 w temperaturze 20 °C, o wartości > 22 EUR za 
100 kg, nawet zawierający dodatek cukru lub innej substancji słodzącej 
(z wyłączeniem zawierającego alkohol) 

sekcja A dodatku 2 
załącznika I 

0+EP 

2009 69 51  Zagęszczony sok winogronowy, włącznie z moszczem gronowym, nie
sfermentowany, o liczbie Brixa > 30, ale <= 67 w temperaturze 20 °C, 
o wartości > 18 EUR za 100 kg, nawet zawierający dodatek cukru lub in
nej substancji słodzącej (z wyłączeniem zawierającego alkohol) 

sekcja A dodatku 2 
załącznika I 

0+EP 

2009 69 59  Sok winogronowy, włącznie z moszczem gronowym, niesfermentowany, 
o liczbie Brixa > 30, ale <= 67 w temperaturze 20 °C, o wartości 
> 18 EUR za 100 kg, nawet zawierający dodatek cukru lub innej substan
cji słodzącej (z wyłączeniem zagęszczonego lub zawierającego alkohol) 

sekcja A dodatku 2 
załącznika I 

0+EP 

2009 69 71  Zagęszczony sok winogronowy, włącznie z moszczem gronowym, nie
sfermentowany, o liczbie Brixa > 30, ale <= 67 w temperaturze 20 °C, 
o wartości <= 18 EUR za 100 kg, zawierający > 30 % dodatku cukru 
(z wyłączeniem zawierającego alkohol) 

22,4 + 131 EUR/hl 
+ 20,6 EUR/100 kg/ 

net 

AV0 

2009 69 79  Sok winogronowy, włącznie z moszczem gronowym, niesfermentowany, 
o liczbie Brixa > 30, ale <= 67 w temperaturze 20 °C, o wartości 
<= 18 EUR za 100 kg, zawierający > 30 % dodatku cukru (z wyłączeniem 
zagęszczonego lub zawierającego alkohol) 

22,4 + 27 EUR/hl 
+ 20,6 EUR/100 kg/ 

net 

AV0 

2009 69 90  Sok winogronowy, włącznie z moszczem gronowym, niesfermentowany, 
o liczbie Brixa > 30, ale <= 67 w temperaturze 20 °C, o wartości 
<= 18 EUR za 100 kg, nawet zawierający dodatek cukru lub innej sub
stancji słodzącej (z wyłączeniem zawierającego > 30 % dodatku cukru lub 
zawierającego alkohol) 

22,4 + 27 EUR/hl AV0 

2009 71 10  Sok jabłkowy, niesfermentowany, o liczbie Brixa <= 20 w temperaturze 
20 °C, o wartości > 18 EUR za 100 kg, zawierający dodatek cukru (z wyłą
czeniem zawierającego alkohol) 

18 0 

2009 71 91  Sok jabłkowy, niesfermentowany, o liczbie Brixa <= 20 w temperaturze 
20 °C, o wartości <= 18 EUR za 100 kg, zawierający dodatek cukru (z wy
łączeniem zawierającego alkohol) 

18 0 
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2009 71 99  Sok jabłkowy, niesfermentowany, o liczbie Brixa <= 20 w temperaturze 
20 °C (z wyłączeniem zawierającego dodatek cukru lub zawierającego al
kohol) 

18 0 

2009 79 11  Sok jabłkowy, niesfermentowany, o liczbie Brixa > 67 w temperaturze 
20 °C, o wartości <= 22 EUR za 100 kg, nawet zawierający dodatek cu
kru lub innej substancji słodzącej (z wyłączeniem zawierającego alkohol) 

30 + 18,4 EUR/ 
100 kg/net 

AV0 

2009 79 19  Sok jabłkowy, niesfermentowany, o liczbie Brixa > 67 w temperaturze 
20 °C, o wartości > 22 EUR za 100 kg, nawet zawierający dodatek cukru 
lub innej substancji słodzącej (z wyłączeniem zawierającego alkohol) 

30 0 

2009 79 30  Sok jabłkowy, niesfermentowany, o liczbie Brixa > 20, ale <= 67 w tempe
raturze 20 °C, o wartości > 18 EUR za 100 kg, zawierający dodatek cukru 
(z wyłączeniem zawierającego alkohol) 

18 AV0 

2009 79 91  Sok jabłkowy, niesfermentowany, o liczbie Brixa > 20, ale <= 67 w tempe
raturze 20 °C, o wartości <= 18 EUR za 100 kg, zawierający dodatek cu
kru > 30 % (z wyłączeniem zawierającego alkohol) 

18 + 19,3 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 79 93  Sok jabłkowy, niesfermentowany, o liczbie Brixa > 20, ale <= 67 w tempe
raturze 20 °C, o wartości <= 18 EUR za 100 kg, zawierający dodatek cu
kru <= 30 % (z wyłączeniem zawierającego alkohol) 

18 0 

2009 79 99  Sok jabłkowy, niesfermentowany, o liczbie Brixa > 20, ale <= 67 w tempe
raturze 20 °C (z wyłączeniem zawierającego dodatek cukru lub zawierają
cego alkohol) 

18 0 

2009 80 11 1 Sok gruszkowy, niesfermentowany, o liczbie Brixa > 67 w temperaturze 
20 °C, o wartości <= 22 EUR za 100 kg, nawet zawierający dodatek cu
kru lub innej substancji słodzącej (z wyłączeniem zawierającego alkohol). 
Dodatek cukru < 30 % 

33,6 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 80 11 2 Sok gruszkowy, niesfermentowany, o liczbie Brixa > 67 w temperaturze 
20 °C, o wartości <= 22 EUR za 100 kg, nawet zawierający dodatek cu
kru lub innej substancji słodzącej (z wyłączeniem zawierającego alkohol). 
Dodatek cukru ≥ 30 % 

33,6 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

AV0-TQ(SP) 

2009 80 19  Sok gruszkowy, niesfermentowany, o liczbie Brixa > 67 w temperaturze 
20 °C, o wartości > 22 EUR za 100 kg, nawet zawierający dodatek cukru 
lub innej substancji słodzącej (z wyłączeniem zawierającego alkohol) 

33,6 0 

2009 80 34  Sok z owoców guawy, mango, smaczeliny, melonowca (papai), tamaryndy, 
nerkowca, liczi (śliwki chińskiej), owoców chlebowca (jackfruit), śliwy są
czyńca, owoców męczennicy, oskomianu (carambola) lub pitahaya, nie
sfermentowany, niezawierający dodatku alkoholu, nawet zawierający do
datek cukru lub innej substancji słodzącej, o liczbie Brixa > 67 w tempera
turze 20 °C, o wartości <= 30 EUR za 100 kg (z wyłączeniem mieszanek) 

21 + 12,9 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 80 35 1 Sok z owoców lub warzyw, niesfermentowany, niezawierający dodatku al
koholu, nawet zawierający dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, 
o liczbie Brixa > 67 w temperaturze 20 °C, o wartości <= 30 EUR za 
100 kg (z wyłączeniem mieszanek i soku z owoców cytrusowych, owo
ców męczennicy, mango, smaczeliny, melonowca (papai), owoców chle
bowca (jackfruit), guawy, tamaryndy, nerkowca, liczi (śliwki chińskiej), 
śliwy sączyńca, oskomianu (carambola) lub pitahaya, ananasów, pomido
rów, winogron, jabłek i gruszek). Dodatek cukru < 30 % 

33,6 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 
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2009 80 35 2 Sok z owoców lub warzyw, niesfermentowany, niezawierający dodatku al
koholu, nawet zawierający dodatek cukru lub innej substancji słodzącej, 
o liczbie Brixa > 67 w temperaturze 20 °C, o wartości <= 30 EUR za 
100 kg (z wyłączeniem mieszanek i soku z owoców cytrusowych, owo
ców męczennicy, mango, smaczeliny, melonowca (papai), owoców chle
bowca (jackfruit), guawy, tamaryndy, nerkowca, liczi (śliwki chińskiej), 
śliwy sączyńca, oskomianu (carambola) lub pitahaya, ananasów, pomido
rów, winogron, jabłek i gruszek). Dodatek cukru ≥ 30 % 

33,6 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

AV0-TQ(SP) 

2009 80 36  Sok z owoców guawy, mango, smaczeliny, melonowca (papai), tamaryndy, 
nerkowca, liczi (śliwki chińskiej), owoców chlebowca (jackfruit), śliwy są
czyńca, owoców męczennicy, oskomianu (carambola) lub pitahaya, nie
sfermentowany, nawet zawierający dodatek cukru lub innej substancji sło
dzącej, o liczbie Brixa > 67 w temperaturze 20 °C, o wartości > 30 EUR 
za 100 kg (z wyłączeniem zawierającego alkohol i mieszanek) 

21 0 

2009 80 38  Sok z owoców lub warzyw, niesfermentowany, nawet zawierający dodatek 
cukru lub innej substancji słodzącej, o liczbie Brixa > 67 w temperaturze 
20 °C, o wartości > 30 EUR za 100 kg (z wyłączeniem zawierającego al
kohol, mieszanek i soków z owoców cytrusowych, guawy, mango, sma
czeliny, melonowca (papai), tamaryndy, nerkowca, liczi (śliwki chińskiej), 
owoców chlebowca (jackfruit), śliwy sączyńca, owoców męczennicy, osko
mianu (carambola), pitahaya, soku ananasowego, soku pomidorowego, 
soku winogronowego, włącznie z moszczem gronowym, soku jabłkowego 
i soku gruszkowego) 

33,6 0 

2009 80 50  Sok gruszkowy, niesfermentowany, o liczbie Brixa <= 67 w temperaturze 
20 °C, o wartości > 18 EUR za 100 kg, zawierający dodatek cukru (z wyłą
czeniem zawierającego alkohol) 

19,2 0 

2009 80 61  Sok gruszkowy, niesfermentowany, o liczbie Brixa <= 67 w temperaturze 
20 °C, o wartości <= 18 EUR za 100 kg, zawierający dodatek cukru 
> 30 % (z wyłączeniem zawierającego alkohol) 

19,2 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

AV0-TQ(SP) 

2009 80 63  Sok gruszkowy, niesfermentowany, o liczbie Brixa <= 67 w temperaturze 
20 °C, o wartości <= 18 EUR za 100 kg, zawierający dodatek cukru 
<= 30 % (z wyłączeniem zawierającego alkohol) 

19,2 0 

2009 80 69  Sok gruszkowy, niesfermentowany, o liczbie Brixa <= 67 w temperaturze 
20 °C (z wyłączeniem zawierającego dodatek cukru lub zawierającego al
kohol) 

20 0 

2009 80 71  Sok wiśniowy i czereśniowy, niesfermentowany, o liczbie Brixa <= 67 
w temperaturze 20 °C, o wartości > 30 EUR za 100 kg, zawierający doda
tek cukru (z wyłączeniem zawierającego alkohol) 

16,8 0 

2009 80 73  Sok z owoców guawy, mango, smaczeliny, melonowca (papai), tamaryndy, 
nerkowca, liczi (śliwki chińskiej), owoców chlebowca (jackfruit), śliwy są
czyńca, owoców męczennicy, oskomianu (carambola) lub pitahaya, nie
sfermentowany, o liczbie Brixa <= 67 w temperaturze 20 °C, o wartości 
> 30 EUR za 100 kg masy netto, zawierający dodatek cukru (z wyłącze
niem mieszanek lub zawierającego alkohol) 

10,5 0 
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2009 80 79  Sok z owoców lub warzyw, niesfermentowany, o liczbie Brixa <= 67 
w temperaturze 20 °C, o wartości > 30 EUR za 100 kg, zawierający doda
tek cukru (z wyłączeniem mieszanek lub zawierającego alkohol oraz so
ków z owoców cytrusowych, guawy, mango, smaczeliny, melonowca (pa
pai), tamaryndy, nerkowca, liczi (śliwki chińskiej), owoców chlebowca 
(jackfruit), śliwy sączyńca, owoców męczennicy, oskomianu (carambola), 
pitahaya, soku ananasowego, soku pomidorowego, soku winogronowego, 
włącznie z moszczem gronowym, soku jabłkowego, soku gruszkowego 
i soku wiśniowego i czereśniowego) 

16,8 0 

2009 80 85  Sok z owoców guawy, mango, smaczeliny, melonowca (papai), tamaryndy, 
nerkowca, liczi (śliwki chińskiej), owoców chlebowca (jackfruit), śliwy są
czyńca, owoców męczennicy, oskomianu (carambola) lub pitahaya, nie
sfermentowany, o liczbie Brixa <= 67 w temperaturze 20 °C, o wartości 
<= 30 EUR za 100 kg, zawierający dodatek cukru > 30 % (z wyłączeniem 
mieszanek lub zawierającego alkohol) 

10,5 + 12,9 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 80 86  Sok z owoców lub warzyw, niesfermentowany, o liczbie Brixa <= 67 
w temperaturze 20 °C, o wartości <= 30 EUR za 100 kg, zawierający do
datek cukru > 30 % (z wyłączeniem mieszanek lub zawierającego alkohol 
oraz soków z owoców cytrusowych, guawy, mango, smaczeliny, melo
nowca (papai), tamaryndy, nerkowca, liczi (śliwki chińskiej), owoców chle
bowca (jackfruit), śliwy sączyńca, owoców męczennicy, oskomianu (ca
rambola), pitahaya, soku ananasowego, soku pomidorowego, soku wino
gronowego, włącznie z moszczem gronowym, soku jabłkowego i soku 
gruszkowego) 

16,8 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

AV0-TQ(SP) 

2009 80 88  Sok z owoców guawy, mango, smaczeliny, melonowca (papai), tamaryndy, 
nerkowca, liczi (śliwki chińskiej), owoców chlebowca (jackfruit), śliwy są
czyńca, owoców męczennicy, oskomianu (carambola) lub pitahaya, nie
sfermentowany, o liczbie Brixa <= 67 w temperaturze 20 °C, o wartości 
<= 30 EUR za 100 kg, zawierający dodatek cukru <= 30 % (z wyłącze
niem mieszanek lub zawierającego alkohol) 

10,5 0 

2009 80 89  Sok z owoców lub warzyw, niesfermentowany, o liczbie Brixa <= 67 
w temperaturze 20 °C, o wartości <= 30 EUR za 100 kg, zawierający do
datek cukru <= 30 % (z wyłączeniem mieszanek lub zawierającego alko
hol oraz soków z owoców cytrusowych, guawy, mango, smaczeliny, melo
nowca (papai), tamaryndy, nerkowca, liczi (śliwki chińskiej), owoców chle
bowca (jackfruit), śliwy sączyńca, owoców męczennicy, oskomianu (ca
rambola), pitahaya, soku ananasowego, soku pomidorowego, soku wino
gronowego, włącznie z moszczem gronowym, soku jabłkowego i soku 
gruszkowego) 

16,8 0 

2009 80 95  Sok z owoców z gatunku Vaccinium macrocarpon, niesfermentowany, o licz
bie Brixa <= 67 w temperaturze 20 °C (z wyłączeniem zawierającego do
datek cukru lub alkohol) 

14 0 

2009 80 96  Sok wiśniowy i czereśniowy, niesfermentowany, o liczbie Brixa <= 67 
w temperaturze 20 °C (z wyłączeniem zawierającego dodatek cukru lub 
zawierającego alkohol) 

17,6 0 
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2009 80 97  Sok z owoców guawy, mango, smaczeliny, melonowca (papai), tamaryndy, 
nerkowca, liczi (śliwki chińskiej), owoców chlebowca (jackfruit), śliwy są
czyńca, owoców męczennicy, oskomianu (carambola) i pitahaya, niesfer
mentowany, o liczbie Brixa <= 67 w temperaturze 20 °C (z wyłączeniem 
zawierającego dodatek cukru lub zawierającego alkohol) 

11 0 

2009 80 99  Sok z owoców lub warzyw, niesfermentowany, o liczbie Brixa <= 67 
w temperaturze 20 °C (z wyłączeniem zawierającego dodatek cukru lub 
zawierającego alkohol, mieszanek, soku z owoców cytrusowych, guawy, 
mango, smaczeliny, melonowca (papai), tamaryndy, nerkowca, liczi (śliwki 
chińskiej), owoców chlebowca (jackfruit), śliw sączyńca, owoców męczen
nicy, oskomianu (carambola), pitahaya, ananasów, pomidorów, winogron, 
włącznie z moszczem gronowym, jabłek, gruszek, wiśni, czereśni oraz 
owoców z gatunku Vaccinium macrocarpon) 

17,6 0 

2009 90 11 1 Mieszanki soków jabłkowego i gruszkowego, niesfermentowane, o liczbie 
Brixa > 67 w temperaturze 20 °C, o wartości <= 22 EUR za 100 kg, na
wet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej (z wyłącze
niem zawierających alkohol). Dodatek cukru < 30 % 

33,6 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 90 11 2 Mieszanki soków jabłkowego i gruszkowego, niesfermentowane, o liczbie 
Brixa > 67 w temperaturze 20 °C, o wartości <= 22 EUR za 100 kg, na
wet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej (z wyłącze
niem zawierających alkohol). Dodatek cukru ≥ 30 % 

33,6 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

AV0-TQ(SP) 

2009 90 19  Mieszanki soków jabłkowego i gruszkowego, niesfermentowane, o liczbie 
Brixa > 67 w temperaturze 20 °C, o wartości > 22 EUR za 100 kg, nawet 
zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej (z wyłączeniem 
zawierających alkohol) 

33,6 0 

2009 90 21 1 Mieszanki soków owocowych, włącznie z moszczem gronowym, i soków 
warzywnych, niesfermentowane, o liczbie Brixa > 67 w temperaturze 20 ° 
C, o wartości <= 30 EUR za 100 kg, nawet zawierające dodatek cukru lub 
innej substancji słodzącej (z wyłączeniem zawierających alkohol i miesza
nek soku jabłkowego i gruszkowego). Dodatek cukru < 30 % 

33,6 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 90 21 2 Mieszanki soków owocowych, włącznie z moszczem gronowym, i soków 
warzywnych, niesfermentowane, o liczbie Brixa > 67 w temperaturze 20 ° 
C, o wartości <= 30 EUR za 100 kg, nawet zawierające dodatek cukru lub 
innej substancji słodzącej (z wyłączeniem zawierających alkohol i miesza
nek soku jabłkowego i gruszkowego). Dodatek cukru ≥ 30 % 

33,6 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

AV0-TQ(SP) 

2009 90 29  Mieszanki soków owocowych, włącznie z moszczem gronowym, i soków 
warzywnych, niesfermentowane, o liczbie Brixa > 67 w temperaturze 20 ° 
C, o wartości > 30 EUR za 100 kg, nawet zawierające dodatek cukru lub 
innej substancji słodzącej (z wyłączeniem zawierających alkohol i miesza
nek soku jabłkowego i gruszkowego) 

33,6 0 

2009 90 31  Mieszanki soków jabłkowego i gruszkowego, niesfermentowane, o liczbie 
Brixa <= 67 w temperaturze 20 °C, o wartości <= 18 EUR za 100 kg, za
wierające dodatek cukru > 30 % (z wyłączeniem zawierających alkohol) 

20 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

AV0-TQ(SP) 
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2009 90 39  Mieszanki soków jabłkowego i gruszkowego, niesfermentowane, o liczbie 
Brixa <= 67 w temperaturze 20 °C, nawet zawierające dodatek cukru lub 
innej substancji słodzącej (z wyłączeniem o wartości <= 18 EUR za 
100 kg, zawierających dodatek cukru > 30 % lub zawierających alkohol) 

20 0 

2009 90 41  Mieszanki soków owoców cytrusowych i soku ananasowego, niesfermen
towane, o liczbie Brixa <= 67 w temperaturze 20 °C, o wartości 
> 30 EUR za 100 kg, zawierające dodatek cukru (z wyłączeniem zawiera
jących alkohol) 

15,2 0 

2009 90 49  Mieszanki soków owoców cytrusowych i soku ananasowego, niesfermen
towane, o liczbie Brixa <= 67 w temperaturze 20 °C, o wartości 
> 30 EUR za 100 kg (z wyłączeniem zawierających dodatek cukru lub za
wierających alkohol) 

16 0 

2009 90 51  Mieszanki soków owocowych, włącznie z moszczem gronowym, i soków 
warzywnych, niesfermentowane, o liczbie Brixa <= 67 w temperaturze 
20 °C, o wartości > 30 EUR za 100 kg, zawierające dodatek cukru (z wyłą
czeniem zawierających alkohol i mieszanek soków jabłkowego i gruszko
wego lub soków owoców cytrusowych i soku ananasowego) 

16,8 0 

2009 90 59  Mieszanki soków owocowych, włącznie z moszczem gronowym, i soków 
warzywnych, niesfermentowane, o liczbie Brixa <= 67 w temperaturze 
20 °C, o wartości > 30 EUR za 100 kg (z wyłączeniem zawierających do
datek cukru lub zawierających alkohol i mieszanek soków jabłkowego 
i gruszkowego lub soków owoców cytrusowych i soku ananasowego) 

17,6 0 

2009 90 71  Mieszanki soków owoców cytrusowych i soku ananasowego, niesfermen
towane, o liczbie Brixa <= 67 w temperaturze 20 °C, o wartości 
<= 30 EUR za 100 kg, zawierające dodatek cukru > 30 % (z wyłączeniem 
zawierających alkohol) 

15,2 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

AV0-TQ(SP) 

2009 90 73  Mieszanki soków owoców cytrusowych i soku ananasowego, niesfermen
towane, o liczbie Brixa <= 67 w temperaturze 20 °C, o wartości 
<= 30 EUR za 100 kg, zawierające dodatek cukru <= 30 % (z wyłączeniem 
zawierających alkohol) 

15,2 0 

2009 90 79  Mieszanki soków owoców cytrusowych i soku ananasowego, niesfermen
towane, o liczbie Brixa <= 67 w temperaturze 20 °C, o wartości 
> 30 EUR za 100 kg (z wyłączeniem zawierających dodatek cukru lub za
wierających alkohol) 

16 0 

2009 90 92  Mieszanki soków z owoców guawy, mango, smaczeliny, melonowca (pa
pai), tamaryndy, nerkowca, liczi (śliwki chińskiej), owoców chlebowca 
(jackfruit), śliwy sączyńca, owoców męczennicy, oskomianu (carambola) 
lub pitahaya, niesfermentowane, o liczbie Brixa <= 67 w temperaturze 
20 °C, o wartości <= 30 EUR za 100 kg, zawierające dodatek cukru 
> 30 % (z wyłączeniem zawierających alkohol) 

10,5 + 12,9 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2009 90 94  Mieszanki soków owocowych, włącznie z moszczem gronowym, i soków 
warzywnych, niesfermentowane, o liczbie Brixa <= 67 w temperaturze 
20 °C, o wartości <= 30 EUR za 100 kg, zawierające dodatek cukru 
> 30 % (z wyłączeniem zawierających alkohol, mieszanek soków jabłko
wego i gruszkowego lub soków owoców cytrusowych i soku ananaso
wego oraz soków z owoców guawy, mango, smaczeliny, melonowca (pa
pai), tamaryndy, nerkowca, liczi (śliwki chińskiej), owoców chlebowca 
(jackfruit), śliwy sączyńca, owoców męczennicy, oskomianu (carambola) 
i pitahaya) 

16,8 + 20,6 EUR/ 
100 kg/net 

AV0-TQ(SP) 
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2009 90 95  Mieszanki soków z owoców guawy, mango, smaczeliny, melonowca (pa
pai), tamaryndy, nerkowca, liczi (śliwki chińskiej), owoców chlebowca 
(jackfruit), śliwy sączyńca, owoców męczennicy, oskomianu (carambola) 
lub pitahaya, niesfermentowane, o liczbie Brixa <= 67 w temperaturze 
20 °C, o wartości <= 30 EUR za 100 kg, zawierające dodatek cukru 
<= 30 % (z wyłączeniem zawierających alkohol) 

10,5 0 

2009 90 96  Mieszanki soków owocowych, włącznie z moszczem gronowym, i soków 
warzywnych, niesfermentowane, o liczbie Brixa <= 67 w temperaturze 
20 °C, o wartości <= 30 EUR za 100 kg, zawierające dodatek cukru 
<= 30 % (z wyłączeniem zawierających alkohol, mieszanek soków jabłko
wego i gruszkowego lub soków owoców cytrusowych i soku ananaso
wego oraz soków z owoców guawy, mango, smaczeliny, melonowca (pa
pai), tamaryndy, nerkowca, liczi (śliwki chińskiej), owoców chlebowca 
(jackfruit), śliwy sączyńca, owoców męczennicy, oskomianu (carambola) 
i pitahaya) 

16,8 0 

2009 90 97  Mieszanki soków z owoców guawy, mango, smaczeliny, melonowca (pa
pai), tamaryndy, nerkowca, liczi (śliwki chińskiej), owoców chlebowca 
(jackfruit), śliwy sączyńca, owoców męczennicy, oskomianu (carambola) 
lub pitahaya, niesfermentowane, o liczbie Brixa <= 67 w temperaturze 
20 °C, o wartości <= 30 EUR za 100 kg (z wyłączeniem zawierających 
dodatek cukru lub zawierających alkohol) 

11 0 

2009 90 98  Mieszanki soków owocowych, włącznie z moszczem gronowym, i soków 
warzywnych, niesfermentowane, o liczbie Brixa <= 67 w temperaturze 
20 °C, o wartości <= 30 EUR za 100 kg (z wyłączeniem zawierających 
dodatek cukru lub zawierających alkohol i mieszanek soków jabłkowego 
i gruszkowego lub soków owoców cytrusowych i soku ananasowego oraz 
soków z owoców guawy, mango, smaczeliny, melonowca (papai), tama
ryndy, nerkowca, liczi (śliwki chińskiej), owoców chlebowca (jackfruit), 
śliwy sączyńca, owoców męczennicy, oskomianu (carambola) i pitahaya) 

17,6 0 

2101 11 11  Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy w postaci stałej o zawartości suchej 
masy na bazie kawy >= 95 % masy 

9 0 

2101 11 19  Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy o zawartości suchej masy na bazie 
kawy < 95 % masy (z wyłączeniem stałych) 

9 0 

2101 12 92  Przetwory na bazie ekstraktów, esencji lub koncentratów kawy 11,5 0 

2101 12 98 1 Przetwory na bazie kawy o zawartości cukru < 70 % 9 + EA 0 

2101 12 98 2 Przetwory na bazie kawy o zawartości cukru ≥ 70 % 9 + EA AV0-TQ(SP) 

2101 20 20  Ekstrakty, esencje i koncentraty herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej) 6 0 

2101 20 92  Przetwory na bazie ekstraktów, esencji lub koncentratów herbaty lub 
maté (herbaty paragwajskiej) 

6 0 
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2101 20 98 1 Przetwory na bazie herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej) o zawartości 
cukru < 70 % 

6,5 + EA 0 

2101 20 98 2 Przetwory na bazie herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej) o zawartości 
cukru ≥ 70 % 

6,5 + EA AV0-TQ(SP) 

2101 30 11  Cykoria palona 11,5 0 

2101 30 19  Pozostałe palone namiastki kawy (z wyłączeniem cykorii) 5,1 + 12,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2101 30 91  Ekstrakty, esencje i koncentraty, z cykorii palonej 14,1 0 

2101 30 99  Ekstrakty, esencje i koncentraty, z palonych namiastek kawy (z wyłącze
niem cykorii) 

10,8 + 22,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2102 10 10  Kultury drożdży 10,9 0 

2102 10 31  Suszone drożdże piekarnicze 12 0 

2102 10 39  Drożdże piekarnicze (z wyłączeniem suszonych) 12 0 

2102 10 90  Drożdże aktywne (z wyłączeniem kultury drożdży i drożdży piekarni
czych) 

14,7 0 

2102 20 11  Drożdże nieaktywne, w tabletkach, kostkach lub w podobnej postaci, lub 
w bezpośrednich opakowaniach <= 1 kg 

8,3 0 

2102 20 19  Drożdże nieaktywne (z wyłączeniem w tabletkach, kostkach lub w podob
nej postaci, lub w bezpośrednich opakowaniach <= 1 kg) 

5,1 0 

2102 20 90  Mikroorganizmy jednokomórkowe, martwe (z wyłączeniem pakowanych 
jako leki i drożdży) 

bez cła 0 

2102 30 00  Proszki do pieczenia, gotowe 6,1 0 

2103 10 00  Sos sojowy 7,7 0 

2103 20 00  Ketchup pomidorowy i pozostałe sosy pomidorowe 10,2 0 

2103 30 10  Mąka i mączka, z gorczycy (z wyłączeniem przetworzonej) bez cła 0 

2103 30 90  Musztarda, włącznie z przetworzoną mąką i mączką 9 0 

2103 90 10  Ostry sos z mango, w płynie bez cła 0 

2103 90 30  Gorzkie aromatyczne zaprawy o mocy alkoholu >= 44,2 %, ale 
<= 49,2 % obj., zawierające >= 1,5 %, ale <= 6 % masy goryczki, przy
praw i różnych składników oraz >= 4 %, ale <= 10 % masy cukru, w po
jemnikach o objętości <= 0,5 l 

bez cła 0 
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2103 90 90  Sosy i preparaty do nich; zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy 
korzenne (z wyłączeniem sosu sojowego, ketchupu pomidorowego i pozo
stałych sosów pomidorowych, ostrego sosu z mango w płynie i gorzkich 
aromatycznych zapraw objętych podpozycją 2103 90 30) 

7,7 0 

2104 10 10  Zupy i buliony i preparaty do nich, suszone 11,5 0 

2104 10 90  Zupy i buliony i preparaty do nich (z wyłączeniem suszonych) 11,5 0 

2104 20 00  Przetwory spożywcze składające się z dokładnie zhomogenizowanych 
mieszanin dwóch lub więcej podstawowych składników, takich jak: mięso, 
ryby, warzywa lub owoce, pakowane do sprzedaży detalicznej jako żyw
ność dla niemowląt lub do celów dietetycznych, w opakowaniach 
<= 250 g 

14,1 0 

2105 00 10  Lody i pozostałe lody jadalne, nawet zawierające kakao, niezawierające 
tłuszczów mleka lub zawierające < 3 % tłuszczów mleka 

8,6 + 20,2 EUR/ 
100 kg/net MAX 
19,4 + 9,4 EUR/ 

100 kg/net 

AV0-7 

2105 00 91  Lody i pozostałe lody jadalne, zawierające >= 3 %, ale < 7 % tłuszczów 
mleka 

8 + 38,5 EUR/ 
100 kg/net MAX 

18,1 + 7 EUR/ 
100 kg/net 

AV0-7 

2105 00 99  Lody i pozostałe lody jadalne, zawierające >= 7 % tłuszczów mleka 7,9 + 54 EUR/ 
100 kg/net MAX 
17,8 + 6,9 EUR/ 

100 kg/net 

AV0-5 

2106 10 20  Koncentraty białkowe i teksturowane substancje białkowe, niezawierające 
tłuszczu mleka, sacharozy, izoglukozy, skrobi lub glukozy lub zawierające 
< 1,5 % masy tłuszczu mleka, < 5 % masy sacharozy lub izoglukozy, 
< 5 % masy glukozy lub < 5 % masy skrobi 

12,8 0 

2106 10 80  Koncentraty białkowe i teksturowane substancje białkowe, zawierające 
>= 1,5 % masy tłuszczu mleka, >= 5 % masy sacharozy lub izoglukozy, 
>= 5 % masy glukozy lub >= 5 % masy skrobi 

EA 0 

2106 90 20  Złożone preparaty alkoholowe w rodzaju stosowanych do produkcji na
pojów i o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu > 0,5 % obj. (z wyłą
czeniem tych na bazie substancji zapachowych) 

17,3 MIN 1 EUR/% 
vol/hl 

0 

2106 90 30  Aromatyzowane lub barwione syropy izoglukozowe 42,7 EUR/100 kg/ 
net mas 

0 

2106 90 51  Aromatyzowany lub barwiony syrop laktozowy 14 EUR/100 kg/net 0 

2106 90 55  Aromatyzowane lub barwione syropy glukozowe i syropy z maltodek
stryny 

20 EUR/100 kg/net 0 
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2106 90 59  Aromatyzowane lub barwione syropy cukrowe (z wyłączeniem syropów 
izoglukozowych, laktozowych, glukozowych i z maltodekstryny) 

0,4 EUR/100 kg/1 % 
masy sacharozy, włą

czając inne cukry 
wyrażone jako sa

charoza 

0 

2106 90 92  Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione, niezawierające tłusz
czów mleka, sacharozy, izoglukozy, skrobi lub glukozy lub zawierające 
< 1,5 % masy tłuszczu mleka, < 5 % masy sacharozy lub izoglukozy, 
< 5 % masy glukozy lub < 5 % masy skrobi 

12,8 0 

2106 90 98 1 Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione, zawierające >= 1,5 % 
masy tłuszczu mleka, >= 5 % masy sacharozy lub izoglukozy, >= 5 % 
masy glukozy lub >= 5 % masy skrobi o zawartości cukru < 70 % 

9 + EA 0 

2106 90 98 2 Przetwory spożywcze, gdzie indziej niewymienione, zawierające >= 1,5 % 
masy tłuszczu mleka, >= 5 % masy sacharozy lub izoglukozy, >= 5 % 
masy glukozy lub >= 5 % masy skrobi o zawartości cukru ≥ 70 % 

9 + EA AV0-TQ(SP) 

2201 10 11  Wody mineralne, naturalne, niezawierające dodatku cukru lub innego 
środka słodzącego ani aromatyzującego, nienasycone ditlenkiem węgla 

bez cła 0 

2201 10 19  Wody mineralne, naturalne, niezawierające dodatku cukru lub innego 
środka słodzącego ani aromatyzującego, nasycone ditlenkiem węgla 

bez cła 0 

2201 10 90  Wody mineralne, sztuczne, niezawierające dodatku cukru lub innego 
środka słodzącego ani aromatyzującego, włącznie z wodami gazowanymi 

bez cła 0 

2201 90 00  Zwykła woda naturalna, niezawierająca dodatku cukru, innego środka sło
dzącego ani aromatyzującego; lód i śnieg (z wyłączeniem wód mineral
nych i wód gazowanych, wody morskiej, wody destylowanej, wody do po
miarów przewodnictwa lub wody o podobnej czystości) 

bez cła 0 

2202 10 00  Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami gazowanymi, zawiera
jące dodatek cukru, środka słodzącego lub aromatyzującego, przeznaczo
ne do bezpośredniej konsumpcji jako napoje 

9,6 0 

2202 90 10  Napoje bezalkoholowe, niezawierające mleka, produktów mlecznych 
i tłuszczów z nich otrzymanych (z wyłączeniem wody, soków owocowych 
lub warzywnych) 

9,6 0 

2202 90 91  Napoje bezalkoholowe zawierające < 0,2 % tłuszczy otrzymanych z mleka 
lub produktów mlecznych 

6,4 + 13,7 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2202 90 95  Napoje bezalkoholowe zawierające >= 0,2 %, ale < 2 % tłuszczy otrzyma
nych z mleka lub produktów mlecznych 

5,5 + 12,1 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2202 90 99  Napoje bezalkoholowe zawierające >= 2 % tłuszczy otrzymanych z mleka 
lub produktów mlecznych 

5,4 + 21,2 EUR/ 
100 kg/net 

0 

2203 00 01  Piwo otrzymywane ze słodu, w butelkach o objętości <= 10 l bez cła 0 
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2203 00 09  Piwo otrzymywane ze słodu, w pojemnikach o objętości <= 10 l (z wyłą
czeniem w butelkach) 

bez cła 0 

2203 00 10  Piwo ze słodu, w pojemnikach o objętości > 10 l bez cła 0 

2204 10 11  Szampan o rzeczywistej mocy alkoholu >= 8,5 % obj. 32 EUR/hl 0 

2204 10 19  Wino musujące ze świeżych winogron o rzeczywistej mocy alkoholu 
>= 8,5 % obj. (z wyłączeniem szampana) 

32 EUR/hl 0 

2204 10 91  Asti spumante o rzeczywistej mocy alkoholu < 8,5 % obj. 32 EUR/hl 0 

2204 10 99  Wino musujące ze świeżych winogron i o rzeczywistej mocy alkoholu 
< 8,5 % obj. (z wyłączeniem asti spumante) 

32 EUR/hl 0 

2204 21 10  Wino ze świeżych winogron, włącznie z winami wzmocnionymi, w butel
kach z korkami »grzybkowymi« przytrzymywanymi przewiązkami lub za
pięciami, o objętości <= 2 l; wina dostarczane w inny sposób, pozostające 
w wyniku obecności ditlenku węgla w roztworze, pod ciśnieniem >= 1 
bar, ale < 3 bary, mierzonym w temperaturze 20 °C w pojemnikach o ob
jętości <= 2 l (z wyłączeniem wina musującego) 

32 EUR/hl 0 

2204 21 11  Wina jakościowe białe produkowane w Alzacji, w pojemnikach o objętości 
<= 2 l oraz o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu <= 13 % obj. 
(z wyłączeniem wina musującego i wina półmusującego) 

13,1 EUR/hl 0 

2204 21 12  Wina jakościowe białe produkowane w Bordeaux, w pojemnikach o obję
tości <= 2 l oraz o rzeczywistej mocy alkoholu <= 13 % obj. (z wyłącze
niem wina musującego i wina półmusującego) 

13,1 EUR/hl 0 

2204 21 13  Wina jakościowe białe produkowane w Burgundii, w pojemnikach o obję
tości <= 2 l oraz o rzeczywistej mocy alkoholu <= 13 % obj. (z wyłącze
niem wina musującego i wina półmusującego) 

13,1 EUR/hl 0 

2204 21 17  Wina jakościowe białe produkowane w Val de Loire, w pojemnikach o ob
jętości <= 2 l oraz o rzeczywistej mocy alkoholu <= 13 % obj. (z wyłącze
niem wina musującego i wina półmusującego) 

13,1 EUR/hl 0 

2204 21 18  Wina jakościowe białe produkowane w Mosel-Saar-Ruwer, w pojemnikach 
o objętości <= 2 l oraz o rzeczywistej mocy alkoholu <= 13 % obj. (z wy
łączeniem wina musującego i wina półmusującego) 

13,1 EUR/hl 0 

2204 21 19  Wina jakościowe białe produkowane w Pfalz, w pojemnikach o objętości 
<= 2 l oraz o rzeczywistej mocy alkoholu <= 13 % obj. (z wyłączeniem 
wina musującego i wina półmusującego) 

13,1 EUR/hl 0 

2204 21 22  Wina jakościowe białe produkowane w Rheinhessen, w pojemnikach o ob
jętości <= 2 l oraz o rzeczywistej mocy alkoholu <= 13 % obj. (z wyłącze
niem wina musującego i wina półmusującego) 

13,1 EUR/hl 0 

2204 21 23  Wina jakościowe białe produkowane w Tokaju (np. Aszu, Szamorodni, 
Máslás, Fordítás), w pojemnikach o objętości <= 2 l oraz o rzeczywistej 
mocy alkoholu <= 13 % obj. (z wyłączeniem wina musującego i wina pół
musującego) 

14,8 EUR/hl 0 
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2204 21 24  Wina jakościowe białe produkowane w Lazio, w pojemnikach o objętości 
<= 2 l oraz o rzeczywistej mocy alkoholu <= 13 % obj. (z wyłączeniem 
wina musującego i wina półmusującego) 

13,1 EUR/hl 0 

2204 21 26  Wina jakościowe białe produkowane w Toskanii, w pojemnikach o obję
tości <= 2 l oraz o rzeczywistej mocy alkoholu <= 13 % obj. (z wyłącze
niem wina musującego i wina półmusującego) 

13,1 EUR/hl 0 

2204 21 27  Wina jakościowe białe produkowane w Trentino, Alto Adige i Friuli, w po
jemnikach o objętości <= 2 l oraz o rzeczywistej mocy alkoholu <= 13 % 
obj. (z wyłączeniem wina musującego i wina półmusującego) 

13,1 EUR/hl 0 

2204 21 28  Wina jakościowe białe produkowane w Veneto, w pojemnikach o objętości 
<= 2 l oraz o rzeczywistej mocy alkoholu <= 13 % obj. (z wyłączeniem 
wina musującego i wina półmusującego) 

13,1 EUR/hl 0 

2204 21 32  Wina jakościowe białe z rodzaju »vinho verde«, w pojemnikach o objętości 
<= 2 l oraz o rzeczywistej mocy alkoholu <= 13 % obj. (z wyłączeniem 
wina musującego i wina półmusującego) 

13,1 EUR/hl 0 

2204 21 34  Wina jakościowe białe produkowane w Penedés, w pojemnikach o obję
tości <= 2 l oraz o rzeczywistej mocy alkoholu <= 13 % obj. (z wyłącze
niem wina musującego i wina półmusującego) 

13,1 EUR/hl 0 

2204 21 36  Wina jakościowe białe produkowane w Rioja, w pojemnikach o objętości 
<= 2 l oraz o rzeczywistej mocy alkoholu <= 13 % obj. (z wyłączeniem 
wina musującego i wina półmusującego) 

13,1 EUR/hl 0 

2204 21 37  Wina jakościowe białe produkowane w Walencji, w pojemnikach o obję
tości <= 2 l oraz o rzeczywistej mocy alkoholu <= 13 % obj. (z wyłącze
niem wina musującego i wina półmusującego) 

13,1 EUR/hl 0 

2204 21 38  Wina jakościowe białe produkowane w określonych regionach, w pojemni
kach o objętości <= 2 l oraz o rzeczywistej mocy alkoholu <= 13 % obj. 
(inne niż Alsace, Bordeaux, Burgundy, Val de Loire, Mosel-Saar-Ruwer, 
Pfalz, Rheinhessen, Tokaj, Lazio, Toscana, Trentino, Alto Adige, Friuli, Ve
neto, vinho verde, Penedés, Rioja, Valencia, wino musujące i wino półmu
sujące) 

13,1 EUR/hl 0 

2204 21 42  Wina jakościowe produkowane w Bordeaux, w pojemnikach o objętości 
<= 2 l oraz o rzeczywistej mocy alkoholu <= 13 % obj. (inne niż wino 
musujące, wino półmusujące oraz ogólnie wino białe) 

13,1 EUR/hl 0 

2204 21 43  Wina jakościowe produkowane w Burgundii, w pojemnikach o objętości 
<= 2 l oraz o rzeczywistej mocy alkoholu <= 13 % obj. (inne niż wino 
musujące, wino półmusujące oraz ogólnie wino białe) 

13,1 EUR/hl 0 

2204 21 44  Wina jakościowe produkowane w Beaujolais, w pojemnikach o objętości 
<= 2 l oraz o rzeczywistej mocy alkoholu <= 13 % obj. (inne niż wino 
musujące, wino półmusujące oraz ogólnie wino białe) 

13,1 EUR/hl 0 
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2204 21 46  Wina jakościowe produkowane w Côtes-du-Rhône, w pojemnikach o obję
tości <= 2 l oraz o rzeczywistej mocy alkoholu <= 13 % obj. (inne niż 
wino musujące, wino półmusujące oraz ogólnie wino białe) 

13,1 EUR/hl 0 

2204 21 47  Wina jakościowe produkowane w Languedoc-Roussillon, w pojemnikach 
o objętości <= 2 l oraz o rzeczywistej mocy alkoholu <= 13 % obj. (inne 
niż wino musujące, wino półmusujące oraz ogólnie wino białe) 

13,1 EUR/hl 0 

2204 21 48  Wina jakościowe produkowane w Val de Loire, w pojemnikach o objętości 
<= 2 l oraz o rzeczywistej mocy alkoholu <= 13 % obj. (inne niż wino 
musujące, wino półmusujące oraz ogólnie wino białe) 

13,1 EUR/hl 0 

2204 21 62  Wina jakościowe produkowane w Piemoncie, w pojemnikach o objętości 
<= 2 l oraz o rzeczywistej mocy alkoholu <= 13 % obj. (inne niż wino 
musujące, wino półmusujące oraz ogólnie wino białe) 

13,1 EUR/hl 0 

2204 21 66  Wina jakościowe produkowane w Toskanii, w pojemnikach o objętości 
<= 2 l oraz o rzeczywistej mocy alkoholu <= 13 % obj. (inne niż wino 
musujące, wino półmusujące oraz ogólnie wino białe) 

13,1 EUR/hl 0 

2204 21 67  Wina jakościowe produkowane w Trentino i Alto Adige, w pojemnikach 
o objętości <= 2 l oraz o rzeczywistej mocy alkoholu <= 13 % obj. (inne 
niż wino musujące, wino półmusujące oraz ogólnie wino białe) 

13,1 EUR/hl 0 

2204 21 68  Wina jakościowe produkowane w Veneto, w pojemnikach o objętości 
<= 2 l oraz o rzeczywistej mocy alkoholu <= 13 % obj. (inne niż wino 
musujące, wino półmusujące oraz ogólnie wino białe) 

13,1 EUR/hl 0 

2204 21 69  Wina jakościowe produkowane w Dao, Bairrada i Douro, w pojemnikach 
o objętości <= 2 l oraz o rzeczywistej mocy alkoholu <= 13 % obj. (inne 
niż wino musujące, wino półmusujące oraz ogólnie wino białe) 

13,1 EUR/hl 0 

2204 21 71  Wina jakościowe produkowane w Navarra, w pojemnikach o objętości 
<= 2 l oraz o rzeczywistej mocy alkoholu <= 13 % obj. (inne niż wino 
musujące, wino półmusujące oraz ogólnie wino białe) 

13,1 EUR/hl 0 

2204 21 74  Wina jakościowe produkowane w Penedés, w pojemnikach o objętości 
<= 2 l oraz o rzeczywistej mocy alkoholu <= 13 % obj. (inne niż wino 
musujące, wino półmusujące oraz ogólnie wino białe) 

13,1 EUR/hl 0 

2204 21 76  Wina jakościowe produkowane w Rioja, w pojemnikach o objętości 
<= 2 l oraz o rzeczywistej mocy alkoholu <= 13 % obj. (inne niż wino 
musujące, wino półmusujące oraz ogólnie wino białe) 

13,1 EUR/hl 0 

2204 21 77  Wina jakościowe produkowane w Valdepeñas, w pojemnikach o objętości 
<= 2 l oraz o rzeczywistej mocy alkoholu <= 13 % obj. (inne niż wino 
musujące, wino półmusujące oraz ogólnie wino białe) 

13,1 EUR/hl 0 
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2204 21 78  Wina jakościowe produkowane w określonych regionach, w pojemnikach 
o objętości <= 2 l oraz o rzeczywistej mocy alkoholu <= 13 % obj. (inne 
niż Bordeaux, Burgundy, Beaujolais, Côtes-du-Rhône, Languedoc-Roussil
lon, Val de Loire, Piemonte, Toscana, Trentino, Alto Adige, Veneto, Dao, 
Bairrada, Douro, Navarra, Penedés, Rioja, Valdepeñas, wino musujące, 
wino półmusujące oraz ogólnie wino białe) 

13,1 EUR/hl 0 

2204 21 79  Wina białe ze świeżych winogron, w pojemnikach o objętości <= 2 l oraz 
o rzeczywistej mocy alkoholu <= 13 % obj. (inne niż wino musujące, 
wino półmusujące oraz wina jakościowe produkowane w określonych re
gionach) 

13,1 EUR/hl 0 

2204 21 80  Wina ze świeżych winogron, włącznie z winem i moszczem winogrono
wym z fermentacją zatrzymaną lub przerwaną przez dodanie alkoholu, 
w pojemnikach o objętości <= 2 l oraz o rzeczywistej mocy alkoholu 
<= 13 % obj. (inne niż wino musujące, wino półmusujące oraz wina ja
kościowe produkowane w określonych regionach oraz ogólnie wino białe) 

13,1 EUR/hl 0 

2204 21 81  Wina jakościowe białe produkowane w Tokaju (np. Aszu, Szamorodni, 
Máslás, Fordítás), w pojemnikach o objętości <= 2 l oraz o rzeczywistej 
mocy alkoholu > 13 % obj. do 15 % obj. 

15,8 EUR/hl 0 

2204 21 82  Wina jakościowe białe produkowane w określonych regionach, w pojemni
kach o objętości <= 2 l oraz o rzeczywistej mocy alkoholu > 13 % obj. 
do 15 % obj. (inne niż Tokaj, wino musujące i wino półmusujące) 

15,4 EUR/hl 0 

2204 21 83  Wina jakościowe produkowane w określonych regionach, w pojemnikach 
o objętości <= 2 l oraz o rzeczywistej mocy alkoholu > 13 % obj. 
do 15 % obj. (inne niż wino musujące, wino półmusujące oraz ogólnie 
wino białe) 

15,4 EUR/hl 0 

2204 21 84  Wina białe ze świeżych winogron, w pojemnikach o objętości <= 2 l oraz 
o rzeczywistej mocy alkoholu > 13 % obj. do 15 % obj. (inne niż wino 
musujące, wino półmusujące oraz wina jakościowe produkowane w okreś
lonych regionach) 

15,4 EUR/hl 0 

2204 21 85  Wina ze świeżych winogron, włącznie z winami wzmocnionymi i mo
szczem winogronowym z fermentacją zatrzymaną lub przerwaną przez 
dodanie alkoholu, w pojemnikach o objętości <= 2 l oraz o rzeczywistej 
mocy alkoholu > 13 % obj. do 15 % obj. (inne niż wino musujące, wino 
półmusujące oraz wina jakościowe produkowane w określonych regio
nach oraz ogólnie wino białe) 

15,4 EUR/hl 0 

2204 21 87  Marsala, w pojemnikach o objętości <= 2 l oraz o rzeczywistej mocy alko
holu > 15 % obj. do 18 % obj. 

18,6 EUR/hl 0 

2204 21 88  Samos i Muscat de Lemnos, w pojemnikach o objętości <= 2 l oraz o rze
czywistej mocy alkoholu > 15 % obj. do 18 % obj. 

18,6 EUR/hl 0 

2204 21 89  Porto, w pojemnikach o objętości <= 2 l oraz o rzeczywistej mocy alko
holu > 15 % obj. do 18 % obj. 

14,8 EUR/hl 0 

2204 21 91  Madeira i Setubal muscatel, w pojemnikach o objętości <= 2 l oraz o rze
czywistej mocy alkoholu > 15 % obj. do 18 % obj. 

14,8 EUR/hl 0 
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2204 21 92  Sherry, w pojemnikach o objętości <= 2 l oraz o rzeczywistej mocy alko
holu > 15 % obj. do 18 % obj. 

14,8 EUR/hl 0 

2204 21 94  Wina ze świeżych winogron, włącznie z winami wzmocnionymi, w po
jemnikach o objętości <= 2 l oraz o rzeczywistej mocy alkoholu > 15 % 
obj. do 18 % obj. (inne niż wino musujące, wino półmusujące oraz wina 
Marsala, Samos, Muskat de Limnos, Porto, Madeira, Setubal muscatel 
i Sherry) 

18,6 EUR/hl 0 

2204 21 95  Porto, w pojemnikach o objętości <= 2 l oraz o rzeczywistej mocy alko
holu > 18 % obj. do 22 % obj. 

15,8 EUR/hl 0 

2204 21 96  Madeira, Sherry i Setúbal muscatel, w pojemnikach o objętości <= 2 l 
oraz o rzeczywistej mocy alkoholu > 18 % obj. do 22 % obj. 

15,8 EUR/hl 0 

2204 21 98  Wina ze świeżych winogron, włącznie z winami wzmocnionymi, w po
jemnikach o objętości <= 2 l oraz o rzeczywistej mocy alkoholu > 18 % 
obj. do 22 % obj. (inne niż wina Porto, Madeira, Sherry i Setubal musca
tel) 

20,9 EUR/hl 0 

2204 21 99  Wina ze świeżych winogron, włącznie z winami wzmocnionymi, w po
jemnikach o objętości <= 2 l oraz o rzeczywistej mocy alkoholu > 22 % 
obj. 

1,75 EUR/% vol/hl 0 

2204 29 10  Wina ze świeżych winogron, włącznie z winami wzmocnionymi, w butel
kach z korkami »grzybkowymi« przytrzymywanymi przewiązkami lub za
pięciami, o objętości > 2 l; wina dostarczane w inny sposób, pozostające 
w wyniku obecności ditlenku węgla w roztworze, pod ciśnieniem >= 1 
bar, ale < 3 bary, mierzonym w temperaturze 20 °C w pojemnikach o ob
jętości > 2 l (z wyłączeniem wina musującego i wina półmusującego) 

32 EUR/hl 0 

2204 29 11  Wina jakościowe białe produkowane w Tokaju (np. Aszu, Szamorodni, 
Máslás, Fordítás), w pojemnikach o objętości > 2 l oraz o rzeczywistej 
mocy alkoholu <= 13 % obj. (z wyłączeniem wina musującego i wina pół
musującego) 

13,1 EUR/hl 0 

2204 29 12  Wina jakościowe białe produkowane w Bordeaux, w pojemnikach o obję
tości > 2 l oraz o rzeczywistej mocy alkoholu <= 13 % obj. (inne niż 
wino musujące i wino półmusujące) 

9,9 EUR/hl 0 

2204 29 13  Wina jakościowe białe produkowane w Burgundii, w pojemnikach o obję
tości > 2 l oraz o rzeczywistej mocy alkoholu <= 13 % obj. (inne niż 
wino musujące i wino półmusujące) 

9,9 EUR/hl 0 

2204 29 17  Wina jakościowe białe produkowane w Val de Loire, w pojemnikach o ob
jętości > 2 l oraz o rzeczywistej mocy alkoholu <= 13 % obj. (inne niż 
wino musujące i wino półmusujące) 

9,9 EUR/hl 0 

2204 29 18  Wina jakościowe białe produkowane w określonych regionach, w pojemni
kach o objętości > 2 l oraz o rzeczywistej mocy alkoholu <= 13 % obj. 
(inne niż wina Tokaj, Bordeaux, Burgundy, Val de Loire, wino musujące 
i wino półmusujące) 

9,9 EUR/hl 0 

2204 29 42  Wina jakościowe produkowane w Bordeaux, w pojemnikach o objętości 
> 2 l oraz o rzeczywistej mocy alkoholu <= 13 % obj. (inne niż wino mu
sujące, wino półmusujące oraz ogólnie wino białe) 

9,9 EUR/hl 0 
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2204 29 43  Wina jakościowe produkowane w Burgundii, w pojemnikach o objętości 
> 2 l oraz o rzeczywistej mocy alkoholu <= 13 % obj. (inne niż wino mu
sujące, wino półmusujące oraz ogólnie wino białe) 

9,9 EUR/hl 0 

2204 29 44  Wina jakościowe produkowane w Beaujolais, w pojemnikach o objętości 
> 2 l oraz o rzeczywistej mocy alkoholu <= 13 % obj. (inne niż wino mu
sujące, wino półmusujące oraz ogólnie wino białe) 

9,9 EUR/hl 0 

2204 29 46  Wina jakościowe produkowane w Côtes-du-Rhône, w pojemnikach o obję
tości > 2 l oraz o rzeczywistej mocy alkoholu <= 13 % obj. (inne niż 
wino musujące, wino półmusujące oraz ogólnie wino białe) 

9,9 EUR/hl 0 

2204 29 47  Wina jakościowe produkowane w Languedoc-Roussillon, w pojemnikach 
o objętości > 2 l oraz o rzeczywistej mocy alkoholu <= 13 % obj. (inne 
niż wino musujące, wino półmusujące oraz ogólnie wino białe) 

9,9 EUR/hl 0 

2204 29 48  Wina jakościowe produkowane w Val de Loire, w pojemnikach o objętości 
> 2 l oraz o rzeczywistej mocy alkoholu <= 13 % obj. (inne niż wino mu
sujące, wino półmusujące oraz ogólnie wino białe) 

9,9 EUR/hl 0 

2204 29 58  Wina jakościowe produkowane w określonych regionach, w pojemnikach 
o objętości > 2 l oraz o rzeczywistej mocy alkoholu <= 13 % obj. (inne 
niż wina Bordeaux, Burgundy, Beaujolais, Côtes-du-Rhône, Languedoc- 
Roussillon, Val de Loire, wino musujące, wino półmusujące i ogólnie 
wino białe) 

9,9 EUR/hl 0 

2204 29 62  Wina białe produkowane na Sycylii, w pojemnikach o objętości > 2 l oraz 
o rzeczywistej mocy alkoholu <= 13 % obj. (inne niż wino musujące, 
wino półmusujące oraz wina jakościowe produkowane w określonych re
gionach) 

9,9 EUR/hl 0 

2204 29 64  Wina białe produkowane w Veneto, w pojemnikach o objętości > 2 l oraz 
o rzeczywistej mocy alkoholu <= 13 % obj. (inne niż wino musujące, 
wino półmusujące oraz wina jakościowe produkowane w określonych re
gionach) 

9,9 EUR/hl 0 

2204 29 65  Wina białe ze świeżych winogron, w pojemnikach o objętości > 2 l oraz 
o rzeczywistej mocy alkoholu <= 13 % obj. (inne niż wino musujące, 
wino półmusujące oraz wina jakościowe produkowane w określonych re
gionach oraz wina produkowane na Sycylii i w Veneto) 

9,9 EUR/hl 0 

2204 29 71  Wina białe produkowane w Apulii, w pojemnikach o objętości > 2 l oraz 
o rzeczywistej mocy alkoholu <= 13 % obj. (inne niż wino musujące, 
wino półmusujące oraz wina jakościowe produkowane w określonych re
gionach i ogólnie wino białe) 

9,9 EUR/hl 0 

2204 29 72  Wina produkowane na Sycylii, w pojemnikach o objętości > 2 l oraz 
o rzeczywistej mocy alkoholu <= 13 % obj. (inne niż wino musujące, 
wino półmusujące oraz wina jakościowe produkowane w określonych re
gionach i ogólnie wino białe) 

9,9 EUR/hl 0 
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2204 29 75  Wina ze świeżych winogron, włącznie z winami wzmocnionymi i mo
szczem winogronowym z fermentacją zatrzymaną lub przerwaną przez 
dodanie alkoholu, w pojemnikach o objętości > 2 l oraz o rzeczywistej 
mocy alkoholu <= 13 % obj. (inne niż wino musujące, wino półmusujące, 
wina produkowane w Apulii i na Sycylii, wina jakościowe produkowane 
w określonych regionach oraz ogólnie wino białe) 

9,9 EUR/hl 0 

2204 29 77  Wina jakościowe białe produkowane w Tokaju (np. Aszu, Szamorodni, 
Máslás, Fordítás), w pojemnikach o objętości > 2 l oraz o rzeczywistej 
mocy alkoholu > 13 % obj. do 15 % obj. 

14,2 EUR/hl 0 

2204 29 78  Wina jakościowe białe produkowane w określonych regionach, w pojemni
kach o objętości > 2 l oraz o rzeczywistej mocy alkoholu > 13 % obj. 
do 15 % obj. (inne niż Tokaj, wino musujące i wino półmusujące) 

12,1 EUR/hl 0 

2204 29 82  Wina jakościowe produkowane w określonych regionach, w pojemnikach 
o objętości > 2 l oraz o rzeczywistej mocy alkoholu > 13 % obj. do 15 % 
obj. (inne niż wino musujące, wino półmusujące oraz ogólnie wino białe) 

12,1 EUR/hl 0 

2204 29 83  Wina białe ze świeżych winogron, w pojemnikach o objętości > 2 l oraz 
o rzeczywistej mocy alkoholu > 13 % obj. do 15 % obj. (inne niż wina ja
kościowe produkowane w określonych regionach) 

12,1 EUR/hl 0 

2204 29 84  Wina ze świeżych winogron, włącznie z winami wzmocnionymi i mo
szczem winogronowym z fermentacją zatrzymaną lub przerwaną przez 
dodanie alkoholu, w pojemnikach o objętości > 2 l oraz o rzeczywistej 
mocy alkoholu > 13 % obj. do 15 % obj. (inne niż wino musujące, wino 
półmusujące, wina jakościowe produkowane w określonych regionach 
oraz ogólnie wino białe) 

12,1 EUR/hl 0 

2204 29 87  Marsala, w pojemnikach o objętości > 2 l oraz o rzeczywistej mocy alko
holu > 15 % obj. do 18 % obj. 

15,4 EUR/hl 0 

2204 29 88  Samos i Muscat de Lemnos, w pojemnikach o objętości > 2 l oraz o rze
czywistej mocy alkoholu > 15 % obj. do 18 % obj. 

15,4 EUR/hl 0 

2204 29 89  Porto, w pojemnikach o objętości > 2 l oraz o rzeczywistej mocy alko
holu > 15 % obj. do 18 % obj. 

12,1 EUR/hl 0 

2204 29 91  Madeira i Setubal muscatel, w pojemnikach o objętości > 2 l oraz o rze
czywistej mocy alkoholu > 15 % obj. do 18 % obj. 

12,1 EUR/hl 0 

2204 29 92  Sherry, w pojemnikach o objętości > 2 l oraz o rzeczywistej mocy alko
holu > 15 % obj. do 18 % obj. 

12,1 EUR/hl 0 

2204 29 94  Wina białe ze świeżych winogron, włącznie z winami wzmocnionymi, 
w pojemnikach o objętości > 2 l oraz o rzeczywistej mocy alkoholu 
> 15 % obj. do 18 % obj. (inne niż wino musujące, wino półmusujące, 
wina jakościowe produkowane w określonych regionach i ogólnie wino 
białe, wina Marsala, Samos, Muscat de Lemnos, Porto, Madeira, Setubal 
muscatel i Sherry) 

15,4 EUR/hl 0 

2204 29 95  Porto, w pojemnikach o objętości > 2 l oraz o rzeczywistej mocy alko
holu > 18 % obj. do 22 % obj. 

13,1 EUR/hl 0 
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2204 29 96  Madeira, Sherry i Setubal muscatel, w pojemnikach o objętości > 2 l oraz 
o rzeczywistej mocy alkoholu > 18 % obj. do 22 % obj. 

13,1 EUR/hl 0 

2204 29 98  Wina ze świeżych winogron, włącznie z winami wzmocnionymi, w po
jemnikach o objętości > 2 l oraz o rzeczywistej mocy alkoholu > 18 % 
obj. do 22 % obj. (inne niż wina Porto, Madeira, Sherry i Setubal musca
tel) 

20,9 EUR/hl 0 

2204 29 99  Wina ze świeżych winogron, włącznie z winami wzmocnionymi, w po
jemnikach o objętości > 2 l oraz o rzeczywistej mocy alkoholu > 22 % 
obj. 

1,75 EUR/% vol/hl 0 

2204 30 10  Moszcz gronowy, z fermentacją zatrzymaną inaczej niż przez dodanie al
koholu, o rzeczywistej mocy alkoholu > 1 % obj. (z wyłączeniem mo
szczu gronowego, którego fermentacja została zatrzymana przez dodanie 
alkoholu) 

32 0 

2204 30 92  Moszcz gronowy, niesfermentowany, zagęszczony w rozumieniu uwagi 
dodatkowej 7 do działu 22, o gęstości <= 1,33 g/cm3 w temperaturze 20 
°C i o rzeczywistej mocy alkoholu > 0,5 % obj., ale <= 1 % obj. (z wyłą
czeniem moszczu gronowego, którego fermentacja została zatrzymana 
przez dodanie alkoholu) 

sekcja A dodatku 2 
załącznika I 

0+EP 

2204 30 94  Moszcz gronowy, niesfermentowany, niezagęszczony, o gęstości 
<= 1,33 g/cm3 w temperaturze 20 °C i o rzeczywistej mocy alkoholu 
> 0,5 % obj., ale <= 1 % obj. (z wyłączeniem moszczu gronowego, któ
rego fermentacja została zatrzymana przez dodanie alkoholu) 

sekcja A dodatku 2 
załącznika I 

0+EP 

2204 30 96  Moszcz gronowy, niesfermentowany, zagęszczony w rozumieniu uwagi 
dodatkowej 7 do działu 22, o gęstości > 1,33 g/cm3 w temperaturze 20 ° 
C i o rzeczywistej mocy alkoholu > 0,5 % obj., ale <= 1 % obj. (z wyłącze
niem moszczu gronowego, którego fermentacja została zatrzymana przez 
dodanie alkoholu) 

sekcja A dodatku 2 
załącznika I 

0+EP 

2204 30 98  Moszcz gronowy, niesfermentowany, niezagęszczony, o gęstości > 1,33 g/ 
cm3 w temperaturze 20 °C i o rzeczywistej mocy alkoholu > 0,5 % obj., 
ale <= 1 % obj. (z wyłączeniem moszczu gronowego, którego fermentacja 
została zatrzymana przez dodanie alkoholu) 

sekcja A dodatku 2 
załącznika I 

0+EP 

2205 10 10  Wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron, aromatyzowane rośli
nami lub substancjami aromatycznymi, w pojemnikach o objętości 
<= 2 l, o rzeczywistej mocy alkoholu <= 18 % obj. 

10,9 EUR/hl 0 

2205 10 90  Wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron, aromatyzowane rośli
nami lub substancjami aromatycznymi, w pojemnikach o objętości 
<= 2 l, o rzeczywistej mocy alkoholu > 18 % obj. 

0,9 EUR/% vol/hl 
+ 6,4 EUR/hl 

0 

2205 90 10  Wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron, aromatyzowane rośli
nami lub substancjami aromatycznymi, w pojemnikach o objętości > 2 l, 
o rzeczywistej mocy alkoholu <= 18 % obj. 

9 EUR/hl 0 

2205 90 90  Wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron, aromatyzowane rośli
nami lub substancjami aromatycznymi, w pojemnikach o objętości > 2 l, 
o rzeczywistej mocy alkoholu > 18 % obj. 

0,9 EUR/% vol/hl 0 

2206 00 10  Wzbudzone, otrzymane z wytłoków z winogron 1,3 EUR/% vol/hl 
MIN 7,2 EUR/hl 

0 
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2206 00 31  Cydr i perry, musujące 19,2 EUR/hl 0 

2206 00 39  Miód pitny i pozostałe napoje fermentowane i mieszanki napojów fer
mentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezal
koholowych, musujące, gdzie indziej niewymienione 

19,2 EUR/hl 0 

2206 00 51  Cydr i perry, niemusujące, w pojemnikach o objętości <= 2 l 7,7 EUR/hl 0 

2206 00 59  Miód pitny i pozostałe napoje fermentowane i mieszanki napojów fer
mentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezal
koholowych, niemusujące, w pojemnikach o objętości <= 2 l, gdzie in
dziej niewymienione (z wyłączeniem win ze świeżych winogron, moszczu 
gronowego, wermutu i pozostałych win ze świeżych winogron, z rośli
nami lub substancjami aromatycznymi, wzbudzonych, cydru i perry) 

7,7 EUR/hl 0 

2206 00 81  Cydr i perry, niemusujące, w pojemnikach o objętości > 2 l 5,76 EUR/hl 0 

2206 00 89  Miód pitny i pozostałe napoje fermentowane i mieszanki napojów fer
mentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów bezal
koholowych, niemusujące, w pojemnikach o objętości > 2 l, gdzie indziej 
niewymienione (z wyłączeniem win ze świeżych winogron, moszczu gro
nowego, wermutu i pozostałych win ze świeżych winogron, z roślinami 
lub substancjami aromatycznymi, wzbudzonych, cydru i perry) 

5,76 EUR/hl 0 

2207 10 00  Alkohol etylowy nieskażony, o rzeczywistej mocy alkoholu >= 80 % 19,2 EUR/hl 0 

2207 20 00  Alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, ska
żone 

10,2 EUR/hl 0 

2208 20 12  Cognac, w pojemnikach o objętości <= 2 l bez cła 0 

2208 20 14  Armagnac, w pojemnikach o objętości <= 2 l bez cła 0 

2208 20 26  Grappa, w pojemnikach o objętości <= 2 l bez cła 0 

2208 20 27  Brandy de Jerez, w pojemnikach o objętości <= 2 l bez cła 0 

2208 20 29  Napoje spirytusowe otrzymane przez destylację wina z winogron lub wy
tłoków z winogron, w pojemnikach o objętości <= 2 l (z wyłączeniem 
Cognac, Armagnac, Grappa i Brandy de Jerez) 

bez cła 0 

2208 20 40  Surowy destylat, w pojemnikach o objętości > 2 l bez cła 0 

2208 20 62  Cognac, w pojemnikach o objętości > 2 l bez cła 0 

2208 20 64  Armagnac, w pojemnikach o objętości > 2 l bez cła 0 

2208 20 86  Grappa, w pojemnikach o objętości > 2 l bez cła 0 

2208 20 87  Brandy de Jerez, w pojemnikach o objętości > 2 l bez cła 0 
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2208 20 89  Napoje spirytusowe otrzymane przez destylację wina z winogron lub wy
tłoków z winogron, w pojemnikach o objętości > 2 l (z wyłączeniem su
rowego destylatu, Cognac, Armagnac, Grappa i Brandy de Jerez) 

bez cła 0 

2208 30 11  Whisky burbońskie, w pojemnikach o objętości <= 2 l bez cła 0 

2208 30 19  Whisky burbońskie, w pojemnikach o objętości > 2 l bez cła 0 

2208 30 32  Szkocka whisky »single malt«, w pojemnikach o objętości <= 2 l bez cła 0 

2208 30 38  Szkocka whisky »single malt«, w pojemnikach o objętości > 2 l bez cła 0 

2208 30 52  Szkocka whisky »blended«, w pojemnikach o objętości <= 2 l bez cła 0 

2208 30 58  Szkocka whisky »blended«, w pojemnikach o objętości > 2 l bez cła 0 

2208 30 72  Szkocka whisky, w pojemnikach o objętości <= 2 l (inna niż whisky 
»single malt« i whisky »blended«) 

bez cła 0 

2208 30 78  Szkocka whisky, w pojemnikach o objętości > 2 l (inna niż whisky »single 
malt« i whisky »blended«) 

bez cła 0 

2208 30 82  Whisky, w pojemnikach o objętości <= 2 l (inna niż whisky burbońska 
i whisky szkocka) 

bez cła 0 

2208 30 88  Whisky, w pojemnikach o objętości > 2 l (inna niż whisky burbońska 
i whisky szkocka) 

bez cła 0 

2208 40 11  Rum o zawartości lotnych substancji (innych niż alkohol etylowy i mety
lowy) >= 225 g/hl czystego alkoholu (z tolerancją 10 %), w pojemnikach 
o objętości <= 2 l 

0,6 EUR/% vol/hl 
+ 3,2 EUR/hl 

3 

2208 40 31  Rum i pozostałe napoje spirytusowe otrzymane przez destylację sfermen
towanych produktów z trzciny cukrowej, o wartości > 7,9 EUR/l czystego 
alkoholu, w pojemnikach o objętości <= 2 l (z wyłączeniem rumu o za
wartości lotnych substancji (innych niż alkohol etylowy i metylowy) 
>= 225 g/hl czystego alkoholu (z tolerancją 10 %)) 

bez cła 0 

2208 40 39  Rum i pozostałe napoje spirytusowe otrzymane przez destylację sfermen
towanych produktów z trzciny cukrowej, o wartości <= 7,9 EUR/l czys
tego alkoholu, w pojemnikach o objętości <= 2 l (z wyłączeniem rumu 
o zawartości lotnych substancji (innych niż alkohol etylowy i metylowy) 
>= 225 g/hl czystego alkoholu (z tolerancją 10 %)) 

0,6 EUR/% vol/hl 
+ 3,2 EUR/hl 

3 

2208 40 51  Rum o zawartości lotnych substancji (innych niż alkohol etylowy i mety
lowy) >= 225 g/hl czystego alkoholu (z tolerancją 10 %), w pojemnikach 
o objętości > 2 l 

0,6 EUR/% vol/hl TQ(RM) 
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2208 40 91  Rum i pozostałe napoje spirytusowe otrzymane przez destylację sfermen
towanych produktów z trzciny cukrowej, o wartości > 2 EUR/l czystego 
alkoholu, w pojemnikach o objętości > 2 l (z wyłączeniem rumu o zawar
tości lotnych substancji (innych niż alkohol etylowy i metylowy) 
>= 225 g/hl czystego alkoholu (z tolerancją 10 %)) 

bez cła 0 

2208 40 99  Rum i pozostałe napoje spirytusowe otrzymane przez destylację sfermen
towanych produktów z trzciny cukrowej, o wartości <= 2 EUR/l czystego 
alkoholu, w pojemnikach o objętości > 2 l (z wyłączeniem rumu o zawar
tości lotnych substancji (innych niż alkohol etylowy i metylowy) 
>= 225 g/hl czystego alkoholu (z tolerancją 10 %)) 

0,6 EUR/% vol/hl TQ(RM) 

2208 50 11  Gin, w pojemnikach o objętości <= 2 l bez cła 0 

2208 50 19  Gin, w pojemnikach o objętości > 2 l bez cła 0 

2208 50 91  Gin Geneva, w pojemnikach o objętości <= 2 l bez cła 0 

2208 50 99  Gin Geneva, w pojemnikach o objętości > 2 l bez cła 0 

2208 60 11  Wódka o mocy alkoholu <= 45,4 % obj., w pojemnikach o objętości 
<= 2 l 

bez cła 0 

2208 60 19  Wódka o mocy alkoholu <= 45,4 % obj., w pojemnikach o objętości 
> 2 l 

bez cła 0 

2208 60 91  Wódka o mocy alkoholu > 45,4 % obj., w pojemnikach o objętości 
<= 2 l 

bez cła 0 

2208 60 99  Wódka o mocy alkoholu > 45,4 % obj., w pojemnikach o objętości > 2 l bez cła 0 

2208 70 10  Likiery i kordiały, w pojemnikach o objętości <= 2 l bez cła 0 

2208 70 90  Likiery i kordiały, w pojemnikach o objętości > 2 l bez cła 0 

2208 90 11  Arak, w pojemnikach o objętości <= 2 l bez cła 0 

2208 90 19  Arak, w pojemnikach o objętości > 2 l bez cła 0 

2208 90 33  Napoje spirytusowe śliwkowe, gruszkowe lub wiśniowe i czereśniowe, 
w pojemnikach o objętości <= 2 l 

bez cła 0 

2208 90 38  Napoje spirytusowe śliwkowe, gruszkowe lub wiśniowe i czereśniowe, 
w pojemnikach o objętości > 2 l 

bez cła 0 

2208 90 41  Ouzo, w pojemnikach o objętości <= 2 l bez cła 0 

2208 90 45  Calvados, w pojemnikach o objętości <= 2 l bez cła 0 
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2208 90 48  Napoje spirytusowe destylowane z owoców, w pojemnikach o objętości 
<= 2 l (z wyłączeniem napojów spirytusowych śliwkowych, gruszkowych 
lub wiśniowych i czereśniowych i Calvadosa) 

bez cła 0 

2208 90 52  Korn, w pojemnikach o objętości <= 2 l bez cła 0 

2208 90 54  Tequila, w pojemnikach o objętości <= 2 l bez cła 0 

2208 90 56  Napoje spirytusowe w pojemnikach o objętości <= 2 l (z wyłączeniem na
pojów spirytusowych otrzymanych przez destylację wina z winogron lub 
wytłoków z winogron, whisky, rumu i pozostałych napojów spirytuso
wych otrzymanych przez destylację sfermentowanych produktów z trzciny 
cukrowej, ginu, ginu Geneva, araku, wódki, likierów i kordiałów, ouzo, 
napojów spirytusowych destylowanych z owoców, kornu i tequili) 

bez cła 0 

2208 90 69  Napoje spirytusowe, w pojemnikach o objętości <= 2 l (z wyłączeniem 
ouzo, wódek, likierów i kordiałów) 

bez cła 0 

2208 90 71  Napoje spirytusowe destylowane z owoców, w pojemnikach o objętości 
> 2 l (z wyłączeniem napojów spirytusowych destylowanych z wina z wi
nogron lub wytłoków z winogron, śliwek, gruszek lub wiśni i czereśni) 

bez cła 0 

2208 90 75  Tequila w pojemnikach o objętości > 2 l bez cła 0 

2208 90 77  Napoje spirytusowe w pojemnikach o objętości > 2 l (z wyłączeniem na
pojów spirytusowych otrzymanych przez destylację wina z winogron lub 
wytłoków z winogron, whisky, rumu i pozostałych napojów spirytuso
wych otrzymanych przez destylację sfermentowanych produktów z trzciny 
cukrowej, ginu, ginu Geneva, araku, wódki, likierów i kordiałów, ouzo, 
napojów spirytusowych destylowanych z owoców i tequili) 

bez cła 0 

2208 90 78  Napoje spirytusowe, w pojemnikach o objętości > 2 l (z wyłączeniem wó
dek, likierów i kordiałów) 

bez cła 0 

2208 90 91  Alkohol etylowy nieskażony, o mocy alkoholu < 80 % obj., w pojemni
kach o objętości <= 2 l 

1 EUR/% vol/hl 
+ 6,4 EUR/hl 

0 

2208 90 99  Alkohol etylowy nieskażony, o mocy alkoholu < 80 % obj., w pojemni
kach o objętości > 2 l 

1 EUR/% vol/hl 0 

2209 00 11  Ocet winny, w pojemnikach o objętości <= 2 l 6,4 EUR/hl 0 

2209 00 19  Ocet winny, w pojemnikach o objętości > 2 l 4,8 EUR/hl 0 

2209 00 91  Ocet i namiastki octu otrzymane z kwasu octowego, w pojemnikach o ob
jętości <= 2 l (z wyłączeniem octu winnego) 

5,12 EUR/hl 0 

2209 00 99  Ocet i namiastki octu otrzymane z kwasu octowego, w pojemnikach o ob
jętości > 2 l (z wyłączeniem octu winnego) 

3,84 EUR/hl 0 

2301 10 00  Mąki, mączki i granulki, z mięsa lub podrobów, nienadające się do spoży
cia przez ludzi; skwarki 

bez cła 0 

2301 20 00  Mąki, mączki i granulki, z ryb lub ze skorupiaków, mięczaków lub pozo
stałych bezkręgowców wodnych, nienadające się do spożycia przez ludzi 

bez cła 0 

24.12.2016 L 356/183 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



CN 2007  Wyszczególnienie Stawka podstawowa Kategoria 

2302 10 10  Otręby, śruta i inne pozostałości kukurydzy, nawet granulowane, pocho
dzące z odsiewu, przemiału lub innej obróbki, o zawartości skrobi 
<= 35 % 

44 EUR/t 0 

2302 10 90  Otręby, śruta i inne pozostałości kukurydzy, nawet granulowane, pocho
dzące z odsiewu, przemiału lub innej obróbki, o zawartości skrobi 
> 35 % 

89 EUR/t 0 

2302 30 10  Otręby, śruta i inne pozostałości, nawet granulowane, pochodzące z od
siewu, przemiału lub innej obróbki pszenicy, o zawartości skrobi 
<= 28 % masy, i w których część przechodząca przez sito, o wymiarze 
oczek 0,2 mm, jest <= 10 % masy lub, alternatywnie, ta część, która prze
chodzi przez takie sito, zawiera po spopieleniu w przeliczeniu na suchy 
produkt >= 1,5 % masy popiołu 

44 EUR/t 0 

2302 30 90  Otręby, śruta i inne pozostałości pszenicy, nawet granulowane, pocho
dzące z odsiewu, przemiału lub innej obróbki pszenicy (z wyłączeniem 
tych o zawartości skrobi <= 28 %, pod warunkiem że <= 10 % przecho
dzi przez sito, o wymiarze oczek 0,2 mm, lub jeżeli >10 % przechodzi 
przez sito, ta część, która przechodzi przez takie sito, zawiera po spopie
leniu w przeliczeniu na suchy produkt >= 1,5 % masy popiołu) 

89 EUR/t 0 

2302 40 02  Otręby, śruta i inne pozostałości ryżu, nawet granulowane, pochodzące 
z odsiewu, przemiału lub innej obróbki, o zawartości skrobi <= 35 % 

44 EUR/t 0 

2302 40 08  Otręby, śruta i inne pozostałości ryżu, nawet granulowane, pochodzące 
z odsiewu, przemiału lub innej obróbki, o zawartości skrobi > 35 % 

89 EUR/t 0 

2302 40 10  Otręby, śruta i inne pozostałości, nawet granulowane, pochodzące z od
siewu, przemiału lub innej obróbki zbóż, o zawartości skrobi <= 28 % 
masy, i w których część przechodząca przez sito, o wymiarze oczek 
0,2 mm, jest <= 10 % masy, lub jeżeli >10 % przechodzi przez sito, ta 
część, która przechodzi przez takie sito, zawiera po spopieleniu w przeli
czeniu na suchy produkt >= 1,5 % masy popiołu (z wyłączeniem otrębów, 
śruty i innych pozostałości kukurydzy, ryżu lub pszenicy) 

44 EUR/t 0 

2302 40 90  Otręby, śruta i inne pozostałości zbóż, nawet granulowane, pochodzące 
z odsiewu, przemiału lub innej obróbki (z wyłączeniem otrębów, śruty 
i innych pozostałości kukurydzy, ryżu i pszenicy oraz tych o zawartości 
skrobi <= 28 %, pod warunkiem że <= 10 % przechodzi przez sito, o wy
miarze oczek 0,2 mm, lub jeżeli >10 % przechodzi przez sito, ta część, 
która przechodzi przez takie sito, zawiera po spopieleniu >= 1,5 % masy 
popiołu) 

89 EUR/t 0 

2302 50 00  Otręby, śruta i inne pozostałości roślin strączkowych, nawet granulowane, 
pochodzące z odsiewu, przemiału lub innej obróbki 

5,1 0 

2303 10 11  Pozostałości z produkcji skrobi z kukurydzy, o zawartości białka w przeli
czeniu na suchy produkt > 40 % masy (z wyłączeniem stężonych płynów 
z rozmiękczania) 

320 EUR/t 0 

2303 10 19  Pozostałości z produkcji skrobi z kukurydzy, o zawartości białka w przeli
czeniu na suchy produkt <= 40 % masy (z wyłączeniem stężonych pły
nów z rozmiękczania) 

bez cła 0 
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2303 10 90  Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości, włącznie ze stężo
nymi płynami z rozmiękczania (z wyłączeniem skrobi z kukurydzy) 

bez cła 0 

2303 20 10  Wysłodki buraczane bez cła 0 

2303 20 90  Wytłoczyny z trzciny cukrowej i pozostałe odpady z produkcji cukru 
(z wyłączeniem wysłodków buraczanych) 

bez cła 0 

2303 30 00  Pozostałości i odpady browarnicze i gorzelniane bez cła 0 

2304 00 00  Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, 
pozostałe z ekstrakcji oleju sojowego 

bez cła 0 

2305 00 00  Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, 
pozostałe z ekstrakcji oleju z orzeszków ziemnych 

bez cła 0 

2306 10 00  Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, 
pozostałe z ekstrakcji nasion bawełny 

bez cła 0 

2306 20 00  Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, 
pozostałe z ekstrakcji nasion lnu 

bez cła 0 

2306 30 00  Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, 
pozostałe z ekstrakcji nasion słonecznika 

bez cła 0 

2306 41 00  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 % i o zawartości składników stałych, w których 
udział glukozynoladów jest < 30 mikromoli/g) 

bez cła 0 

2306 49 00  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 % i o zawartości składników stałych, w których 
udział glukozynoladów jest >= 30 mikromoli/g) 

bez cła 0 

2306 50 00  Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, 
pozostałe z ekstrakcji orzechów kokosowych lub kopry 

bez cła 0 

2306 60 00  Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, 
pozostałe z ekstrakcji orzechów palmowych lub ich jąder 

bez cła 0 

2306 90 05  Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, 
pozostałe z ekstrakcji tłuszczów lub olejów roślinnych z zarodków kuku
rydzy 

bez cła 0 

2306 90 11  Makuchy i inne pozostałości stałe z ekstrakcji oliwy, nawet mielone lub 
w postaci granulek, zawierające <= 3 % oliwy 

bez cła 0 
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2306 90 19  Makuchy i inne pozostałości stałe z ekstrakcji oliwy, nawet mielone lub 
w postaci granulek, zawierające > 3 % oliwy 

48 EUR/t 0 

2306 90 90  Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone lub w postaci granulek, 
pozostałe z ekstrakcji tłuszczów lub olejów roślinnych (z wyłączeniem na
sion bawełny, nasion lnu, nasion słonecznika, nasion rzepaku lub rzepiku, 
orzechów kokosowych lub kopry, orzechów palmowych lub ich jąder, za
rodków kukurydzy oraz z ekstrakcji oliwy, oleju sojowego i oleju z orzesz
ków ziemnych) 

bez cła 0 

2307 00 11  Osad winny z drożdży, o całkowitej mocy alkoholu <= 7,9 % mas. i za
wartości suchej substancji >= 25 % masy 

bez cła 0 

2307 00 19  Osad winny z drożdży (z wyłączeniem osadu winnego z drożdży o całko
witej mocy alkoholu <= 7,9 % mas. i zawartości suchej substancji 
>= 25 % masy) 

1,62 EUR/kg/tot, alc, 0 

2307 00 90  Kamień winny bez cła 0 

2308 00 11  Wytłoki winogron, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt, nawet 
w postaci granulek, o całkowitej mocy alkoholu <= 4,3 % mas. i zawar
tości suchej substancji <= 40 % masy 

bez cła 0 

2308 00 19  Wytłoki winogron, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt, nawet 
w postaci granulek (z wyłączeniem wytłoków winogron o całkowitej 
mocy alkoholu <= 4,3 % mas. i zawartości suchej substancji <= 40 % 
masy) 

1,62 EUR/kg/tot, alc, 0 

2308 00 40  Żołędzie i kasztany i wytłoczyny z jabłek lub z owoców, stosowane 
do karmienia zwierząt, nawet w postaci granulek (z wyłączeniem wytło
ków z winogron) 

bez cła 0 

2308 00 90  Łodygi i liście kukurydzy, skórki z owoców i pozostałe materiały roślinne, 
odpady, pozostałości i produkty uboczne stosowane do karmienia zwie
rząt, nawet w postaci granulek, gdzie indziej niewymienione (z wyłącze
niem żołędzi, kasztanów i wytłoczyn z jabłek i z owoców) 

1,6 0 

2309 10 11  Karma dla psów lub kotów, pakowana do sprzedaży detalicznej, zawiera
jąca glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z maltodek
stryny, ale niezawierająca skrobi ani produktów mlecznych lub zawiera
jąca <= 10 % skrobi i < 10 % masy produktów mlecznych 

bez cła 0 

2309 10 13  Karma dla psów lub kotów, pakowana do sprzedaży detalicznej, zawiera
jąca glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z maltodek
stryny, ale niezawierająca skrobi lub zawierająca <= 10 % skrobi 
i >= 10 %, ale < 50 % masy produktów mlecznych 

498 EUR/t 0 

2309 10 15  Karma dla psów lub kotów, pakowana do sprzedaży detalicznej, zawiera
jąca glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z maltodek
stryny, ale niezawierająca skrobi lub zawierająca <= 10 % skrobi 
i >= 50 %, ale < 75 % masy produktów mlecznych 

730 EUR/t 0 
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2309 10 19  Karma dla psów lub kotów, pakowana do sprzedaży detalicznej, zawiera
jąca glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z maltodek
stryny, ale niezawierająca skrobi lub zawierająca <= 10 % skrobi 
i >= 75 % masy produktów mlecznych 

948 EUR/t 0 

2309 10 31  Karma dla psów lub kotów, pakowana do sprzedaży detalicznej, zawiera
jąca glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z maltodek
stryny i zawierająca > 10 %, ale <= 30 % skrobi i niezawierająca produk
tów mlecznych lub < 10 % masy produktów mlecznych 

bez cła 0 

2309 10 33  Karma dla psów lub kotów, pakowana do sprzedaży detalicznej, zawiera
jąca glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z maltodek
stryny i zawierająca > 10 %, ale <= 30 % skrobi i >= 10 %, ale < 50 % 
masy produktów mlecznych 

530 EUR/t 0 

2309 10 39  Karma dla psów lub kotów, pakowana do sprzedaży detalicznej, zawiera
jąca glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z maltodek
stryny i zawierająca > 10 %, ale <= 30 % skrobi i >= 50 % masy produk
tów mlecznych 

888 EUR/t 0 

2309 10 51  Karma dla psów lub kotów, pakowana do sprzedaży detalicznej, zawiera
jąca glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z maltodek
stryny i zawierająca > 30 % skrobi i niezawierająca produktów mlecznych 
lub < 10 % masy produktów mlecznych 

102 EUR/t 0 

2309 10 53  Karma dla psów lub kotów, pakowana do sprzedaży detalicznej, zawiera
jąca glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z maltodek
stryny i zawierająca > 30 % skrobi i >= 10 %, ale < 50 % masy produk
tów mlecznych 

577 EUR/t 0 

2309 10 59  Karma dla psów lub kotów, pakowana do sprzedaży detalicznej, zawiera
jąca glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z maltodek
stryny i zawierająca > 30 % skrobi i >= 50 % masy produktów mlecznych 

730 EUR/t 0 

2309 10 70  Karma dla psów lub kotów, pakowana do sprzedaży detalicznej, niezawie
rająca skrobi, glukozy, maltodekstryny ani syropu z maltodekstryny, ale 
zawierająca produkty mleczne 

948 EUR/t 0 

2309 10 90  Karma dla psów lub kotów, pakowana do sprzedaży detalicznej, niezawie
rająca skrobi, glukozy, maltodekstryny lub syropu z maltodekstryny, ani 
produktów mlecznych 

9,6 0 

2309 90 10  Roztwory z ryb lub ssaków morskich zastępujące karmę i paszę produko
wane w sektorze rolnym 

3,8 0 

2309 90 20  Pozostałości z produkcji skrobi z kukurydzy określone w uwadze dodat
kowej 5 do działu 23, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt 
(z wyłączeniem karmy dla psów lub kotów pakowanej do sprzedaży deta
licznej) 

bez cła 0 
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2309 90 31  Preparaty, włącznie z przedmieszkami, stosowane do karmienia zwierząt, 
zawierające glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z malto
dekstryny, ale niezawierające skrobi ani produktów mlecznych lub zawie
rające <= 10 % skrobi i < 10 % masy produktów mlecznych (z wyłącze
niem karmy dla psów lub kotów pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

23 EUR/t 0 

2309 90 33  Preparaty, włącznie z przedmieszkami, stosowane do karmienia zwierząt, 
zawierające glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z malto
dekstryny, ale niezawierające skrobi lub zawierające <= 10 % skrobi 
i >= 10 %, ale < 50 % masy produktów mlecznych (z wyłączeniem karmy 
dla psów lub kotów pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

498 EUR/t 0 

2309 90 35  Preparaty, włącznie z przedmieszkami, stosowane do karmienia zwierząt, 
zawierające glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z malto
dekstryny, ale niezawierające skrobi lub zawierające <= 10 % skrobi 
i >= 50 %, ale < 75 % masy produktów mlecznych (z wyłączeniem karmy 
dla psów lub kotów pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

730 EUR/t 0 

2309 90 39  Preparaty, włącznie z przedmieszkami, stosowane do karmienia zwierząt, 
zawierające glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z malto
dekstryny, ale niezawierające skrobi lub zawierające <= 10 % skrobi 
i >= 75 % masy produktów mlecznych (z wyłączeniem karmy dla psów 
lub kotów pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

948 EUR/t 0 

2309 90 41  Preparaty, włącznie z przedmieszkami, stosowane do karmienia zwierząt, 
zawierające glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z malto
dekstryny i zawierające > 10 %, ale <= 30 % skrobi i niezawierające pro
duktów mlecznych lub zawierające < 10 % masy produktów mlecznych 
(z wyłączeniem karmy dla psów lub kotów pakowanej do sprzedaży deta
licznej) 

55 EUR/t 0 

2309 90 43  Preparaty, włącznie z przedmieszkami, stosowane do karmienia zwierząt, 
zawierające glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z malto
dekstryny i zawierające > 10 %, ale <= 30 % skrobi oraz >= 10 %, ale 
< 50 % masy produktów mlecznych (z wyłączeniem karmy dla psów lub 
kotów pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

530 EUR/t 0 

2309 90 49  Preparaty, włącznie z przedmieszkami, stosowane do karmienia zwierząt, 
zawierające glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z malto
dekstryny i zawierające > 10 %, ale <= 30 % skrobi oraz >= 50 % masy 
produktów mlecznych (z wyłączeniem karmy dla psów lub kotów pako
wanej do sprzedaży detalicznej) 

888 EUR/t 0 

2309 90 51  Preparaty, włącznie z przedmieszkami, stosowane do karmienia zwierząt, 
zawierające glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z malto
dekstryny i zawierające > 30 % skrobi oraz niezawierające produktów 
mlecznych lub zawierające < 10 % masy produktów mlecznych (z wyłą
czeniem karmy dla psów lub kotów pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

102 EUR/t 0 
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2309 90 53  Preparaty, włącznie z przedmieszkami, stosowane do karmienia zwierząt, 
zawierające glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z malto
dekstryny i zawierające > 30 % skrobi oraz >= 10 %, ale < 50 % masy 
produktów mlecznych (z wyłączeniem karmy dla psów lub kotów pako
wanej do sprzedaży detalicznej) 

577 EUR/t 0 

2309 90 59  Preparaty, włącznie z przedmieszkami, stosowane do karmienia zwierząt, 
zawierające glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z malto
dekstryny i zawierające > 30 % skrobi oraz >= 50 % masy produktów 
mlecznych (z wyłączeniem karmy dla psów lub kotów pakowanej 
do sprzedaży detalicznej) 

730 EUR/t 0 

2309 90 70  Preparaty, włącznie z przedmieszkami, stosowane do karmienia zwierząt, 
niezawierające skrobi, glukozy, maltodekstryny lub syropu z maltodek
stryny, ale zawierające produkty mleczne (z wyłączeniem karmy dla psów 
lub kotów pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

948 EUR/t 0 

2309 90 91  Wysłodki buraczane z dodatkiem melasy, w rodzaju stosowanych do kar
mienia zwierząt 

12 0 

2309 90 95  Preparaty w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt, zawierające 
>=49 % masy chlorku choliny, na bazie organicznej lub nieorganicznej 
(z wyłączeniem przedmieszek) 

9,6 0 

2309 90 99  Preparaty w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt, niezawierające 
skrobi, glukozy, syropu glukozowego, maltodekstryny ani produktów 
mlecznych (z wyłączeniem karmy dla psów lub kotów pakowanej 
do sprzedaży detalicznej, roztworów z ryb lub ssaków morskich, pozo
stałości z produkcji skrobi z kukurydzy, o których mowa w uwadze do
datkowej 5 do rozdziału 23, wysłodków buraczanych z dodatkiem me
lasy, preparatów zawierających >= 49 % masy chlorku choliny, na bazie 
organicznej lub nieorganicznej i przedmieszek) 

9,6 0 

2401 10 10  Tytoń suszony ogniowo-rurowo typu Virginia, nieodżyłowany 18,4 MIN 22 EUR/ 
100 kg/net MAX 

24 EUR/100 kg/net 

0 

2401 10 20  Tytoń suszony powietrzem na jasny typu Burley, włącznie z hybrydami 
Burley, nieodżyłowany 

18,4 MIN 22 EUR/ 
100 kg/net MAX 

24 EUR/100 kg/net 

0 

2401 10 30  Tytoń suszony powietrzem na jasny typu Maryland, nieodżyłowany 18,4 MIN 22 EUR/ 
100 kg/net MAX 

24 EUR/100 kg/net 

0 

2401 10 41  Tytoń suszony ogniowo-płomieniowo typu Kentucky, nieodżyłowany 18,4 MIN 22 EUR/ 
100 kg/net MAX 

24 EUR/100 kg/net 

0 
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2401 10 49  Tytoń suszony ogniowo-płomieniowo, nieodżyłowany (z wyłączeniem 
typu Kentucky) 

18,4 MIN 22 EUR/ 
100 kg/net MAX 

24 EUR/100 kg/net 

0 

2401 10 50  Tytoń suszony powietrzem na jasny, nieodżyłowany (z wyłączenie typu 
Burley i Maryland) 

11,2 MIN 22 EUR/ 
100 kg/net MAX 

56 EUR/100 kg/net 

0 

2401 10 60  Tytoń typu Oriental suszony na słońcu, nieodżyłowany 11,2 MIN 22 EUR/ 
100 kg/net MAX 

56 EUR/100 kg/net 

0 

2401 10 70  Tytoń suszony powietrzem na ciemny, nieodżyłowany 11,2 MIN 22 EUR/ 
100 kg/net MAX 

56 EUR/100 kg/net 

0 

2401 10 80  Tytoń suszony ogniowo-rurowo, nieodżyłowany (z wyłączeniem typu Vir
ginia) 

11,2 MIN 22 EUR/ 
100 kg/net MAX 

56 EUR/100 kg/net 

0 

2401 10 90  Tytoń, nieodżyłowany (z wyłączeniem suszonego ogniowo-rurowo, suszo
nego powietrzem na jasny, suszonego ogniowo-płomieniowo, suszonego 
powietrzem na ciemny i typu Oriental suszonego na słońcu) 

11,2 MIN 22 EUR/ 
100 kg/net MAX 

56 EUR/100 kg/net 

0 

2401 20 10  Częściowo lub całkowicie odżyłowany suszony ogniowo-rurowo tytoń 
typu Virginia, inaczej nieprzetworzony 

18,4 MIN 22 EUR/ 
100 kg/net MAX 

24 EUR/100 kg/net 

0 

2401 20 20  Częściowo lub całkowicie odżyłowany suszony powietrzem na jasny tytoń 
typu Burley, włącznie z hybrydami Burley, inaczej nieprzetworzony 

18,4 MIN 22 EUR/ 
100 kg/net MAX 

24 EUR/100 kg/net 

0 

2401 20 30  Częściowo lub całkowicie odżyłowany suszony powietrzem na jasny tytoń 
typu Maryland, inaczej nieprzetworzony 

18,4 MIN 22 EUR/ 
100 kg/net MAX 

24 EUR/100 kg/net 

0 

2401 20 41  Częściowo lub całkowicie odżyłowany suszony ogniowo-płomieniowo ty
toń typu Kentucky, inaczej nieprzetworzony 

18,4 MIN 22 EUR/ 
100 kg/net MAX 

24 EUR/100 kg/net 

0 

2401 20 49  Częściowo lub całkowicie odżyłowany suszony ogniowo-płomieniowo ty
toń, inaczej nieprzetworzony (z wyłączeniem typu Kentucky) 

18,4 MIN 22 EUR/ 
100 kg/net MAX 

24 EUR/100 kg/net 

0 
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2401 20 50  Częściowo lub całkowicie odżyłowany suszony powietrzem na jasny ty
toń, inaczej nieprzetworzony (z wyłączeniem typu Burley lub Maryland) 

11,2 MIN 22 EUR/ 
100 kg/net MAX 

56 EUR/100 kg/net 

0 

2401 20 60  Częściowo lub całkowicie odżyłowany suszony na słońcu tytoń typu 
Oriental, inaczej nieprzetworzony 

11,2 MIN 22 EUR/ 
100 kg/net MAX 

56 EUR/100 kg/net 

0 

2401 20 70  Częściowo lub całkowicie odżyłowany suszony powietrzem na ciemny ty
toń, inaczej nieprzetworzony 

11,2 MIN 22 EUR/ 
100 kg/net MAX 

56 EUR/100 kg/net 

0 

2401 20 80  Częściowo lub całkowicie odżyłowany, suszony ogniowo-rurowo tytoń, 
inaczej nieprzetworzony (z wyłączeniem typu Virginia) 

11,2 MIN 22 EUR/ 
100 kg/net MAX 

56 EUR/100 kg/net 

0 

2401 20 90  Częściowo lub całkowicie odżyłowany tytoń, inaczej nieprzetworzony 
(z wyłączeniem suszonego ogniowo-rurowo, suszonego powietrzem 
na jasny, suszonego ogniowo-płomieniowo, suszonego powietrzem 
na ciemny i typu Oriental suszonego na słońcu) 

11,2 MIN 22 EUR/ 
100 kg/net MAX 

56 EUR/100 kg/net 

0 

2401 30 00  Odpady tytoniu 11,2 MIN 22 EUR/ 
100 kg/net MAX 

56 EUR/100 kg/net 

0 

2402 10 00  Cygara, nawet z obciętymi końcami i cygaretki, zawierające tytoń 26 0 

2402 20 10  Papierosy zawierające tytoń i goździki 10 0 

2402 20 90  Papierosy zawierające tytoń (z wyłączeniem zawierających goździki) 57,6 0 

2402 90 00  Cygara, nawet z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy składające wy
łącznie z namiastek tytoniu 

57,6 0 

2403 10 10  Tytoń do palenia, nawet zawierający namiastki tytoniu w dowolnej pro
porcji, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto <= 500 g 

74,9 0 

2403 10 90  Tytoń do palenia, nawet zawierający namiastki tytoniu w dowolnej pro
porcji, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto > 500 g 

74,9 0 

2403 91 00  Tytoń »homogenizowany« lub »odtworzony« z drobno posiekanych liści 
tytoniu, odpadów tytoniu lub pyłu tytoniowego 

16,6 0 
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2403 99 10  Tytoń do żucia i tabaka 41,6 0 

2403 99 90  Przetworzony tytoń i przetworzone namiastki tytoniu, proszek tytoniowy 
oraz ekstrakty i esencje z tytoniu (z wyłączeniem tytoniu do żucia i tabaki, 
cygar, nawet z obciętymi końcami, cygaretek i papierosów, tytoniu do pa
lenia, nawet zawierającego namiastki tytoniu w dowolnej proporcji, tyto
niu »homogenizowanego« lub »odtworzonego«, nikotyny pochodzącej z ro
śliny tytoniu oraz środków owadobójczych wytwarzanych z ekstraktów 
i esencji z tytoniu) 

16,6 0 

2501 00 10  Woda morska i roztwory soli bez cła 0 

2501 00 31  Sól do przeróbki chemicznej (oddzielenie Na od Cl) do produkcji pozosta
łych produktów 

bez cła 0 

2501 00 51  Sól, denaturowana lub do celów przemysłowych, włącznie z oczyszcza
niem (z wyłączeniem przeróbki chemicznej lub konserwowania lub przy
gotowania artykułów spożywczych dla ludzi i zwierząt) 

1,7 EUR/1 000 kg/ 
net 

0 

2501 00 91  Sól odpowiednia do spożycia przez ludzi 2,6 EUR/1 000 kg/ 
net 

0 

2501 00 99  Sól i czysty chlorek sodu, nawet w roztworze wodnym lub z dodatkiem 
środków zapobiegających zbrylaniu lub środków zapewniających dobrą 
sypkość (z wyłączeniem soli kuchennej, soli do przeróbki chemicznej (od
dzielenie Na od Cl), soli denaturowanej i soli do pozostałych celów prze
mysłowych) 

2,6 EUR/1 000 kg/ 
net 

0 

2502 00 00  Piryty żelazowe niewyprażone bez cła 0 

2503 00 10  Siarka surowa lub nierafinowana (z wyłączeniem siarki sublimowanej, 
strąconej i koloidalnej) 

bez cła 0 

2503 00 90  Siarka wszystkich rodzajów (z wyłączeniem siarki surowej lub nierafino
wanej, sublimowanej, strąconej i koloidalnej) 

1,7 0 

2504 10 00  Grafit naturalny w proszku lub płatkach bez cła 0 

2504 90 00  Grafit naturalny (z wyłączeniem w proszku lub płatkach) bez cła 0 

2505 10 00  Piaski krzemionkowe i piaski kwarcowe, nawet barwione bez cła 0 

2505 90 00  Piaski naturalne wszystkich rodzajów, nawet barwione (z wyłączeniem 
piasków krzemionkowych, piasków kwarcowych, złoto- i platynonośnych 
piasków, piasków cyrkonu, rutylu i ilmenitu, piasków monacytu oraz pias
ków bitumicznych lub asfaltowych) 

bez cła 0 

2506 10 00  Kwarc (z wyłączeniem piasków kwarcowych) bez cła 0 

2506 20 00  Kwarcyt, tylko pocięty przez piłowanie lub inaczej, na bloki lub płyty 
o kształcie kwadratowym lub prostokątnym 

bez cła 0 
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2507 00 20  Kaolin bez cła 0 

2507 00 80  Gliny kaolinowe (inne niż kaolin) bez cła 0 

2508 10 00  Bentonit bez cła 0 

2508 30 00  Glina ogniotrwała (z wyłączeniem kaolinu i pozostałych glin kaolinowych 
i iłów porowatych) 

bez cła 0 

2508 40 00  Gliny (z wyłączeniem gliny ogniotrwałej, bentonitu, kaolinu i pozostałych 
glin kaolinowych i iłów porowatych) 

bez cła 0 

2508 50 00  Andaluzyt, cyjanit i sylimanit bez cła 0 

2508 60 00  Mullit bez cła 0 

2508 70 00  Ziemie szamotowe lub dynasowe bez cła 0 

2509 00 00  Kreda bez cła 0 

2510 10 00  Naturalne fosforany wapnia i naturalne fosforany glinu-wapnia, kreda na
turalna i fosforanowa, niemielone 

bez cła 0 

2510 20 00  Naturalne fosforany wapnia i naturalne fosforany glinu-wapnia, kreda na
turalna i fosforanowa, mielone 

bez cła 0 

2511 10 00  Naturalny siarczan baru (baryt) bez cła 0 

2511 20 00  Naturalny węglan baru (witeryt), nawet kalcynowany (z wyłączeniem 
tlenku baru) 

bez cła 0 

2512 00 00  Skały krzemionkowe kopalne, na przykład ziemia okrzemkowa, trypla 
i diatomit, i podobne ziemie krzemionkowe, nawet kalcynowane, o pozor
nej gęstości <= 1 

bez cła 0 

2513 10 00  Pumeks bez cła 0 

2513 20 00  Szmergiel; naturalny korund, naturalny granat i pozostałe naturalne mate
riały ścierne, nawet poddane obróbce cieplnej 

bez cła 0 

2514 00 00  Łupek, nawet wstępnie obrobiony lub tylko pocięty, przez piłowanie lub 
inaczej, na bloki lub płyty o kształcie kwadratowym lub prostokątnym; 
proszek łupkowy i odpady łupku 

bez cła 0 

2515 11 00  Marmur i trawertyn, surowe lub wstępnie obrobione bez cła 0 

2515 12 20  Marmur i trawertyn, tylko pocięte, przez piłowanie lub inaczej, na płyty 
o kształcie kwadratowym lub prostokątnym, o grubości <= 4 cm 

bez cła 0 
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2515 12 50  Marmur i trawertyn, tylko pocięte, przez piłowanie lub inaczej, na bloki 
lub płyty o kształcie kwadratowym lub prostokątnym, o grubości > 4 cm, 
ale <= 25 cm 

bez cła 0 

2515 12 90  Marmur i trawertyn, tylko pocięte, przez piłowanie lub inaczej, na bloki 
lub płyty o kształcie kwadratowym lub prostokątnym, o grubości 
> 25 cm 

bez cła 0 

2515 20 00  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 
kwadratowym lub prostokątnym (z wyłączeniem w postaci granulek, od
łamków lub proszku, oraz marmuru i trawertynu) 

bez cła 0 

2516 11 00  Granit, surowy lub wstępnie obrobiony (z wyłączeniem już z cechami 
charakterystycznymi kostek brukowych, płyt nawierzchniowych, krawęż
ników i płyt chodnikowych) 

bez cła 0 

2516 12 10  Granit, tylko pocięty, przez piłowanie lub inaczej, na bloki lub płyty 
o kształcie kwadratowym lub prostokątnym, o grubości <= 25 cm (z wyłą
czeniem już z cechami charakterystycznymi kostek brukowych, płyt na
wierzchniowych, krawężników i płyt chodnikowych) 

bez cła 0 

2516 12 90  Granit, tylko pocięty, przez piłowanie lub inaczej, na bloki lub płyty 
o kształcie kwadratowym lub prostokątnym, o grubości > 25 cm (z wyłą
czeniem już z cechami charakterystycznymi kostek brukowych, płyt na
wierzchniowych, krawężników i płyt chodnikowych) 

bez cła 0 

2516 20 00  Piaskowiec, nawet wstępnie obrobiony lub tylko pocięty, przez piłowanie 
lub inaczej, na bloki lub płyty o kształcie kwadratowym lub prostokątnym 
(z wyłączeniem już z cechami charakterystycznymi kostek brukowych, 
płyt nawierzchniowych, krawężników i płyt chodnikowych) 

bez cła 0 

2516 90 00  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 (z wyłącze
niem w postaci granulek, odłamków lub proszku lub już z cechami cha
rakterystycznymi kostek brukowych, płyt nawierzchniowych, krawężni
ków i płyt chodnikowych, kamieni pomnikowych lub budowlanych o po
zornej gęstości >= 2,5, granitu i piaskowca) 

bez cła 0 

2517 10 10  Otoczaki i żwir jako kruszywo do betonu, jako tłuczeń drogowy lub 
do podsypki torów kolejowych lub inne kruszywo, gruby żwir i krzemień, 
nawet poddane obróbce cieplnej 

bez cła 0 

2517 10 20  Pokruszony lub rozłupany dolomit i topnik wapniowy, jako kruszywo 
do betonu, jako tłuczeń drogowy lub do podsypki torów kolejowych lub 
inne kruszywo 

bez cła 0 

2517 10 80  Kamień pokruszony lub rozłupany, jako kruszywo do betonu, jako tłu
czeń drogowy lub do podsypki torów kolejowych lub inne kruszywo, na
wet poddany obróbce cieplnej (z wyłączeniem otoczaków, żwiru, krze
mienia i grubego żwiru, pokruszonego lub rozłupanego dolomitu i top
nika wapniowego) 

bez cła 0 

2517 20 00  Makadam z żużla, z popiołów odlewniczych lub z podobnych odpadów 
przemysłowych, nawet zawierający otoczaki, żwir, gruby żwir i krzemień, 
jako kruszywo do betonu, jako tłuczeń drogowy lub do podsypki torów 
kolejowych lub inne kruszywo 

bez cła 0 
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2517 30 00  Makadam smołowany bez cła 0 

2517 41 00  Granulki, odłamki i proszek z marmuru, nawet poddane obróbce cieplnej bez cła 0 

2517 49 00  Granulki, odłamki i proszek, nawet poddane obróbce cieplnej, trawertynu, 
ekausyny, alabastru, bazaltu, granitu, piaskowca, porfiru, sjenitu, lawy, 
gnejsu, trachitu i pozostałych skał objętych pozycją 2515 i 2516 (z wyłą
czeniem marmuru) 

bez cła 0 

2518 10 00  Surowy dolomit, niekalcynowany ani niespiekany, włącznie z dolomitem 
wstępnie obrobionym lub tylko pociętym, przez piłowanie lub inaczej, 
na bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (włącznie z kwadratowym) 
(z wyłączeniem pokruszonego lub rozłupanego dolomitu jako kruszywo 
do betonu, jako tłuczeń drogowy lub do podsypki torów kolejowych lub 
inne kruszywo) 

bez cła 0 

2518 20 00  Kalcynowany lub spiekany dolomit (z wyłączeniem pokruszonego lub 
rozłupanego dolomitu jako kruszywo do betonu, jako tłuczeń drogowy 
lub do podsypki torów kolejowych lub inne kruszywo) 

bez cła 0 

2518 30 00  Dolomitowa masa ogniotrwała do ubijania bez cła 0 

2519 10 00  Naturalny węglan magnezu (magnezyt) bez cła 0 

2519 90 10  Tlenek magnezu, nawet czysty (z wyłączeniem kalcynowanego natural
nego węglanu magnezu) 

1,7 0 

2519 90 30  Magnezja całkowicie wypalona (spiekana), nawet zawierająca małe ilości 
innych tlenków dodanych przed spiekaniem 

bez cła 0 

2519 90 90  Magnezja topiona bez cła 0 

2520 10 00  Gips; anhydryt bez cła 0 

2520 20 10  Budowlane spoiwa gipsowe składające się z gipsu kalcynowanego lub siar
czanu wapnia, nawet barwione, zawierające lub nie małe ilości przyspie
szaczy lub opóźniaczy 

bez cła 0 

2520 20 90  Spoiwa gipsowe składające się z gipsu kalcynowanego lub siarczanu wap
nia, nawet barwione, zawierające lub nie małe ilości przyspieszaczy lub 
opóźniaczy (z wyłączeniem budowlanych) 

bez cła 0 

2521 00 00  Topnik wapniowy; wapień i pozostały kamień wapienny, w rodzaju stoso
wanych do produkcji wapna lub cementu 

bez cła 0 

2522 10 00  Wapno palone 1,7 0 

2522 20 00  Wapno gaszone 1,7 0 

2522 30 00  Wapno hydrauliczne (z wyłączeniem czystego tlenku wapnia i wodorot
lenku wapnia) 

1,7 0 
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2523 10 00  Klinkier cementowy 1,7 0 

2523 21 00  Biały cement portlandzki, nawet sztucznie barwiony 1,7 0 

2523 29 00  Cement portlandzki (z wyłączeniem białego, nawet sztucznie barwionego) 1,7 0 

2523 30 00  Cement glinowy 1,7 0 

2523 90 10  Cement hutniczy 1,7 0 

2523 90 80  Cement, nawet barwiony (z wyłączeniem cementu portlandzkiego, ce
mentu glinowego i cementu hutniczego) 

1,7 0 

2524 10 00  Azbest krokidolit (z wyłączeniem wyrobów z krokidolitu) bez cła 0 

2524 90 00  Azbest (z wyłączeniem krokidolitu i wyrobów z azbestu) bez cła 0 

2525 10 00  Mika surowa i mika rozłupana na warstwy lub odłamki bez cła 0 

2525 20 00  Proszek miki bez cła 0 

2525 30 00  Odpadki miki bez cła 0 

2526 10 00  Steatyt naturalny, nawet wstępnie obrobiony lub tylko pocięty, przez piło
wanie lub inaczej, na bloki lub płyty o kształcie kwadratowym lub prosto
kątnym, oraz talk, nierozdrobniony lub niesproszkowany 

bez cła 0 

2526 20 00  Steatyt naturalny i talk, rozdrobniony lub sproszkowany bez cła 0 

2528 10 00  Borany sodu, naturalne, i ich koncentraty, nawet kalcynowane (z wyłącze
niem boranów sodu wyodrębnionych z naturalnych solanek) 

bez cła 0 

2528 90 00  Borany, naturalne, i ich koncentraty, nawet kalcynowane, oraz naturalne 
kwasy borowe zawierające <= 85 % H3BO3 w przeliczeniu na suchą 
masę (z wyłączeniem boranów sodu i ich koncentratów oraz boranów 
wyodrębnionych z naturalnych solanek) 

bez cła 0 

2529 10 00  Skaleń bez cła 0 

2529 21 00  Fluoryt zawierający <= 97 % masy fluorku wapnia bez cła 0 

2529 22 00  Fluoryt zawierający > 97 % masy fluorku wapnia bez cła 0 

2529 30 00  Leucyt, nefelin i sjenit nefelinowy bez cła 0 

2530 10 10  Perlit, nieporowaty bez cła 0 
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2530 10 90  Wermikulit i chloryty, nieporowate bez cła 0 

2530 20 00  Kizeryt i epsomit (naturalne siarczany magnezu) bez cła 0 

2530 90 20  Sepiolit, naturalny lub pochodzący z recyklingu bez cła 0 

2530 90 98  Siarczek arsenu, ałunit, pucolana oraz pozostałe substancje mineralne, 
gdzie indziej niewymienione 

bez cła 0 

2601 11 00  Nieaglomerowane rudy i koncentraty żelaza (z wyłączeniem wyprażonych 
pirytów żelazowych) 

bez cła 0 

2601 12 00  Aglomerowane rudy i koncentraty żelaza (z wyłączeniem wyprażonych 
pirytów żelazowych) 

bez cła 0 

2601 20 00  Wyprażone piryty żelazowe bez cła 0 

2602 00 00  Rudy i koncentraty manganu, włącznie z żelazonośnymi rudami i koncen
tratami manganu o zawartości manganu >= 20 %, w przeliczeniu na suchą 
masę 

bez cła 0 

2603 00 00  Rudy i koncentraty miedzi bez cła 0 

2604 00 00  Rudy i koncentraty niklu bez cła 0 

2605 00 00  Rudy i koncentraty kobaltu bez cła 0 

2606 00 00  Rudy i koncentraty glinu bez cła 0 

2607 00 00  Rudy i koncentraty ołowiu bez cła 0 

2608 00 00  Rudy i koncentraty cynku bez cła 0 

2609 00 00  Rudy i koncentraty cyny bez cła 0 

2610 00 00  Rudy i koncentraty chromu bez cła 0 

2611 00 00  Rudy i koncentraty wolframu bez cła 0 

2612 10 10  Rudy uranu i uraninit, o zawartości uranu > 5 % masy (Euratom) bez cła 0 

2612 10 90  Rudy uranu i ich koncentraty (z wyłączeniem rud uranu i uraninitu, o za
wartości uranu > 5 % masy) 

bez cła 0 

2612 20 10  Monacyt; urano-torianit i pozostałe rudy toru, o zawartości toru > 20 % 
masy (Euratom) 

bez cła 0 
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2612 20 90  Rudy i koncentraty toru (z wyłączeniem monacytu, urano-torianitu i pozo
stałych rud toru, o zawartości toru > 20 % masy) 

bez cła 0 

2613 10 00  Prażone rudy i koncentraty molibdenu bez cła 0 

2613 90 00  Rudy i koncentraty molibdenu (z wyłączeniem prażonych) bez cła 0 

2614 00 10  Ilmenit i koncentraty bez cła 0 

2614 00 90  Rudy i koncentraty tytanu (z wyłączeniem ilmenitu i koncentratów) bez cła 0 

2615 10 00  Rudy i koncentraty cyrkonu bez cła 0 

2615 90 10  Rudy i koncentraty niobu i tantalu bez cła 0 

2615 90 90  Rudy i koncentraty wanadu bez cła 0 

2616 10 00  Rudy i koncentraty srebra bez cła 0 

2616 90 00  Rudy i koncentraty metali szlachetnych (z wyłączeniem rud i koncentra
tów srebra) 

bez cła 0 

2617 10 00  Rudy i koncentraty antymonu bez cła 0 

2617 90 00  Rudy i koncentraty (z wyłączeniem rud i koncentratów żelaza, manganu, 
miedzi, niklu, kobaltu, glinu, ołowiu, cynku, cyny, chromu, wolframu, 
uranu, toru, molibdenu, tytanu, niobu, tantalu, wanadu, cyrkonu, metali 
szlachetnych lub antymonu) 

bez cła 0 

2618 00 00  Żużel granulowany (piasek żużlowy) z produkcji żeliwa lub stali bez cła 0 

2619 00 20  Odpady z produkcji żeliwa lub stali nadające się do odzyskania żelaza lub 
manganu 

bez cła 0 

2619 00 40  Żużel z produkcji żeliwa lub stali nadający się do ekstrakcji tlenku tytanu bez cła 0 

2619 00 80  Żużel, zgorzeliny i pozostałe odpady z produkcji żeliwa lub stali (z wyłą
czeniem żużla granulowanego, odpadów nadających się do odzyskania że
laza lub manganu i żużla nadającego się do ekstrakcji tlenku tytanu) 

bez cła 0 

2620 11 00  Cynk twardy (kamień galwaniczny) bez cła 0 

2620 19 00  Żużel, popiół i pozostałości zawierające głównie cynk (z wyłączeniem 
cynku twardego (kamienia galwanicznego)) 

bez cła 0 
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2620 21 00  Szlamy z benzyny etylizowanej i szlamy z przeciwstukowych związków 
ołowiu, otrzymywane ze zbiorników zasobnikowych benzyny etylizowa
nej i przeciwstukowych związków ołowiu i zawierające głównie ołów, 
związki ołowiu i tlenek żelaza 

bez cła 0 

2620 29 00  Żużel, popiół i pozostałości zawierające głównie cynk (z wyłączeniem 
szlamów z benzyny etylizowanej i szlamów z przeciwstukowych związ
ków ołowiu) 

bez cła 0 

2620 30 00  Żużel, popiół i pozostałości zawierające głównie miedź bez cła 0 

2620 40 00  Żużel, popiół i pozostałości zawierające głównie glin bez cła 0 

2620 60 00  Żużel, popiół i pozostałości, zawierające arsen, rtęć, tal lub ich miesza
niny, w rodzaju stosowanych do ekstrakcji arsenu lub tych metali, lub 
do produkcji ich związków chemicznych (z wyłączeniem tych z produkcji 
żeliwa lub stali) 

bez cła 0 

2620 91 00  Żużel, popiół i pozostałości, zawierające antymon, beryl, kadm, chrom 
lub ich mieszaniny (z wyłączeniem tych z produkcji żeliwa lub stali) 

bez cła 0 

2620 99 10  Żużel, popiół i pozostałości zawierające głównie nikiel bez cła 0 

2620 99 20  Żużel, popiół i pozostałości zawierające głównie niob lub tantal bez cła 0 

2620 99 40  Żużel, popiół i pozostałości zawierające głównie cynę bez cła 0 

2620 99 60  Żużel, popiół i pozostałości zawierające głównie tytan bez cła 0 

2620 99 95  Żużel, popiół i pozostałości, zawierające metale lub związki metali (z wy
łączeniem tych z produkcji żeliwa lub stali i tych zawierających głównie 
cynk, ołów, miedź, glin, nikiel, niob, tantal, cynę lub tytan, tych zawierają
cych arsen, rtęć, tal lub ich mieszaniny, w rodzaju stosowanych do ekstrak
cji arsenu lub tych metali, lub do produkcji ich związków chemicznych, 
oraz tych zawierających antymon, beryl, kadm, chrom lub ich miesza
niny) 

bez cła 0 

2621 10 00  Popiół i pozostałości spopielenia odpadów komunalnych bez cła 0 

2621 90 00  Żużel i popiół, włącznie z popiołem z wodorostów morskich (brunatnic) 
(z wyłączeniem żużla, włącznie z granulowanym, z produkcji żeliwa lub 
stali, popiołów i pozostałości zawierających arsen, metale lub związki me
tali oraz popiołów i pozostałości ze spopielenia odpadów komunalnych) 

bez cła 0 

2701 11 10  Antracyt, nawet sproszkowany, o zawartości substancji lotnej <= 10 %, 
w przeliczeniu na suchą masę wolną od substancji mineralnych, nieaglo
merowany 

bez cła 0 

2701 11 90  Antracyt, nawet sproszkowany, o zawartości substancji lotnej > 10 %, ale 
<= 14 %, w przeliczeniu na suchą masę wolną od substancji mineralnych, 
nieaglomerowany 

bez cła 0 
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2701 12 10  Węgiel koksowy, nawet sproszkowany, nieaglomerowany bez cła 0 

2701 12 90  Węgiel bitumiczny, nawet sproszkowany, nieaglomerowany (z wyłącze
niem koksowego) 

bez cła 0 

2701 19 00  Węgiel, nawet sproszkowany, nieaglomerowany (z wyłączeniem antracytu 
i węgla bitumicznego) 

bez cła 0 

2701 20 00  Brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla bez cła 0 

2702 10 00  Węgiel brunatny (lignit), nawet sproszkowany, nieaglomerowany (z wyłą
czeniem gagatu) 

bez cła 0 

2702 20 00  Aglomerowany węgiel brunatny (lignit) (z wyłączeniem gagatu) bez cła 0 

2703 00 00  Torf, włącznie z odpadkami torfowymi, nawet aglomerowany bez cła 0 

2704 00 11  Koks i półkoks z węgla, nawet aglomerowany, do produkcji elektrod bez cła 0 

2704 00 19  Koks i półkoks z węgla, nawet aglomerowany (z wyłączeniem do produk
cji elektrod) 

bez cła 0 

2704 00 30  Koks i półkoks z węgla brunatnego (lignitu), nawet aglomerowany bez cła 0 

2704 00 90  Koks i półkoks z węgla brunatnego (lignitu), nawet aglomerowany; węgiel 
retortowy 

bez cła 0 

2705 00 00  Gaz węglowy, gaz wodny, gaz generatorowy, gaz ubogi i podobne gazy 
(z wyłączeniem gazu ziemnego i pozostałych węglowodorów gazowych) 

bez cła 0 

2706 00 00  Smoła destylowana z węgla, z węgla brunatnego (lignitu) lub z torfu oraz 
pozostałe smoły mineralne, nawet odwodnione lub częściowo destylo
wane, włącznie ze smołami odzyskanymi 

bez cła 0 

2707 10 10  Benzol (benzen) zawierający > 50 % benzenu, stosowany jako paliwo na
pędowe lub do ogrzewania (z wyłączeniem chemicznie zdefiniowanego) 

3 0 

2707 10 90  Benzol (benzen) zawierający > 50 % benzenu (z wyłączeniem chemicznie 
zdefiniowanego i stosowanego jako paliwo napędowe lub do ogrzewania) 

bez cła 0 

2707 20 10  Toluol (toluen) zawierający > 50 % toluenu, stosowany jako paliwo napę
dowe lub do ogrzewania (z wyłączeniem chemicznie zdefiniowanego) 

3 0 

2707 20 90  Toluol (toluen) zawierający > 50 % toluenu (z wyłączeniem chemicznie 
zdefiniowanego i stosowanego jako paliwo napędowe lub do ogrzewania) 

bez cła 0 

24.12.2016 L 356/200 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



CN 2007  Wyszczególnienie Stawka podstawowa Kategoria 

2707 30 10  Ksylol (ksyleny) zawierający > 50 % ksylenów, stosowany jako paliwo na
pędowe lub do ogrzewania (z wyłączeniem chemicznie zdefiniowanego) 

3 0 

2707 30 90  Ksylol (ksyleny) zawierający > 50 % ksylenów (z wyłączeniem chemicznie 
zdefiniowanego i stosowanego jako paliwo napędowe lub do ogrzewania) 

bez cła 0 

2707 40 00  Naftalen zawierający > 50 % naftalenu (z wyłączeniem chemicznie zdefi
niowanego) 

bez cła 0 

2707 50 10  Mieszaniny węglowodorów aromatycznych, z których >= 65 % objętoś
ciowo, włącznie ze stratami, destyluje w 250 °C zgodnie z metodą ASTM 
D 86, stosowane jako paliwo napędowe lub do ogrzewania (z wyłączeniem 
chemicznie zdefiniowanych związków) 

3 0 

2707 50 90  Mieszaniny węglowodorów aromatycznych, z których >= 65 % objętoś
ciowo, włącznie ze stratami, destyluje w temperaturze 250 °C zgodnie 
z metodą ASTM D 86 (z wyłączeniem chemicznie zdefiniowanych związ
ków i tych stosowanych jako paliwo napędowe lub do ogrzewania) 

bez cła 0 

2707 91 00  Oleje kreozotowe (z wyłączeniem zidentyfikowanych chemicznie) 1,7 0 

2707 99 11  Surowe oleje lekkie z destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej, 
z których >= 90 % objętościowo destyluje w temperaturze do 200 °C 
(z wyłączeniem chemicznie zdefiniowanych) 

1,7 0 

2707 99 19  Surowe oleje lekkie z destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej 
(z wyłączeniem tych, z których >= 90 % objętościowo destyluje w tempe
raturze do 200 °C i chemicznie zdefiniowanych związków) 

bez cła 0 

2707 99 30  Lekkie składniki siarkowe z pierwszej destylacji wysokotemperaturowej 
smoły węglowej 

bez cła 0 

2707 99 50  Zasady pirydynowe, chinolinowe, akrydynowe i anilinowe oraz pozostałe 
produkty zasadowe z pierwszej destylacji wysokotemperaturowej smoły 
węglowej, gdzie indziej niewymienione 

1,7 0 

2707 99 70  Antracen (z wyłączeniem chemicznie zdefiniowanego) bez cła 0 

2707 99 80  Fenole zawierające > 50 % fenoli (z wyłączeniem chemicznie zdefiniowa
nych) 

1,2 0 

2707 99 91  Oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglo
wej i podobne produkty, w których masa składników aromatycznych jest 
większa niż składników niearomatycznych, do produkcji węgla objętego 
pozycją 2803 

bez cła 0 

2707 99 99  Oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglo
wej i podobne produkty, w których masa składników aromatycznych jest 
większa niż składników niearomatycznych, gdzie indziej niewymienione 

1,7 0 
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2708 10 00  Pak otrzymywany ze smoły węglowej lub z pozostałych smół mineral
nych 

bez cła 0 

2708 20 00  Koks pakowy otrzymywany ze smoły węglowej lub z pozostałych smół 
mineralnych 

bez cła 0 

2709 00 10  Kondensaty gazu naturalnego bez cła 0 

2709 00 90  Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, su
rowe (z wyłączeniem kondensatów gazu naturalnego) 

bez cła 0 

2710 11 11  Lekkie oleje z ropy naftowej lub minerałów bitumicznych do przeprowa
dzania procesu specyficznego określonego w uwadze dodatkowej 5 
do rozdziału 27 

4,7 0 

2710 11 15  Lekkie oleje z ropy naftowej lub minerałów bitumicznych do przeprowa
dzania przemian chemicznych (z wyłączeniem procesów specyficznych 
określonych w uwadze dodatkowej 5 do rozdziału 27) 

4,7 0 

2710 11 21  Benzyna lakiernicza 4,7 0 

2710 11 25  Benzyny specjalne (z wyłączeniem benzyny lakierniczej) z ropy naftowej 
lub minerałów bitumicznych 

4,7 0 

2710 11 31  Benzyna lotnicza 4,7 0 

2710 11 41  Benzyna silnikowa z zawartością ołowiu <= 0,013 g/l, o liczbie oktanowej 
oznaczonej metodą badawczą (RON) < 95 

4,7 0 

2710 11 45  Benzyna silnikowa z zawartością ołowiu <= 0,013 g/l, o liczbie oktanowej 
oznaczonej metodą badawczą (RON) >= 95, ale < 98 

4,7 0 

2710 11 49  Benzyna silnikowa z zawartością ołowiu <= 0,013 g/l, o liczbie oktanowej 
oznaczonej metodą badawczą (RON) >= 98 

4,7 0 

2710 11 51  Benzyna silnikowa z zawartością ołowiu > 0,013 g/l, o liczbie oktanowej 
oznaczonej metodą badawczą (RON) < 98 (z wyłączeniem benzyny lotni
czej) 

4,7 0 

2710 11 59  Benzyna silnikowa z zawartością ołowiu > 0,013 g/l, o liczbie oktanowej 
oznaczonej metodą badawczą (RON) >= 98 (z wyłączeniem benzyny lot
niczej) 

4,7 0 

2710 11 70  Paliwo do silników odrzutowych, w rodzaju benzyny (z wyłączeniem ben
zyny lotniczej) 

4,7 0 

2710 11 90  Lekkie oleje i preparaty, z ropy naftowej lub z minerałów bitumicznych, 
gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem do przeprowadzania prze
mian chemicznych, do przeprowadzenia procesu specyficznego określo
nego w uwadze dodatkowej 5 do działu 27 i benzyn specjalnych, benzyny 
silnikowej i paliwa typu benzyny do silników odrzutowych) 

4,7 0 

2710 19 11  Oleje średnie z ropy naftowej lub minerałów bitumicznych do przeprowa
dzania procesu specyficznego określonego w uwadze dodatkowej 5 
do rozdziału 27 

4,7 0 

24.12.2016 L 356/202 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



CN 2007  Wyszczególnienie Stawka podstawowa Kategoria 

2710 19 15  Oleje średnie z ropy naftowej lub minerałów bitumicznych do przeprowa
dzania przemian chemicznych (z wyłączeniem procesów specyficznych 
określonych w uwadze dodatkowej 5 do rozdziału 27) 

4,7 0 

2710 19 21  Paliwo do silników odrzutowych, w rodzaju nafty 4,7 0 

2710 19 25  Nafta (z wyłączeniem paliwa do silników odrzutowych) 4,7 0 

2710 19 29  Średnie oleje i preparaty, z ropy naftowej lub z minerałów bitumicznych, 
gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem do przeprowadzania prze
mian chemicznych, do przeprowadzenia procesu specyficznego określo
nego w uwadze dodatkowej 5 do działu 27 i nafty) 

4,7 0 

2710 19 31  Oleje napędowe z ropy naftowej lub minerałów bitumicznych do przepro
wadzania procesu specyficznego określonego w uwadze dodatkowej 5 
do rozdziału 27 

3,5 0 

2710 19 35  Oleje napędowe z ropy naftowej lub minerałów bitumicznych do przepro
wadzania przemian chemicznych (z wyłączeniem procesów specyficznych 
określonych w uwadze dodatkowej 5 do rozdziału 27) 

3,5 0 

2710 19 41  Oleje napędowe z ropy naftowej lub minerałów bitumicznych, o zawar
tości siarki <= 0,05 % masy (z wyłączeniem do przeprowadzania prze
mian chemicznych i do przeprowadzenia procesu specyficznego określo
nego w uwadze dodatkowej 5 do rozdziału 27) 

3,5 0 

2710 19 45  Oleje napędowe z ropy naftowej lub minerałów bitumicznych, o zawar
tości siarki > 0,05 %, ale <= 0,2 % masy (z wyłączeniem do przeprowadza
nia przemian chemicznych i do przeprowadzenia procesu specyficznego 
określonego w uwadze dodatkowej 5 do rozdziału 27) 

3,5 0 

2710 19 49  Oleje napędowe z ropy naftowej lub minerałów bitumicznych, o zawar
tości siarki > 0,2 % masy (z wyłączeniem do przeprowadzania przemian 
chemicznych i do przeprowadzenia procesu specyficznego określonego 
w uwadze dodatkowej 5 do rozdziału 27) 

3,5 0 

2710 19 51  Oleje opałowe z ropy naftowej lub minerałów bitumicznych do przepro
wadzania procesu specyficznego określonego w uwadze dodatkowej 5 
do rozdziału 27 

3,5 0 

2710 19 55  Oleje opałowe otrzymywane z minerałów bitumicznych, do przeprowa
dzania przemian chemicznych (z wyłączeniem procesów specyficznych 
określonych w uwadze dodatkowej 5 do rozdziału 27) 

3,5 0 

2710 19 61  Oleje opałowe otrzymywane z minerałów bitumicznych, o zawartości 
siarki <= 1 % masy (z wyłączeniem do przeprowadzania przemian che
micznych lub procesu specyficznego określonego w uwadze dodatkowej 
5 do rozdziału 27) 

3,5 0 
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2710 19 63  Oleje opałowe otrzymywane z minerałów bitumicznych, o zawartości 
siarki > 1 % do 2 % masy (z wyłączeniem do przeprowadzania przemian 
chemicznych lub procesu specyficznego określonego w uwadze dodatko
wej 5 do rozdziału 27) 

3,5 0 

2710 19 65  Oleje opałowe otrzymywane z minerałów bitumicznych, o zawartości 
siarki > 2 % do 2,8 % masy (z wyłączeniem do przeprowadzania prze
mian chemicznych lub procesu specyficznego określonego w uwadze do
datkowej 5 do rozdziału 27) 

3,5 0 

2710 19 69  Oleje opałowe otrzymywane z minerałów bitumicznych, o zawartości 
siarki > 2,8 % masy (z wyłączeniem do przeprowadzania przemian che
micznych lub procesu specyficznego określonego w uwadze dodatkowej 
5 do rozdziału 27) 

3,5 0 

2710 19 71  Oleje smarowe i pozostałe preparaty zawierające >= 70 % masy olejów 
ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, któ
rych te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów, do przeprowadze
nia procesu specyficznego określonego w uwadze dodatkowej 5 do roz
działu 27 

3,7 0 

2710 19 75  Oleje smarowe i pozostałe preparaty zawierające >= 70 % masy olejów 
ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, któ
rych te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów, do przeprowadza
nia przemian chemicznych (z wyłączeniem procesów specyficznych okreś
lonych w uwadze dodatkowej 5 do rozdziału 27) 

3,7 0 

2710 19 81  Oleje silnikowe, smarowe oleje sprężarkowe, smarowe oleje turbinowe za
wierające >= 70 % masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych 
z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki zasadnicze 
preparatów (z wyłączeniem do przeprowadzania przemian chemicznych 
lub procesów specyficznych określonych w uwadze dodatkowej 5 do roz
działu 27 oraz do wymieszania zgodnie z warunkami określonymi w uwa
dze dodatkowej 6 do rozdziału 27) 

3,7 0 

2710 19 83  Płyny hydrauliczne zawierające >= 70 % masy olejów ropy naftowej lub 
olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stano
wią składniki zasadnicze preparatów (z wyłączeniem do przeprowadzania 
przemian chemicznych lub procesów specyficznych określonych w uwadze 
dodatkowej 5 do rozdziału 27 oraz do wymieszania zgodnie z warunkami 
określonymi w uwadze dodatkowej 6 do rozdziału 27) 

3,7 0 

2710 19 85  Oleje białe, parafina ciekła zawierające >= 70 % masy olejów ropy nafto
wej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te 
oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów (z wyłączeniem do prze
prowadzania przemian chemicznych lub procesów specyficznych określo
nych w uwadze dodatkowej 5 do rozdziału 27 oraz do wymieszania 
zgodnie z warunkami określonymi w uwadze dodatkowej 6 do rozdziału 
27) 

3,7 0 
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2710 19 87  Oleje przekładniowe i oleje reduktorowe zawierające >= 70 % masy ole
jów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, 
których te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów (z wyłączeniem 
do przeprowadzania przemian chemicznych lub procesów specyficznych 
określonych w uwadze dodatkowej 5 do rozdziału 27 oraz do wymiesza
nia zgodnie z warunkami określonymi w uwadze dodatkowej 6 do roz
działu 27) 

3,7 0 

2710 19 91  Mieszanki do obróbki metali, oleje do smarowania form, oleje antykoro
zyjne zawierające >= 70 % masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzy
mywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią składniki 
zasadnicze preparatów (z wyłączeniem do przeprowadzania przemian 
chemicznych lub procesów specyficznych określonych w uwadze dodat
kowej 5 do rozdziału 27 oraz do wymieszania zgodnie z warunkami 
określonymi w uwadze dodatkowej 6 do rozdziału 27) 

3,7 0 

2710 19 93  Oleje izolacyjne zawierające >= 70 % masy olejów ropy naftowej lub ole
jów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią 
składniki zasadnicze preparatów (z wyłączeniem do przeprowadzania 
przemian chemicznych lub procesów specyficznych określonych w uwadze 
dodatkowej 5 do rozdziału 27 oraz do wymieszania zgodnie z warunkami 
określonymi w uwadze dodatkowej 6 do rozdziału 27) 

3,7 0 

2710 19 99  Oleje smarowe i pozostałe oleje ciężkie i preparaty, gdzie indziej niewy
mienione, zawierające >= 70 % masy olejów ropy naftowej lub olejów 
otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których te oleje stanowią 
składniki zasadnicze preparatów (z wyłączeniem do przeprowadzania 
przemian chemicznych lub procesów specyficznych określonych w uwadze 
dodatkowej 5 do rozdziału 27) 

3,7 0 

2710 91 00  Oleje odpadowe zawierające polichlorowane bifenyle (PCB), polichloro
wane terfenyle (PCT) lub polibromowane bifenyle (PBB) 

3,5 0 

2710 99 00  Oleje odpadowe zawierające głównie ropę naftową lub minerały bitu
miczne (z wyłączeniem tych zawierających polichlorowane bifenyle (PCB), 
polichlorowane terfenyle (PCT) lub polibromowane bifenyle (PBB)) 

3,5 0 

2711 11 00  Gaz ziemny, skroplony 0,7 0 

2711 12 11  Propan o czystości >= 99 % stosowany jako paliwo napędowe lub 
do ogrzewania, skroplony 

8 0 

2711 12 19  Propan o czystości >= 99 %, skroplony (z wyłączeniem stosowanego jako 
paliwo napędowe lub do ogrzewania) 

bez cła 0 

2711 12 91  Propan o czystości < 99 %, skroplony, do przeprowadzania procesu spe
cyficznego określonego w uwadze dodatkowej 5 do rozdziału 27 

0,7 0 
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2711 12 93  Propan o czystości < 99 %, skroplony, do przeprowadzania przemian che
micznych (z wyłączeniem procesów określonych w podpozycji 
2711 12 91) 

0,7 0 

2711 12 94  Skroplony propan o czystości > 90 %, ale < 99 % (z wyłączeniem do prze
prowadzania przemian chemicznych lub procesu określonego w uwadze 
dodatkowej 5 do rozdziału 27) 

0,7 0 

2711 12 97  Skroplony propan o czystości <= 90 % (z wyłączeniem do przeprowadza
nia przemian chemicznych lub procesu określonego w uwadze dodatko
wej 5 do rozdziału 27) 

0,7 0 

2711 13 10  Butany do przeprowadzania procesu specyficznego określonego w uwadze 
dodatkowej 5 do rozdziału 27, skroplone (z wyłączeniem o czystości 
>= 95 % n-butanu lub izobutanu) 

0,7 0 

2711 13 30  Butany do przeprowadzania przemian chemicznych, skroplone (z wyłącze
niem do procesów specyficznych określonych w uwadze dodatkowej 5 
do rozdziału 27 oraz butanów o czystości >= 95 % n-butanu lub izobu
tanu) 

0,7 0 

2711 13 91  Skroplony butan o czystości > 90 %, ale < 95 % (z wyłączeniem do prze
prowadzania przemian chemicznych lub procesu określonego w uwadze 
dodatkowej 5 do rozdziału 27) 

0,7 0 

2711 13 97  Skroplony butan o czystości <= 90 % (z wyłączeniem do przeprowadzania 
przemian chemicznych lub procesu określonego w uwadze dodatkowej 5 
do rozdziału 27) 

0,7 0 

2711 14 00  Etylen, propylen, butylen i butadien, skroplone (z wyłączeniem etylenu 
o czystości >= 95 % i propylenu, butylenu i butadienu o czystości 
>= 90 %) 

0,7 0 

2711 19 00  Węglowodory gazowe, skroplone, gdzie indziej niewymienione (z wyłącze
niem gazu ziemnego, propanu, butanu, etylenu, propylenu, butylenu i bu
tadienu) 

0,7 0 

2711 21 00  Gaz ziemny w stanie gazowym 0,7 0 

2711 29 00  Węglowodory w stanie gazowym, gdzie indziej niewymienione (z wyłącze
niem gazu ziemnego) 

0,7 0 

2712 10 10  Surowa wazelina 0,7 0 

2712 10 90  Wazelina (z wyłączeniem surowej) 2,2 0 
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2712 20 10  Parafina syntetyczna zawierająca < 0,75 % masy oleju i o ciężarze cząs
teczkowym >= 460, ale <= 1 560 

bez cła 0 

2712 20 90  Parafina zawierająca < 0,75 % masy oleju (z wyłączeniem parafiny synte
tycznej i o ciężarze cząsteczkowym >= 460, ale <= 1 560) 

2,2 0 

2712 90 11  Surowe ozokeryt, wosk montanowy lub wosk torfowy (produkty natu
ralne) 

0,7 0 

2712 90 19  Ozokeryt, wosk montanowy lub wosk torfowy (produkty naturalne), na
wet barwione (z wyłączeniem surowych) 

2,2 0 

2712 90 31  Surowe parafina, wosk mikrokrystaliczny, gacz parafinowy, pozostałe wo
ski mineralne i podobne produkty otrzymywane w drodze syntezy lub in
nych procesów, do przeprowadzania procesu specyficznego określonego 
w uwadze dodatkowej 5 do działu 27 (z wyłączeniem wazeliny, parafiny 
zawierającej < 0,75 % masy oleju, ozokerytu, wosku montanowego i wo
sku torfowego) 

0,7 0 

2712 90 33  Parafina, wosk mikrokrystaliczny, gacz parafinowy, pozostałe woski mine
ralne i podobne produkty otrzymywane w drodze syntezy lub innych pro
cesów, surowe, do przeprowadzania przemian chemicznych (z wyłącze
niem do procesów specyficznych określonych w uwadze dodatkowej 5 
do działu 27, wazeliny, parafiny zawierającej < 0,75 % masy oleju, ozoke
rytu, wosku montanowego i wosku torfowego) 

0,7 0 

2712 90 39  Parafina, wosk mikrokrystaliczny, gacz parafinowy, pozostałe woski mine
ralne i podobne produkty otrzymywane w drodze syntezy lub innych pro
cesów, surowe (z wyłączeniem do przeprowadzania przemian chemicz
nych, do przeprowadzania procesu specyficznego określonego w uwadze 
dodatkowej 5 do działu 27, wazeliny, parafiny zawierającej < 0,75 % 
masy oleju, ozokerytu, wosku montanowego i wosku torfowego) 

0,7 0 

2712 90 91  Mieszanina 1-alkenów zawierająca >= 80 % masy 1-alkenów o długości 
łańcucha >= 24, ale <= 28 atomów węgla 

bez cła 0 

2712 90 99  Parafina, wosk mikrokrystaliczny, gacz parafinowy, ozokeryt, wosk mon
tanowy, wosk torfowy, pozostałe woski mineralne i podobne produkty 
otrzymywane w drodze syntezy lub innych procesów, nawet barwione 
(z wyłączeniem wazeliny i parafiny zawierającej < 0,75 % masy oleju 
i mieszaniny 1-alkenów zawierającej >= 80 % masy 1-alkenów o długości 
łańcucha >= 24, ale <= 28 atomów węgla) 

2,2 0 

2713 11 00  Koks naftowy, niekalcynowany bez cła 0 

2713 12 00  Koks naftowy, kalcynowany bez cła 0 

2713 20 00  Bitum naftowy bez cła 0 

2713 90 10  Pozostałości olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów 
bitumicznych do produkcji węgla objętego pozycją 2803 

bez cła 0 

2713 90 90  Pozostałości olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów 
bitumicznych (z wyłączeniem do produkcji węgla objętego pozycją 2803, 
koksu naftowego i bitumu naftowego) 

0,7 0 
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2714 10 00  Łupek bitumiczny lub naftowy i piaski bitumiczne bez cła 0 

2714 90 00  Bitum i asfalt, naturalne; asfaltyty i skały asfaltowe bez cła 0 

2715 00 00  Masy uszczelniające bitumiczne, fluksy i pozostałe mieszanki bitumiczne 
na bazie naturalnego asfaltu, naturalnego bitumu, bitumu naftowego, 
smoły mineralnej lub mineralnego paku smołowego 

bez cła 0 

2716 00 00  Energia elektryczna bez cła 0 

2801 10 00  Chlor 5,5 0 

2801 20 00  Jod bez cła 0 

2801 30 10  Fluor 5 0 

2801 30 90  Brom 5,5 0 

2802 00 00  Siarka, sublimowana lub strącona; siarka koloidalna 4,6 0 

2803 00 10  Sadze metanowe bez cła 0 

2803 00 80  Węgiel (sadze oraz pozostałe postacie węgla), gdzie indziej niewymienione 
(z wyłączeniem sadzy metanowych) 

bez cła 0 

2804 10 00  Wodór 3,7 0 

2804 21 00  Argon 5 0 

2804 29 10  Hel bez cła 0 

2804 29 90  Neon, krypton i ksenon 5 0 

2804 30 00  Azot 5,5 0 

2804 40 00  Tlen 5 0 

2804 50 10  Bor 5,5 0 

2804 50 90  Tellur 2,1 0 
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2804 61 00  Krzem zawierający >= 99,99 % masy krzemu bez cła 0 

2804 69 00  Krzem zawierający < 99,99 % masy krzemu 5,5 0 

2804 70 00  Fosfor 5,5 0 

2804 80 00  Arsen 2,1 0 

2804 90 00  Selen bez cła 0 

2805 11 00  Sód 5 0 

2805 12 00  Wapń 5,5 0 

2805 19 10  Stront i bar 5,5 0 

2805 19 90  Metale alkaliczne (z wyłączeniem sodu) 4,1 0 

2805 30 10  Mieszaniny lub stopy metali ziem rzadkich, skandu i itru 5,5 0 

2805 30 90  Metale ziem rzadkich, skand i itr (z wyłączeniem mieszanin lub stopów) 2,7 0 

2805 40 10  Rtęć w kolbach o zawartości netto 34,5 kg (masa standardowa), o wartości 
FOB na jedną kolbę <= EUR 224 

3 0 

2805 40 90  Rtęć (z wyłączeniem w kolbach o zawartości netto 34,5 kg (masa standar
dowa), o wartości FOB na jedną kolbę <= EUR 224) 

bez cła 0 

2806 10 00  Chlorowodór (kwas chlorowodorowy) 5,5 0 

2806 20 00  Kwas chlorosulfonowy 5,5 0 

2807 00 10  Kwas siarkowy 3 0 

2807 00 90  Oleum 3 0 

2808 00 00  Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące 5,5 0 

2809 10 00  Pentatlenek difosforu 5,5 0 

2809 20 00  Kwas fosforowy; kwasy polifosforowe, nawet chemicznie zdefiniowane 5,5 0 

2810 00 10  Tritlenek boru bez cła 0 
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2810 00 90  Tlenki boru i kwasy borowe (z wyłączeniem tritlenku boru) 3,7 0 

2811 11 00  Fluorowodór (kwas fluorowodorowy) 5,5 0 

2811 19 10  Bromowodór (kwas bromowodorowy) bez cła 0 

2811 19 20  Cyjanowodór (kwas cyjanowodorowy) 5,3 0 

2811 19 80  Kwasy nieorganiczne (z wyłączeniem chlorowodoru (kwasu chlorowodo
rowego), kwasu chlorosulfonowego, kwasu siarkowego, oleum, kwasu 
azotowego, mieszanin nitrujących, kwasu fosforowego, kwasów polifosfo
rowych, kwasów borowych, fluorowodoru (kwasu fluorowodorowego), 
bromowodoru (kwasu bromowodorowego) i cyjanowodoru (kwasu cyja
nowodorowego)) 

5,3 0 

2811 21 00  Ditlenek węgla 5,5 0 

2811 22 00  Ditlenek krzemu 4,6 0 

2811 29 05  Ditlenek siarki 5,5 0 

2811 29 10  Tritlenek siarki (bezwodnik siarkowy); tritlenek diarsenu 4,6 0 

2811 29 30  Tlenki azotu 5 0 

2811 29 90  Nieorganiczne związki tlenowe niemetali (z wyłączeniem pentatlenku di
fosforu, tlenków boru, ditlenku węgla, ditlenku krzemu, ditlenku siarki, 
tritlenku siarki (bezwodnika siarkowego), tritlenku diarsenu i tlenków 
azotu) 

5,3 0 

2812 10 11  Tlenochlorek fosforu (chlorek fosforylu) 5,5 0 

2812 10 15  Trichlorek fosforu 5,5 0 

2812 10 16  Pentachlorek fosforu 5,5 0 

2812 10 18  Chlorki i tlenochlorki fosforu (z wyłączeniem trichlorku, tlenochlorku 
i pentachlorku) 

5,5 0 

2812 10 91  Dichlorek disiarki 5,5 0 

2812 10 93  Dichlorek siarki 5,5 0 

2812 10 94  Fosgen (chlorek karbonylu) 5,5 0 

2812 10 95  Dichlorek tionylu (chlorek tionylu) 5,5 0 
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2812 10 99  Chlorki i tlenochlorki (z wyłączeniem fosforu, oraz dichlorku disiarki, 
dichlorku siarki, fosgenu (chlorku karbonylu) i dichlorku tionylu (chlorku 
tionylu)) 

5,5 0 

2812 90 00  Halogenki i tlenohalogenki niemetali (z wyłączeniem chlorków i tleno
chlorków) 

5,5 0 

2813 10 00  Disiarczek węgla 5,5 0 

2813 90 10  Siarczki fosforu, włącznie z technicznym trisiarczkiem fosforu 5,3 0 

2813 90 90  Siarczki niemetali (z wyłączeniem siarczków fosforu, włącznie z technicz
nym trisiarczkiem fosforu, i disiarczku węgla) 

3,7 0 

2814 10 00  Amoniak bezwodny 5,5 0 

2814 20 00  Amoniak w roztworze wodnym 5,5 0 

2815 11 00  Wodorotlenek sodu (soda kaustyczna), stały 5,5 0 

2815 12 00  Wodorotlenek sodu (soda kaustyczna) w roztworze wodnym (ług sodowy 
lub ciekła soda kaustyczna) 

5,5 0 

2815 20 10  Wodorotlenek potasu (potaż żrący), stały 5,5 0 

2815 20 90  Wodorotlenek potasu (potas żrący) w roztworze wodnym (ług potasowy 
lub ciekły potas) 

5,5 0 

2815 30 00  Nadtlenki sodu lub potasu 5,5 0 

2816 10 00  Wodorotlenek i nadtlenek magnezu 4,1 0 

2816 40 00  Tlenki, wodorotlenki i nadtlenki, strontu lub baru 5,5 0 

2817 00 00  Tlenek cynku; nadtlenek cynku 5,5 0 

2818 10 10  Elektrokorund (korund sztuczny), nawet zdefiniowany chemicznie, biały, 
różowy lub rubinowy, o zawartości tlenku glinu > 97,5 % masy (wysoka 
czystość) 

5,2 0 

2818 10 90  Elektrokorund (korund sztuczny), nawet zdefiniowany chemicznie (z wyłą
czeniem białego, różowego lub rubinowego, o zawartości tlenku glinu 
> 97,5 % masy (wysoka czystość)) 

5,2 0 

2818 20 00  Tlenek glinu (z wyłączeniem elektrokorundu) 4 0 

2818 30 00  Wodorotlenek glinu 5,5 0 
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2819 10 00  Tritlenek chromu 5,5 0 

2819 90 10  Ditlenek chromu 3,7 0 

2819 90 90  Tlenki i wodorotlenki chromu (z wyłączeniem tritlenku chromu i ditlenku 
chromu) 

5,5 0 

2820 10 00  Ditlenek manganu 5,3 0 

2820 90 10  Tlenek manganu zawierający >= 77 % masy manganu bez cła 0 

2820 90 90  Tlenki manganu (z wyłączeniem ditlenku manganu i tlenku manganu za
wierającego >= 77 % masy manganu) 

5,5 0 

2821 10 00  Tlenki i wodorotlenki żelaza 4,6 0 

2821 20 00  Pigmenty mineralne zawierające >= 70 % masy związanego żelaza w prze
liczeniu na Fe2O3 

4,6 0 

2822 00 00  Tlenki i wodorotlenki kobaltu; techniczne tlenki kobaltu 4,6 0 

2823 00 00  Tlenki tytanu 5,5 0 

2824 10 00  Tlenek ołowiu (II) (glejta, masykot) 5,5 0 

2824 90 10  Minia ołowiana i minia pomarańczowa 5,5 0 

2824 90 90  Tlenki ołowiu (z wyłączeniem tlenku (II) (glejta, masykot)) 5,5 0 

2825 10 00  Hydrazyna i hydroksyloamina i ich sole nieorganiczne 5,5 0 

2825 20 00  Tlenek i wodorotlenek litu 5,3 0 

2825 30 00  Tlenki i wodorotlenki wanadu 5,5 0 

2825 40 00  Tlenki i wodorotlenki niklu bez cła 0 

2825 50 00  Tlenki i wodorotlenki miedzi 3,2 0 

2825 60 00  Tlenki germanu i ditlenek cyrkonu 5,5 0 

2825 70 00  Tlenki i wodorotlenki molibdenu 5,3 0 

2825 80 00  Tlenki antymonu 5,5 0 
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2825 90 11  Wodorotlenek wapnia o czystości >= 98 %, w przeliczeniu na suchą 
masę, w postaci cząstek, z których nie > 1 % masy ma wielkość cząstek 
> 75 mikrometrów oraz nie > 4 % masy ma wielkość cząstek < 1,3 mikro
metra 

bez cła 0 

2825 90 19  Tlenek, wodorotlenek i nadtlenek wapnia (z wyłączeniem wodorotlenku 
wapnia o czystości >= 98 %, w przeliczeniu na suchą masę, w postaci 
cząstek, z których nie > 1 % masy ma wielkość cząstek > 75 mikrometrów 
oraz nie > 4 % masy ma wielkość cząstek < 1,3 mikrometra) 

4,6 0 

2825 90 20  Tlenek i wodorotlenek berylu 5,3 0 

2825 90 30  Tlenki cyny 5,5 0 

2825 90 40  Tlenki i wodorotlenki wolframu 4,6 0 

2825 90 60  Tlenek kadmu bez cła 0 

2825 90 80  Nieorganiczne zasady oraz tlenki, wodorotlenki i nadtlenki metali, gdzie 
indziej niewymienione (z wyłączeniem nieorganicznych lub organicznych 
związków rtęci) 

5,5 0 

2826 12 00  Fluorek glinu 5,3 0 

2826 19 10  Fluorki amonu lub sodu 5,5 0 

2826 19 90  Fluorki (z wyłączeniem amonu, sodu, glinu i rtęci) 5,3 0 

2826 30 00  Heksafluoroglinian sodu (syntetyczny kriolit) 5,5 0 

2826 90 10  Heksafluorocyrkonian dipotasu 5 0 

2826 90 80  Fluorokrzemiany, fluorogliniany i pozostałe złożone sole fluorowe (z wy
łączeniem heksafluoroglinianu sodu (syntetycznego kriolitu), heksafluoro
cyrkonianu dipotasu oraz nieorganicznych lub organicznych związków 
rtęci) 

5,5 0 

2827 10 00  Chlorek amonu 5,5 0 

2827 20 00  Chlorek wapnia 4,6 0 

2827 31 00  Chlorek magnezu 4,6 0 

2827 32 00  Chlorek glinu 5,5 0 

2827 35 00  Chlorek niklu 5,5 0 

2827 39 10  Chlorek cyny 4,1 0 

24.12.2016 L 356/213 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



CN 2007  Wyszczególnienie Stawka podstawowa Kategoria 

2827 39 20  Chlorki żelaza 2,1 0 

2827 39 30  Chlorki kobaltu 5,5 0 

2827 39 85  Chlorki (z wyłączeniem chlorku amonu, wapnia, magnezu, glinu, żelaza, 
kobaltu, niklu, cyny i rtęci) 

5,5 0 

2827 41 00  Tlenochlorki i chlorki zasadowe miedzi 3,2 0 

2827 49 10  Tlenochlorki i chlorki zasadowe ołowiu 3,2 0 

2827 49 90  Tlenochlorki i chlorki zasadowe (z wyłączeniem miedzi, ołowiu i rtęci) 5,3 0 

2827 51 00  Bromki sodu lub potasu 5,5 0 

2827 59 00  Bromki i tlenobromki (z wyłączeniem sodu, potasu i rtęci) 5,5 0 

2827 60 00  Jodki i tlenojodki (z wyłączeniem nieorganicznych i organicznych związ
ków rtęci) 

5,5 0 

2828 10 00  Podchloryny wapnia, włącznie z technicznym podchlorynem wapnia 5,5 0 

2828 90 00  Podchloryny, chloryny i podbrominy (z wyłączeniem podchlorynów wap
nia) 

5,5 0 

2829 11 00  Chloran sodu 5,5 0 

2829 19 00  Chlorany (z wyłączeniem sodu) 5,5 0 

2829 90 10  Nadchlorany (z wyłączeniem nieorganicznych lub organicznych związków 
rtęci) 

4,8 0 

2829 90 40  Bromiany potasu lub sodu bez cła 0 

2829 90 80  Bromiany i nadbromiany (z wyłączeniem bromianu potasu i bromianu 
sodu); jodany i nadjodany (z wyłączeniem nieorganicznych lub organicz
nych związków rtęci) 

5,5 0 

2830 10 00  Siarczki sodu 5,5 0 

2830 90 11  Siarczki wapnia, antymonu lub żelaza 4,6 0 

2830 90 85  Siarczki; polisiarczki, nawet chemicznie zdefiniowane (z wyłączeniem 
siarczków sodu, wapnia, antymonu lub żelaza oraz nieorganicznych lub 
organicznych związków rtęci) 

5,5 0 
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2831 10 00  Ditionina i sylfoksylan sodu 5,5 0 

2831 90 00  Ditioniny i sylfoksylany (z wyłączeniem sodu) 5,5 0 

2832 10 00  Siarczyny sodu 5,5 0 

2832 20 00  Siarczyny (z wyłączeniem sodu) 5,5 0 

2832 30 00  Tiosiarczany 5,5 0 

2833 11 00  Siarczan disodu 5,5 0 

2833 19 00  Siarczany sodu (z wyłączeniem disodu) 5,5 0 

2833 21 00  Siarczan magnezu 5,5 0 

2833 22 00  Siarczan glinu 5,5 0 

2833 24 00  Siarczany niklu 5 0 

2833 25 00  Siarczany miedzi 3,2 0 

2833 27 00  Siarczan baru 5,5 0 

2833 29 20  Siarczany kadmu, chromu i cynku 5,5 0 

2833 29 30  Siarczany kobaltu i tytanu 5,3 0 

2833 29 50  Siarczany żelaza 5 0 

2833 29 60  Siarczany ołowiu 4,6 0 

2833 29 90  Siarczany (z wyłączeniem sodu, magnezu, glinu, chromu, niklu, miedzi, 
cynku, baru, kadmu, kobaltu, tytanu, żelaza, ołowiu i rtęci) 

5 0 

2833 30 00  Ałuny 5,5 0 

2833 40 00  Nadtlenosiarczany (nadsiarczany) 5,5 0 

2834 10 00  Azotyny 5,5 0 

2834 21 00  Azotan potasu 5,5 0 

2834 29 20  Azotany baru, berylu, kadmu, kobaltu, niklu i ołowiu 5,5 0 
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2834 29 40  Azotany miedzi 4,6 0 

2834 29 80  Azotany (z wyłączeniem potasu, baru, berylu, kadmu, kobaltu, niklu, mie
dzi, ołowiu i rtęci) 

3 0 

2835 10 00  Podfosforyny (fosforany I) i fosforyny (fosforany III) 5,5 0 

2835 22 00  Fosforan mono- lub disodu 5,5 0 

2835 24 00  Fosforany potasu 5,5 0 

2835 25 10  Wodoroortofosforan wapnia »fosforan diwapnia« o zawartości fluoru 
< 0,005 % masy suchego bezwodnego produktu 

5,5 0 

2835 25 90  Wodoroortofosforan wapnia »fosforan diwapnia« o zawartości fluoru 
>= 0,005 %, ale < 0,2 % masy suchego bezwodnego produktu 

5,5 0 

2835 26 10  Fosforany wapnia (z wyłączeniem wodoroortofosforanu wapnia »fosfo
ranu diwapnia«) o zawartości fluoru < 0,005 % masy suchego bezwod
nego produktu 

5,5 0 

2835 26 90  Fosforany wapnia (z wyłączeniem wodoroortofosforanu wapnia »fosfo
ranu diwapnia«) o zawartości fluoru >= 0,005 % masy suchego bezwod
nego produktu 

5,5 0 

2835 29 10  Fosforan triamonu 5,3 0 

2835 29 30  Fosforan trisodu 5,5 0 

2835 29 90  Fosforany (z wyłączeniem fosforanów triamonu, monosodu, disodu, tri
sodu, potasu, wapnia i rtęci) 

5,5 0 

2835 31 00  Trifosforan sodu (tripolifosforan sodu), nawet chemicznie zdefiniowany 5,5 0 

2835 39 00  Polifosforany, nawet chemicznie zdefiniowane (z wyłączeniem trifosforanu 
sodu (tripolifosforanu sodu)) 

5,5 0 

2836 20 00  Węglan sodu 5,5 0 

2836 30 00  Wodorowęglan sodu (kwaśny węglan sodu) 5,5 0 

2836 40 00  Węglany potasu 5,5 0 

2836 50 00  Węglan wapnia 5 0 
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2836 60 00  Węglan baru 5,5 0 

2836 91 00  Węglany litu 5,5 0 

2836 92 00  Węglan strontu 5,5 0 

2836 99 11  Węglany magnezu i miedzi 3,7 0 

2836 99 17  Węglany; techniczny węglan amonu i pozostałe węglany amonu (z wyłą
czeniem węglanu sodu, wodorowęglanu sodu (kwaśnego węglanu sodu), 
węglanów potasu, węglanu wapnia, węglanu baru, węglanów litu, węglanu 
stronu, węglanów magnezu i rtęci oraz nieorganicznych i organicznych 
związków rtęci) 

5,5 0 

2836 99 90  Peroksowęglany (nad(tleno)węglany) 5,5 0 

2837 11 00  Cyjanek sodu 5,5 0 

2837 19 00  Cyjanki i tlenocyjanki (z wyłączeniem sodu i rtęci) 5,5 0 

2837 20 00  Cyjanki złożone (z wyłączeniem nieorganicznych lub organicznych związ
ków rtęci) 

5,5 0 

2839 11 00  Metakrzemiany sodu, włącznie z metakrzemianami technicznymi 5 0 

2839 19 00  Krzemiany sodu, włącznie z krzemianami technicznymi (z wyłączeniem 
metakrzemianów sodu) 

5 0 

2839 90 10  Krzemiany potasu, włącznie z krzemianami technicznymi 5 0 

2839 90 90  Krzemiany, włącznie z technicznymi krzemianami metali alkalicznych 
(z wyłączeniem krzemianów sodu i potasu) 

5 0 

2840 11 00  Bezwodny tetraboran disodu (boraks oczyszczony) bez cła 0 

2840 19 10  Pentahydrat tetraboranu disodu bez cła 0 

2840 19 90  Tetraboran disodu (boraks oczyszczony) (z wyłączeniem bezwodnego 
i pentahydratu tetraboranu disodu) 

5,3 0 

2840 20 10  Borany sodu, bezwodne (z wyłączeniem tetraboranu disodu (boraksu 
oczyszczonego)) 

bez cła 0 

2840 20 90  Borany (z wyłączeniem sodu, bezwodnych i tetraboranu disodu (boraksu 
oczyszczonego)) 

5,3 0 
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2840 30 00  Nadtlenoborany (nadborany) 5,5 0 

2841 30 00  Dichromian sodu 5,5 0 

2841 50 00  Chromiany i dichromiany; nadtlenochromiany (z wyłączeniem dichro
mianu sodu i nieorganicznych lub organicznych związków rtęci) 

5,5 0 

2841 61 00  Nadmanganian potasu 5,5 0 

2841 69 00  Manganiny, manganiany i nadmanganiany (z wyłączeniem nadmanga
nianu potasu) 

5,5 0 

2841 70 00  Molibdeniany 5,5 0 

2841 80 00  Wolframiany 5,5 0 

2841 90 30  Cynkany i wanadany 4,6 0 

2841 90 85  Sole tlenowych lub nadtlenowych kwasów metalicznych (z wyłączeniem 
chromianów, dichromianów, nadtlenochromianów, manganinów, manga
nianów, nadmanganianów, molibdenianów, wolframianów, cynkanów 
i wanadanów) 

5,5 0 

2842 10 00  Krzemiany podwójne lub złożone kwasów nieorganicznych lub nadtle
nokwasów, włącznie z glinokrzemianami, nawet chemicznie zdefiniowa
nymi (z wyłączeniem nieorganicznych lub organicznych związków rtęci) 

5,5 0 

2842 90 10  Sole, sole podwójne lub sole złożone kwasów selenu lub telluru (z wyłą
czeniem nieorganicznych lub organicznych związków rtęci) 

5,3 0 

2842 90 80  Sole kwasów nieorganicznych lub nadtlenokwasów (z wyłączeniem tleno
wych lub nadtlenowych kwasów metalicznych, krzemianów podwójnych 
lub złożonych (włącznie z glinokrzemianami, nawet chemicznie zdefinio
wanymi), soli, soli podwójnych lub soli złożonych kwasów selenu lub tel
luru, azdyków i nieorganicznych lub organicznych związków rtęci) 

5,5 0 

2843 10 10  Srebro koloidalne 5,3 0 

2843 10 90  Koloidy metali szlachetnych (z wyłączeniem srebra) 3,7 0 

2843 21 00  Azotan srebra (z wyłączeniem nieorganicznych lub organicznych związ
ków rtęci) 

5,5 0 

2843 29 00  Związki srebra, nieorganiczne lub organiczne, nawet chemicznie zdefinio
wane (z wyłączeniem rtęci i azotanu srebra) 

5,5 0 

2843 30 00  Związki złota, nieorganiczne lub organiczne, nawet chemicznie zdefinio
wane 

3 0 

2843 90 10  Amalgamaty metali szlachetnych 5,3 0 
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2843 90 90  Nieorganiczne lub organiczne związki metali szlachetnych, nawet che
micznie zdefiniowane (z wyłączeniem srebra i złota) 

3 0 

2844 10 10  Naturalny uran, surowy; odpady i złom, naturalnego uranu (Euratom) bez cła 0 

2844 10 30  Naturalny uran, obrobiony (Euratom) bez cła 0 

2844 10 50  Stopy, dyspersje włącznie z cermetalami, produkty ceramiczne oraz mie
szaniny zawierające naturalny uran z żelazem lub związki naturalnego 
uranu z żelazem (żelazo-uran) 

bez cła 0 

2844 10 90  Związki naturalnego uranu; stopy, dyspersje włącznie z cermetalami, pro
dukty ceramiczne oraz mieszaniny zawierające naturalny uran lub związki 
naturalnego uranu (Euratom) (z wyłączeniem żelazo-uranu) 

bez cła 0 

2844 20 25  Stopy, dyspersje włącznie z cermetalami, produkty ceramiczne oraz mie
szaniny zawierające uran z żelazem wzbogacony w U 235 (żelazo-uran) 

bez cła 0 

2844 20 35  Uran wzbogacony w U 235 oraz jego związki; stopy, dyspersje włącznie 
z cermetalami, produkty ceramiczne oraz mieszaniny zawierające uran 
wzbogacony w U 235 (Euratom) (z wyłączeniem żelazo-uranu) 

bez cła 0 

2844 20 51  Mieszaniny uranu i plutonu z żelazem (żelazo-uran) bez cła 0 

2844 20 59  Mieszaniny uranu i plutonu (Euratom) (z wyłączeniem żelazo-uranu) bez cła 0 

2844 20 99  Pluton i jego związki; stopy, dyspersje włącznie z cermetalami, produkty 
ceramiczne oraz mieszaniny zawierające pluton lub związki tego pro
duktu (z wyłączeniem mieszanin uranu i plutonu) 

bez cła 0 

2844 30 11  Cermetale zawierające uran zubożony w U 235 lub związki tego pro
duktu 

5,5 0 

2844 30 19  Uran zubożony w U 235; stopy, dyspersje, produkty ceramiczne i miesza
niny zawierające uran zubożony w U 235 lub związki tego produktu 
(z wyłączeniem cermetali) 

2,9 0 

2844 30 51  Cermetale zawierające tor lub związki tego produktu 5,5 0 

2844 30 55  Tor, surowy; odpady i złom, toru (Euratom) bez cła 0 

2844 30 61  Sztaby, pręty, kątowniki, kształtki i profile, blachy i taśmy, z toru (Eura
tom) 

bez cła 0 

2844 30 69  Tor, obrobiony; stopy, dyspersje, produkty ceramiczne i mieszaniny zawie
rające tor lub związki tego produktu (Euratom) (z wyłączeniem cermetali 
i sztabów, prętów, kątowników, kształtków i profili, blach i taśm) 

bez cła 0 
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2844 30 91  Związki toru lub uranu zubożonego w U 235, nawet zmieszane razem 
(Euratom) (z wyłączeniem soli toru) 

bez cła 0 

2844 30 99  Sole toru bez cła 0 

2844 40 10  Uran pochodzący z U 233 i jego związki; stopy, dyspersje włącznie z cer
metalami, produkty ceramiczne oraz mieszaniny zawierające uran pocho
dzący z U 233 lub związki tych produktów 

bez cła 0 

2844 40 20  Sztuczne izotopy promieniotwórcze (Euratom) bez cła 0 

2844 40 30  Związki sztucznych izotopów promieniotwórczych (Euratom) bez cła 0 

2844 40 80  Promieniotwórcze pierwiastki, izotopy i związki (z wyłączeniem objętych 
podpozycjami 2844 10, 2844 20, 2844 30 oraz 2844 40 10 
do 2844 40 30); stopy, dyspersje włącznie z cermetalami, produkty cera
miczne i mieszaniny zawierające te pierwiastki, izotopy lub związki; 
pozostałości promieniotwórcze (z wyłączeniem uranu pochodzącego 
z U 233) 

bez cła 0 

2844 50 00  Zużyte (napromieniowane) elementy paliwowe (wsady) do reaktorów jąd
rowych (Euratom) 

bez cła 0 

2845 10 00  Ciężka woda (tlenek deuteru) (Euratom) 5,5 0 

2845 90 10  Deuter i pozostałe związki deuteru; wodór i jego związki, wzbogacone 
w deuter; mieszaniny i roztwory zawierające te produkty (Euratom) (z wy
łączeniem ciężkiej wody (tlenku deuteru)) 

5,5 0 

2845 90 90  Izotopy i nieorganiczne lub organiczne związki takich izotopów, nawet 
chemicznie zdefiniowane (z wyłączeniem deuteru, ciężkiej wody (tlenku 
deuteru) i pozostałych związków deuteru, wodoru i jego związków, wzbo
gaconych w deuter, oraz mieszanin i roztworów zawierających te pro
dukty) 

5,5 0 

2846 10 00  Związki ceru 3,2 0 

2846 90 00  Związki nieorganiczne lub organiczne metali ziem rzadkich, itru lub 
skandu lub mieszanin tych metali (z wyłączeniem ceru) 

3,2 0 

2847 00 00  Nadtlenek wodoru, nawet zestalony mocznikiem 5,5 0 

2848 00 00  Fosforki, nawet chemicznie zdefiniowane (z wyłączeniem żelazofosforu) 5,5 0 

2849 10 00  Węgliki wapnia, nawet chemicznie zdefiniowane 5,5 0 

2849 20 00  Węgliki krzemu, nawet chemicznie zdefiniowane 5,5 0 

2849 90 10  Węgliki boru, nawet chemicznie zdefiniowane 4,1 0 
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2849 90 30  Węgliki wolframu, nawet chemicznie zdefiniowane 5,5 0 

2849 90 50  Węgliki glinu, chromu, molibdenu, wanadu, tantalu i tytanu, nawet che
micznie zdefiniowane 

5,5 0 

2849 90 90  Węgliki, nawet chemicznie zdefiniowane (z wyłączeniem wapnia, krzemu, 
boru, wolframu, glinu, chromu, molibdenu, wanadu, tantalu i tytanu) 

5,3 0 

2850 00 20  Wodorki, azotki, nawet chemicznie zdefiniowane (z wyłączeniem związ
ków, które są również węglikami objętymi pozycją 2849) 

4,6 0 

2850 00 50  Azydki, nawet chemicznie zdefiniowane (z wyłączeniem związków, które 
są również węglikami objętymi pozycją 2849) 

5,5 0 

2850 00 70  Krzemki, nawet chemicznie zdefiniowane (z wyłączeniem związków, które 
są również węglikami objętymi pozycją 2849) 

5,5 0 

2850 00 90  Borki, nawet chemicznie zdefiniowane (z wyłączeniem związków, które są 
również węglikami objętymi pozycją 2849) 

5,3 0 

2852 00 00  Związki, organiczne lub nieorganiczne, rtęci (z wyłączeniem amalgama
tów) 

5,5 0 

2853 00 10  Woda destylowana i woda do pomiarów przewodności oraz woda o pod
obnej czystości 

2,7 0 

2853 00 30  Ciekłe powietrze, nawet pozbawione gazów szlachetnych; sprężone po
wietrze 

4,1 0 

2853 00 50  Chlorek cyjanu 5,5 0 

2853 00 90  Związki nieorganicznie, gdzie indziej niewymienione amalgamaty (z wyłą
czeniem metali szlachetnych) 

5,5 0 

2901 10 00  Węglowodory alifatyczne nasycone bez cła 0 

2901 21 00  Etylen bez cła 0 

2901 22 00  Propen (propylen) bez cła 0 

2901 23 10  Buten-1 i buten-2 bez cła 0 

2901 23 90  Buten (butylen) oraz jego izomery (z wyłączeniem butenu-1 i butenu-2) bez cła 0 

2901 24 10  Butadien-1,3 bez cła 0 

2901 24 90  Izopren bez cła 0 

2901 29 00  Węglowodory, alifatyczne, nienasycone (z wyłączeniem etylenu, propenu 
(propylenu), butenu (butylenu) i ich izomerów oraz butadienu-1,3 i izo
prenu) 

bez cła 0 
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2902 11 00  Cykloheksan bez cła 0 

2902 19 10  Cykloterpeny bez cła 0 

2902 19 80  Węglowodory, alifatyczne (z wyłączeniem cykloheksanu i cykloterpenów) bez cła 0 

2902 20 00  Benzen bez cła 0 

2902 30 00  Toluen bez cła 0 

2902 41 00  o-Ksylen bez cła 0 

2902 42 00  m-Ksylen bez cła 0 

2902 43 00  p-Ksylen bez cła 0 

2902 44 00  Mieszaniny izomerów ksylenu bez cła 0 

2902 50 00  Styren bez cła 0 

2902 60 00  Etylobenzen bez cła 0 

2902 70 00  Kumen bez cła 0 

2902 90 10  Naftalen i antracen bez cła 0 

2902 90 30  Bifenyl i terfenyle bez cła 0 

2902 90 90  Węglowodory cykliczne (z wyłączeniem cykloalkanów, cykloalkenów, 
benzenu, toluenu, ksylenów, styrenu, etylobenzenu, kumenu, naftalenu, 
antracenu, bifenylu i terfenylu) 

bez cła 0 

2903 11 00  Chlorometan (chlorek metylu) i chloroetan (chlorek etylu) 5,5 0 

2903 12 00  Dichlorometan (chlorek metylenu) 5,5 0 

2903 13 00  Chloroform (trichlorometan) 5,5 0 

2903 14 00  Tetrachlorek węgla 5,5 0 

2903 15 00  Dichlorek etylenu (ISO) (1,2-dichloroetan) 5,5 0 

2903 19 10  1,1,1-Trichloroetan (metylochloroform) 5,5 0 
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2903 19 80  Nasycone chlorowane pochodne węglowodorów alifatycznych (z wyłącze
niem chlorometanu (chlorku metylu), chloroetanu (chlorku etylu), dichlo
rometanu (chlorku metylenu), chloroformu (trichlorometanu), tetrach
lorku węgla, dichlorku etylenu (ISO) (1,2-dichloroetan) i 1,1,1-trichloroe
tanu (metylochloroformu)) 

5,5 0 

2903 21 00  Chlorek winylu (chloroetylen) 5,5 0 

2903 22 00  Trichloroetylen 5,5 0 

2903 23 00  Tetrachloroetylen (perchloroetylen) 5,5 0 

2903 29 00  Nienasycone chlorowane pochodne węglowodorów alifatycznych (z wyłą
czeniem chlorku winylu (chloroetylenu), trichloroetylenu i tetrachloroety
lenu (perchloroetylenu)) 

5,5 0 

2903 31 00  Dibromek etylenu (ISO) (1,2-dibromoetan) 5,5 0 

2903 39 11  Bromometan (bromek metylu) 5,5 0 

2903 39 15  Dibromometan bez cła 0 

2903 39 19  Bromki (bromowane pochodne) węglowodorów alifatycznych (z wyłącze
niem dibromku etylenu (ISO) (1,2-dibromoetanu), bromometanu (bromku 
metylu) i dibromometanu) 

5,5 0 

2903 39 90  Fluorki (fluorowane pochodne) i jodki (jodowane pochodne) węglowodo
rów alifatycznych 

5,5 0 

2903 41 00  Trichlorofluorometan 5,5 0 

2903 42 00  Dichlorodifluorometan 5,5 0 

2903 43 00  Trichlorotrifluoroetany 5,5 0 

2903 44 10  Dichlorotetrafluoroetany 5,5 0 

2903 44 90  Chloropentafluoroetan 5,5 0 

2903 45 10  Chlorotrifluorometan 5,5 0 

2903 45 15  Pentachlorofluoroetan 5,5 0 

2903 45 20  Tetrachlorodifluoroetany 5,5 0 

2903 45 25  Heptachlorofluoropropany 5,5 0 

2903 45 30  Heksachlorodifluoropropany 5,5 0 
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2903 45 35  Pentachlorotrifluoropropany 5,5 0 

2903 45 40  Tetrachlorotetrafluoropropany 5,5 0 

2903 45 45  Trichloropentafluoropropany 5,5 0 

2903 45 50  Dichloroheksafluoropropany 5,5 0 

2903 45 55  Chloroheptafluoropropany 5,5 0 

2903 45 90  Pochodne węglowodorów alifatycznych, perfluorowcowane tylko fluorem 
i chlorem (z wyłączeniem trichlorofluorometanu, dichlorodifluorome
tanu, trichlorotrifluoroetanów, dichlorotetrafluoroetanów, chloropenta
fluoroetanu, chlorotrifluorometanu, pentachlorofluoroetanu, tetrachloro
difluoroetanów; heptachlorofluoro, heksachlorodifluoro-, pentachlorotri
fluoro-, tetrachlorotetrafluoro-, trichloropentafluoro-, dichloroheksa
fluoro- i chloroheptafluoropropanów) 

5,5 0 

2903 46 10  Bromochlorodifluorometan 5,5 0 

2903 46 20  Bromotrifluorometan 5,5 0 

2903 46 90  Dibromotetrafluoroetany 5,5 0 

2903 47 00  Perfluorowcowane pochodne węglowodorów alifatycznych zawierające 
dwa lub więcej różnych fluorowców (z wyłączeniem tylko fluorowanych 
i chlorowanych oraz bromochlorodifluorometanu, bromotrifluorometanu 
i dibromotetrafluoroetanów) 

5,5 0 

2903 49 10  Fluorowcowane pochodne metanu, etanu lub propanu, fluorowcowane 
tylko fluorem i chlorem (z wyłączeniem perfluorowcowanych) 

5,5 0 

2903 49 20  Fluorowcowane pochodne węglowodorów alifatycznych, fluorowcowane 
tylko fluorem i chlorem (z wyłączeniem perfluorowcowanych polimerów 
i z metanu, etanu lub propanu) 

5,5 0 

2903 49 30  Fluorowcowane pochodne metanu, etanu lub propanu, fluorowcowane 
tylko fluorem i bromem (z wyłączeniem perfluorowcowanych) 

5,5 0 

2903 49 40  Fluorowcowane pochodne węglowodorów alifatycznych, fluorowcowane 
tylko fluorem i bromem (z wyłączeniem metanu, etanu lub propanu, oraz 
perfluorowcowanych) 

5,5 0 

2903 49 80  Fluorowcowane pochodne węglowodorów alifatycznych zawierające dwa 
lub więcej różnych fluorowców (z wyłączeniem fluorowcowanych tylko 
fluorem i chlorem, fluorowcowanych tylko fluorem i bromem i perfluo
rowcowanych) 

5,5 0 

2903 51 00  1,2,3,4,5,6-heksachlorocykloheksan (HCH (ISO)), włącznie z lindanem 
(ISO) (INN) 

5,5 0 
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2903 52 00  Aldryna (ISO), chlordan (ISO) i heptachlor (ISO) 5,5 0 

2903 59 10  1,2-Dibromo-4-(1,2-dibromoetylo)cykloheksan bez cła 0 

2903 59 30  Tetrabromocyklooktany bez cła 0 

2903 59 80  Fluorowcowane pochodne węglowodorów cykloalkanowych, cykloalkeno
wych lub cykloterpenowych (z wyłączeniem 1,2,3,4,5,6-heksachlorocy
kloheksanu (HCH (ISO)), włącznie z lindanem (ISO) (INN), i aldryny (ISO), 
chlordanu (ISO), heptachloru (ISO), 1,2-dibromo-4-(1,2-dibromoetylo)cy
kloheksanu i tetrabromocyklooktanów) 

5,5 0 

2903 61 00  Chlorobenzen, o-dichlorobenzen i p-dichlorobenzen 5,5 0 

2903 62 00  Heksachlorobenzen (ISO) i DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1-trichloro- 
2,2-bis(p-chlorofenylo)etan) 

5,5 0 

2903 69 10  2,3,4,5,6-Pentabromoetylobenzen bez cła 0 

2903 69 90  Fluorowcowane pochodne węglowodorów aromatycznych (z wyłączeniem 
chlorobenzenu, o-dichlorobenzenu i p-dichlorobenzenu, heksachloroben
zenu (ISO) i DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlo
rofenylo)etan) i 2,3,4,5,6-pentabromoetylobenzenu) 

5,5 0 

2904 10 00  Pochodne węglowodorów zawierające tylko grupy sulfonowe, ich sole i es
try etylowe 

5,5 0 

2904 20 00  Pochodne węglowodorów zawierające tylko grupy nitrowe lub tylko grupy 
nitrozowe 

5,5 0 

2904 90 20  Sulfofluorowcowe pochodne węglowodorów (z wyłączeniem estrów glice
rolu otrzymywanych w reakcji ze związkami z grupą kwasową) 

5,5 0 

2904 90 40  Trichloronitrometan (chloropikryna) 5,5 0 

2904 90 85  Sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne węglowodorów, na
wet fluorowcowane (z wyłączeniem tych zawierających tylko grupy sulfo
nowe, nitrowe lub nitrozowe oraz sulfofluorowcowych pochodnych, 
trichloronitrometanu (chloropikryna) i estrów glicerolu otrzymywanych 
ze związków z grupą kwasową) 

5,5 0 

2905 11 00  Metanol (alkohol metylowy) 5,5 0 

2905 12 00  Propan-1-ol (alkohol propylowy) i propan-2-ol (alkohol izopropylowy) 5,5 0 

2905 13 00  Butan-1-ol (alkohol n-butylowy) 5,5 0 

2905 14 10  2-Metylopropan-2-ol (alkohol tert-butylowy) 4,6 0 

2905 14 90  Butanole (z wyłączeniem butan-1-olu (alkohol n-butylowy) i 2-Metylopro
pan-2-olu (alkohol tert-butylowy)) 

5,5 0 
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2905 16 10  2-Etyloheksan-1-ol 5,5 0 

2905 16 20  2-Oktanol bez cła 0 

2905 16 80  Oktanol (alkohol oktylowy) i jego izomery (z wyłączeniem 2-etyloheksan- 
1-olu i 2-oktanolu) 

5,5 0 

2905 17 00  Dodekan-1-ol (alkohol laurylowy), heksadekan-1-ol (alkohol cetylowy), 
oktadekan-1-ol (alkohol stearylowy) 

5,5 0 

2905 19 00  Nasycone monowodorotlenowe alkohole alifatyczne (z wyłączeniem me
tanolu (alkoholu metylowego), propan-1-olu (alkoholu propylowego), pro
pan-2-olu (alkoholu izopropylowego), butanoli, oktanolu (alkoholu okty
lowego) i jego izomerów, dodekan-1-olu (alkoholu laurylowego), heksade
kan-1-olu (alkoholu cetylowego) i oktadekan-1-olu (alkoholu stearylo
wego)) 

5,5 0 

2905 22 10  Geraniol, cytronelol, linalol, rodinol i nerol 5,5 0 

2905 22 90  Alifatyczne alkohole terpenowe (z wyłączeniem geraniolu, cytronelolu, li
nalolu, rodinolu i nerolu) 

5,5 0 

2905 29 10  Alkohol allilowy 5,5 0 

2905 29 90  Nienasycone alifatyczne alkohole monowodorotlenowe (z wyłączeniem al
koholu allilowego i alifatycznych alkoholi terpenowych) 

5,5 0 

2905 31 00  Glikol etylenowy (etanodiol) 5,5 0 

2905 32 00  Glikol propylenowy (propano-1,2-diol) 5,5 0 

2905 39 10  2-Metylopentanodiol-2,4 (glikol heksylenowy) 5,5 0 

2905 39 20  1,3-Butanodiol bez cła 0 

2905 39 25  1,4-Butanodiol 5,5 0 

2905 39 30  2,4,7,9-Tetrametylodec-5-yn-4,7-diol bez cła 0 

2905 39 85  Diole alifatyczne (z wyłączeniem glikolu etylenowego (etanodiolu), glikolu 
propylenowego (propano-1,2-diolu), 2-metylopentanodiolu-2,4 (glikolu 
heksylenowego), 1,3-butanodiolu, 1,4-butanodiolu i 2,4,7,9-tetrametylo
dec-5-yn-4,7-diolu) 

5,5 0 

2905 41 00  2-Etylo-2-(hydroksymetylo)propano-1,3-diol (trimetylolopropan) 5,5 0 

2905 42 00  Pentaerytrytol 5,5 0 

2905 43 00  Mannit 9,6 + 125,8 EUR/ 
100 kg/net 

— 
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2905 44 11  D-sorbit (sorbitol), w roztworze wodnym, zawierający <= 2 % masy D- 
mannitu, w przeliczeniu na zawartość D-sorbitu 

7,7 + 16,1 EUR/ 
100 kg/net 

— 

2905 44 19  D-sorbit (sorbitol) w roztworze wodnym (z wyłączeniem zawierającego 
<= 2 % masy D-mannitu, w przeliczeniu na zawartość D-sorbitu) 

9,6 + 37,8 EUR/ 
100 kg/net 

— 

2905 44 91  D-sorbit (sorbitol), zawierający <= 2 % masy D-mannitu, w przeliczeniu 
na zawartość D-sorbitu (z wyłączeniem w roztworze wodnym) 

7,7 + 23 EUR/ 
100 kg/net 

— 

2905 44 99  D-sorbit (sorbitol) (z wyłączeniem w roztworze wodnym i zawierającego 
<= 2 % masy D-mannitu, w przeliczeniu na zawartość D-sorbitu) 

9,6 + 53,7 EUR/ 
100 kg/net 

— 

2905 45 00  Glicerol 3,8 0 

2905 49 10  Tri- i tetrawodorotlenowe alkohole alifatyczne (z wyłączeniem 2-Etylo-2- 
(hydroksymetylo)propano-1,3-diolu (trimetylolopropanu), pentaerytrytolu, 
mannitu, d-sorbitu (sorbitolu) i glicerolu) 

5,5 0 

2905 49 80  Poliwodorotlenowe alkohole alifatyczne (z wyłączeniem dioli, trioli, te
traoli i glicerolu) 

5,5 0 

2905 51 00  Etchlorwinol (INN) bez cła 0 

2905 59 10  Fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne alko
holi monowodorotlenowych 

5,5 0 

2905 59 91  2,2-Bis(bromometylo)propanodiol bez cła 0 

2905 59 99  Fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne lub 
poliwodorotlenowe alkohole alifatyczne (z wyłączeniem 2,2-Bis(bromo
metylo)propanodiolu i etchlorwinolu (INN)) 

5,5 0 

2906 11 00  Mentol 5,5 0 

2906 12 00  Cykloheksanol, metylocykloheksanole i dimetylocykloheksanole 5,5 0 

2906 13 10  Sterole 5,5 0 

2906 13 90  Inozyty bez cła 0 

2906 19 00  Cykloalkanowe, cykloalkenowe lub cykloterpenowe alkohole i ich fluo
rowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne (z wyłą
czeniem mentolu, cykloheksanolu, metylocykloheksanoli, dimetylocyklo
heksanoli, steroli i inozytów) 

5,5 0 

2906 21 00  Alkohol benzylowy 5,5 0 
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2906 29 00  Aromatyczne alkohole cykliczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitro
wane lub nitrozowane pochodne (z wyłączeniem alkoholu benzylowego) 

5,5 0 

2907 11 00  Fenol (hydroksybenzen) i jego sole 3 0 

2907 12 00  Krezole i ich sole 2,1 0 

2907 13 00  Oktylofenol, nonylofenol i ich izomery; ich sole 5,5 0 

2907 15 10  1-Naftol bez cła 0 

2907 15 90  Naftole i ich sole (z wyłączeniem 1-naftolu) 5,5 0 

2907 19 10  Ksylenole i ich sole 2,1 0 

2907 19 90  Monofenole (z wyłączeniem fenolu (hydroksybenzenu) i jego soli, krezoli 
i ich soli, oktylofenolu, nonylofenolu i ich izomerów i soli, ksylenoli i ich 
soli oraz naftoli i ich soli) 

5,5 0 

2907 21 00  Rezorcyna i jej sole 5,5 0 

2907 22 00  Hydrochinon (chinol) i jego sole 5,5 0 

2907 23 00  4,4'-Izopropylidenodifenol (bisfenol A, difenylolopropan) i jego sole 5,5 0 

2907 29 00  Polifenole i fenoloalkohole (z wyłączeniem rezorcyny i hydrochinonu (chi
nolu) oraz ich soli, i 4,4'-Izopropylidenodifenolu (bisfenolu A, difenylolo
propanu) i jego soli) 

5,5 0 

2908 11 00  Pentachlorofenol (ISO) 5,5 0 

2908 19 00  Pochodne zawierające tylko podstawniki fluorowcowe oraz ich sole, fenoli 
lub fenoloalkoholi (z wyłączeniem pentachlorofenolu (ISO)) 

5,5 0 

2908 91 00  Dinoseb (ISO) i jego sole 5,5 0 

2908 99 10  Sulfonowane pochodne, ich sole i estry, fenoli lub fenoloalkoholi 5,5 0 

2908 99 90  Fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne fe
noli lub fenoloalkoholi (z wyłączeniem pochodnych zawierających tylko 
podstawniki fluorowcowe oraz ich sole lub tylko grupy sulfonowe, ich 
sole i estry, i dinosebu (ISO) i jego soli) 

5,5 0 

2909 11 00  Eter dietylu (eter etylowy) 5,5 0 

2909 19 00  Etery alifatyczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitro
zowane pochodne (z wyłączeniem eteru dietylu) 

5,5 0 
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2909 20 00  Cykloalkanowe, cykloalkenowe i cykloterpenowe etery i ich fluorowco
wane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne 

5,5 0 

2909 30 10  Eter difenylu (eter fenylowy, fenoksybenzen) bez cła 0 

2909 30 31  Eter pentabromodifenylu; 1,2,4,5-tetrabromo-3,6-bis(pentabromofenoksy) 
benzen 

bez cła 0 

2909 30 35  1,2-Bis(2,4,6-tribromofenoksy)etan do produkcji terpolimeru akrylonitryl- 
butadien-styren (ABS) 

bez cła 0 

2909 30 38  Bromowane pochodne eterów aromatycznych (z wyłączeniem eteru pen
tabromodifenylu, 1,2,4,5-tetrabromo-3,6-bis(pentabromofenoksy)benzenu 
i 1,2-Bis(2,4,6-tribromofenoksy)etanu do produkcji terpolimeru akryloni
tryl-butadien-styrenu (ABS)) 

5,5 0 

2909 30 90  Etery aromatyczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub ni
trozowane pochodne (z wyłączeniem eteru difenylu i bromowanych po
chodnych) 

5,5 0 

2909 41 00  2,2′-Oksydietanol (glikol dietylenowy, digol) 5,5 0 

2909 43 00  Etery monobutylowe glikolu etylenowego lub glikolu dietylenowego 5,5 0 

2909 44 00  Etery monoalkilowe glikolu etylenowego lub glikolu dietylenowego (z wy
łączeniem eterów monobutylowych) 

5,5 0 

2909 49 11  2-(2-Chloroetoksy)etanol bez cła 0 

2909 49 18  Alifatyczne eteroalkohole i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane 
lub nitrozowane pochodne (z wyłączeniem 2,2′-Oksydietanolu (glikolu 
dietylenowego, digolu), eterów monoalkilowych glikolu etylenowego lub 
glikolu dietylenowego i 2-(2-Chloroetoksy)etanolu) 

5,5 0 

2909 49 90  Cykliczne eteroalkohole i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub 
nitrozowane pochodne 

5,5 0 

2909 50 10  Gwajakol i gwajakolosulfoniany potasu 5,5 0 

2909 50 90  Eterofenole, eteroalkoholofenole i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitro
wane lub nitrozowane pochodne (z wyłączeniem gwajakolu i gwajakolo
sulfonianów potasu) 

5,5 0 

2909 60 00  Nadtlenki alkoholowe, nadtlenki eterowe, nadtlenki ketonowe oraz ich 
fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne 

5,5 0 

2910 10 00  Oksiran (tlenek etylenu) 5,5 0 

2910 20 00  Metylooksiran (tlenek propylenu) 5,5 0 
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2910 30 00  1-Chloro-2,3-epoksypropan (epichlorohydryna) 5,5 0 

2910 40 00  Dieldryna (ISO) (INN) 5,5 0 

2910 90 00  Epoksydy, epoksyalkohole, epoksyfenole i epoksyetery, z pierścieniem 
trójczłonowym oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub ni
trozowane pochodne (z wyłączeniem oksiranu (tlenku etylenu), metylook
siranu (tlenku propylenu), 1-Chloro-2,3-epoksypropanu (epichlorohyd
ryny) i dieldryny (ISO) (INN)) 

5,5 0 

2911 00 00  Acetale i półacetale, nawet z inną tlenową grupą funkcyjną oraz ich fluo
rowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne 

5 0 

2912 11 00  Metanal (formaldehyd) 5,5 0 

2912 12 00  Etanal (acetaldehyd) 5,5 0 

2912 19 10  Butanal (aldehyd masłowy, normalny izomer) 5,5 0 

2912 19 90  Aldehydy alifatyczne bez innej tlenowej grupy funkcyjnej (z wyłączeniem 
metanalu (formaldehydu), etanalu (acetaldehydu), butanalu (aldehydu ma
słowego, normalnego izomeru)) 

5,5 0 

2912 21 00  Benzaldehyd 5,5 0 

2912 29 00  Aldehydy cykliczne, bez innej tlenowej grupy funkcyjnej (z wyłączeniem 
benzaldehydu) 

5,5 0 

2912 30 00  Aldehydoalkohole 5,5 0 

2912 41 00  Wanilina (aldehyd 4-hydroksy-3-metoksybenzoesowy) 5,5 0 

2912 42 00  Etylowanilina (aldehyd 3-etoksy-4-hydroksybenzoesowy) 5,5 0 

2912 49 00  Aldehydoetery, aldehydofenole i aldehydy z inną tlenową grupą funkcyjną 
(z wyłączeniem etylowaniliny (aldehydu 3-etoksy-4-hydroksybenzoeso
wego) i waniliny (aldehydu 4-hydroksy-3-metoksybenzoesowego)) 

5,5 0 

2912 50 00  Cykliczne polimery aldehydów 5,5 0 

2912 60 00  Paraformaldehyd 5,5 0 

2913 00 00  Fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne cy
klicznych polimerów aldehydów lub paraformaldehydów 

5,5 0 

2914 11 00  Aceton 5,5 0 

2914 12 00  Butanon (keton metylowo-etylowy) 5,5 0 
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2914 13 00  4-Metylopentanon-2 (keton metylowo-izobutylowy) 5,5 0 

2914 19 10  5-Metyloheksan-2-on bez cła 0 

2914 19 90  Ketony alifatyczne bez innej tlenowej grupy funkcyjnej (z wyłączeniem 
acetonu, butanonu (ketonu metylowo-etylowego), 4-metylopentan-2-onu 
(ketonu metylowo-izobutylowego) i 5-metyloheksan-2-onu) 

5,5 0 

2914 21 00  Kamfora 5,5 0 

2914 22 00  Cykloheksanon i metylocykloheksanony 5,5 0 

2914 23 00  Jonony i metylojonony 5,5 0 

2914 29 00  Ketony cykloalkanowe, cykloalkenowe lub cykloterpenowe, bez innej tle
nowej grupy funkcyjnej (z wyłączeniem kamfory, cykloheksanonu i mety
locykloheksanonów, jononów i metylojononów) 

5,5 0 

2914 31 00  Fenyloaceton (fenylopropan-2-on) 5,5 0 

2914 39 00  Ketony aromatyczne, bez innej tlenowej grupy funkcyjnej (z wyłączeniem 
fenyloacetonu (fenylopropan-2-onu)) 

5,5 0 

2914 40 10  4-Hydroksy-4-metylo-2-pentanon (alkohol diacetonowy) 5,5 0 

2914 40 90  Ketonoalkohole i ketonoaldehydy (z wyłączeniem 4-hydroksy-4-metylo-2- 
pentanonu (alkoholu diacetonowego)) 

3 0 

2914 50 00  Ketonofenole i ketony z inną tlenową grupą funkcyjną 5,5 0 

2914 61 00  Antrachinon 5,5 0 

2914 69 10  1,4-Naftochinon bez cła 0 

2914 69 90  Chinony (z wyłączeniem antrachinonu i 1,4-naftochinonu) 5,5 0 

2914 70 00  Fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne keto
nów lub chinonów (z wyłączeniem nieorganicznych lub organicznych 
związków rtęci) 

5,5 0 

2915 11 00  Kwas mrówkowy 5,5 0 

2915 12 00  Sole kwasu mrówkowego 5,5 0 

2915 13 00  Estry kwasu mrówkowego 5,5 0 

2915 21 00  Kwas octowy 5,5 0 
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2915 24 00  Bezwodnik octowy 5,5 0 

2915 29 00  Sole kwasu octowego (z wyłączeniem nieorganicznych lub organicznych 
związków rtęci) 

5,5 0 

2915 31 00  Octan etylu 5,5 0 

2915 32 00  Octan winylu 5,5 0 

2915 33 00  Octan n-butylu 5,5 0 

2915 36 00  Octan dinosebu (ISO) 5,5 0 

2915 39 10  Octan propylu i octan izopropylu 5,5 0 

2915 39 30  Octan metylu, octan pentylu (octan amylu), octan izopentylu (octan izoa
mylu) oraz octany glicerolu 

5,5 0 

2915 39 50  Octan p-tolilu, octany fenylopropylu, octan benzylu, octan rodinylu, octan 
santalilu oraz octany fenyloetanodiolu-1,2 

5,5 0 

2915 39 80  Estry kwasu octowego (z wyłączeniem etylu, winylu, n-butylu, dinosebu 
(ISO), propylu, izopropylu, metylu, pentylu (amylu), izopentylu (izoa
mylu), glicerolu, p-tolilu, fenylopropylu, benzylu, rodinylu, octanów santa
lilu oraz octanów fenyloetanodiolu-1,2) 

5,5 0 

2915 40 00  Kwasy mono-, di- lub trichlorooctowe, ich sole i estry 5,5 0 

2915 50 00  Kwas propionowy, jego sole i estry 4,2 0 

2915 60 11  1-Izopropylo-2,2-dimetylotrimetyleno diizomaślan bez cła 0 

2915 60 19  Kwasy butanowe oraz ich sole i estry (z wyłączeniem 1-izopropylo-2,2-di
metylotrimetyleno diizomaślanu) 

5,5 0 

2915 60 90  Kwasy pentanowe oraz ich sole i estry 5,5 0 

2915 70 15  Kwas palmitynowy 5,5 0 

2915 70 20  Sole i estry kwasu palmitynowego 5,5 0 

2915 70 25  Kwas stearynowy 5,5 0 

2915 70 30  Sole kwasu stearynowego (z wyłączeniem nieorganicznych lub organicz
nych związków rtęci) 

5,5 0 

2915 70 80  Estry kwasu stearynowego 5,5 0 
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2915 90 10  Kwas laurynowy 5,5 0 

2915 90 20  Chloromrówczan 5,5 0 

2915 90 80  Nasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe i ich bezwodniki, halo
genki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitro
wane lub nitrozowane pochodne (z wyłączeniem kwasu mrówkowego 
i kwasu octowego, kwasów mono-, di- lub trichlorooctowego, kwasu pro
pionowego, kwasów butanowego i pentanowego, kwasów palmitynowego 
i stearynowego, ich soli i estrów, oraz bezwodnika octowego, kwasu lau
rynowego, chloromrówczanów oraz nieorganicznych lub organicznych 
związków rtęci) 

5,5 0 

2916 11 00  Kwas akrylowy i jego sole 6,5 0 

2916 12 10  Akrylan metylu 6,5 0 

2916 12 20  Akrylan etylu 6,5 0 

2916 12 90  Estry kwasu akrylowego ( z wyłączeniem akrylanu metylu i akrylanu 
etylu) 

6,5 0 

2916 13 00  Kwas metakrylowy i jego sole 6,5 0 

2916 14 10  Metakrylan metylu 6,5 0 

2916 14 90  Estry kwasu metakrylowego (z wyłączeniem akrylanu metylu) 6,5 0 

2916 15 00  Kwasy oleinowy, linolowy lub linolenowy, ich sole i estry (z wyłączeniem 
nieorganicznych lub organicznych związków rtęci) 

6,5 0 

2916 19 10  Kwasy undecylenowe oraz ich sole i estry 5,9 0 

2916 19 30  Kwas heksa-2,4-dienowy (kwas sorbinowy) 6,5 0 

2916 19 40  Kwas krotonowy bez cła 0 

2916 19 70  Nienasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe, ich bezwodniki, halo
genki, nadtlenki, oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub ni
trozowane pochodne (z wyłączeniem kwasu akrylowego oraz jego soli 
i estrów, kwasu metakrylowego oraz jego soli i estrów, kwasów oleino
wego, linolowego i linolenowego, ich soli i estrów, kwasów undecyleno
wych oraz ich soli i estrów, kwasu heksa-2,4-dienowego (kwasu sorbino
wego), kwasu krotonowego i binapakrylu (ISO)) 

6,5 0 

2916 20 00  Monokarboksylowe kwasy cykloalkanowe, cykloalkenowe lub cykloterpe
nowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki, nadtlenokwasy oraz ich fluo
rowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne (z wyłą
czeniem nieorganicznych lub organicznych związków rtęci) 

6,5 0 

2916 31 00  Kwas benzoesowy, jego sole i estry (z wyłączeniem nieorganicznych lub 
organicznych związków rtęci) 

6,5 0 
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2916 32 10  Nadtlenek benzoilu 6,5 0 

2916 32 90  Chlorek benzoilu 6,5 0 

2916 34 00  Kwas fenylooctowy i jego sole bez cła 0 

2916 35 00  Estry kwasu fenylooctowego bez cła 0 

2916 36 00  Binapakryl (ISO) 6,5 0 

2916 39 00  Aromatyczne kwasy monokarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nad
tlenki, nadtlenokwasy oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane 
lub nitrozowane pochodne (z wyłączeniem kwasu benzoesowego, jego 
soli i estrów, nadtlenku benzoilu, chlorku benzoilu, binapakrylu (ISO), 
kwasu fenylooctowego, jego soli i estrów, oraz nieorganicznych lub orga
nicznych związków rtęci) 

6,5 0 

2917 11 00  Kwas szczawiowy, jego sole i estry (z wyłączeniem nieorganicznych lub 
organicznych związków rtęci) 

6,5 0 

2917 12 10  Kwas adypinowy i jego sole 6,5 0 

2917 12 90  Estry kwasu adypinowego 6,5 0 

2917 13 10  Kwas sebacynowy bez cła 0 

2917 13 90  Kwas azelainowy, jego sole i estry oraz sole i estry kwasu sebacynowego 6 0 

2917 14 00  Bezwodnik maleinowy 6,5 0 

2917 19 10  Kwas malonowy, jego sole i estry 6,5 0 

2917 19 90  Alifatyczne kwasy polikarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nad
tlenki, nadtlenokwasy oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane 
lub nitrozowane pochodne (z wyłączeniem kwasu szczawiowego, jego 
soli i estrów, kwasu adypinowego, jego soli i estrów, kwasu azelainowego, 
kwasu sebacynowego, ich soli i estrów, kwasu malonowego, jego soli i es
trów, bezwodnika maleinowego, oraz nieorganicznych lub organicznych 
związków rtęci) 

6,3 0 

2917 20 00  Cykloalkanowe, cykloalkenowe lub cykloterpenowe kwasy polikarboksy
lowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki, nadtlenokwasy i ich po
chodne 

6 0 

2917 32 00  Ortoftalany dioktylu 6,5 0 

2917 33 00  Ortoftalany dinonylu lub didecylu 6,5 0 

2917 34 10  Ortoftalany dibutylu 6,5 0 

2917 34 90  Estry kwasu ortoftalowego (z wyłączeniem ortoftalanów dibutylu, diok
tylu, dinonylu lub didecylu) 

6,5 0 
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2917 35 00  Bezwodnik ftalowy 6,5 0 

2917 36 00  Kwas tereftalowy i jego sole 6,5 0 

2917 37 00  Tereftalan dimetylu 6,5 0 

2917 39 11  Estry lub bezwodniki kwasu tetrabromoftalowego bez cła 0 

2917 39 19  Pochodne bromowane aromatycznych kwasów polikarboksylowych (z wy
łączeniem estru lub bezwodnika kwasu tetrabromoftalowego) 

6,5 0 

2917 39 30  Kwas benzeno-1,2,4-trikarboksylowy bez cła 0 

2917 39 40  Dichlorek izoftaloilu, zawierający <= 0,8 % masy dichlorku tereftaloilu bez cła 0 

2917 39 50  Kwas naftaleno-1,4,5,8-tetrakarboksylowy bez cła 0 

2917 39 60  Bezwodnik tetrachloroftalowy bez cła 0 

2917 39 70  3,5-Bis(metoksykarbonylo)benzenosulfonian sodu bez cła 0 

2917 39 80  Aromatyczne kwasy polikarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nad
tlenki, nadtlenokwasy oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane 
lub nitrozowane pochodne (z wyłączeniem estrów kwasu ortoftalowego, 
bezwodnika ftalowego, kwasu tereftalowego i jego soli, tereftalanu dime
tylu, pochodnych bromowanych, kwasu benzeno-1,2,4-trikarboksylo
wego, dichlorku izoftaloilu zawierającego <= 0,8 % masy dichlorku teref
taloilu, kwasu naftaleno-1,4,5,8-tetrakarboksylowego, bezwodnika te
trachloroftalowego i 3,5-bis(metoksykarbonylo)benzenosulfonianu sodu) 

6,5 0 

2918 11 00  Kwas mlekowy, jego sole i estry (z wyłączeniem nieorganicznych lub or
ganicznych związków rtęci) 

6,5 0 

2918 12 00  Kwas winowy 6,5 0 

2918 13 00  Sole i estry kwasu winowego 6,5 0 

2918 14 00  Kwas cytrynowy 6,5 0 

2918 15 00  Sole i estry kwasu cytrynowego (z wyłączeniem nieorganicznych lub orga
nicznych związków rtęci) 

6,5 0 

2918 16 00  Kwas glukonowy, jego sole i estry 6,5 0 

2918 18 00  Chlorobenzylat (ISO) 6,5 0 

2918 19 30  Kwas cholowy, kwas 3-α,12-α-dihydroksy-5-β-cholanowy-24 (kwas dezok
sycholowy), ich sole i estry 

6,3 0 
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2918 19 40  Kwas 2,2-bis(hydroksymetylo)propionowy bez cła 0 

2918 19 85  Kwasy karboksylowe z dodatkową tlenową grupą funkcyjną oraz ich bez
wodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfo
nowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne (z wyłączeniem kwasu 
mlekowego, kwasu winowego, kwasu cytrynowego, kwasu glukonowego, 
kwasu cholowego, kwasu 3-α,12-α-dihydroksy-5-β-cholanowego-24 
(kwasu dezoksycholowego), ich soli i estrów, oraz kwasu 2,2-bis(hydrok
symetylo)propionowego i chlorobenzylatu (ISO)) 

6,5 0 

2918 21 00  Kwas salicylowy i jego sole (z wyłączeniem nieorganicznych lub organicz
nych związków rtęci) 

6,5 0 

2918 22 00  Kwas o-acetylosalicylowy, jego sole i estry 6,5 0 

2918 23 10  Salicylan metylu i salicylan fenylu (salol) 6,5 0 

2918 23 90  Estry kwasu salicylowego i ich sole (z wyłączeniem salicylanu metylu i sali
cylanu fenylu (salolu)) 

6,5 0 

2918 29 10  Kwasy sulfosalicylowe, kwasy hydroksynaftoesowe, ich sole i estry 6,5 0 

2918 29 30  Kwas 4-hydroksybenzoesowy, jego sole i estry 6,5 0 

2918 29 80  Kwasy karboksylowe z fenolową grupą funkcyjną (ale bez innej tlenowej 
grupy funkcyjnej), ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki, nadtlenokwasy 
i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne 
(z wyłączeniem kwasu salicylowego, kwasu o-acetylosalicylowego, kwa
sów sulfosalicylowych, kwasów hydroksynaftoesowych i kwasu 4-hydrok
sybenzoesowego oraz ich soli i estrów) 

6,5 0 

2918 30 00  Kwasy karboksylowe z aldehydową lub ketonową grupą funkcyjną, ale 
bez innej tlenowej grupy funkcyjnej, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki, 
nadtlenokwasy oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub ni
trozowane pochodne 

6,5 0 

2918 91 00  2,4,5-T (ISO) (kwas 2,4,5-trichlorofenoksyoctowy), jego sole i estry 6,5 0 

2918 99 10  Kwas 2,6-dimetoksybenzoesowy bez cła 0 

2918 99 20  Dikamba (ISO) bez cła 0 

2918 99 30  Fenoksyoctan sodu bez cła 0 

2918 99 90  Kwasy karboksylowe z dodatkową tlenową grupą funkcyjną, ich bezwod
niki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy oraz ich fluorowcowane, sulfo
nowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne (z wyłączeniem tych z wy
łącznie alkoholową, fenolową, aldehydową lub ketonową grupą funkcyjną, 
oraz kwasu 2,6-dimetoksybenzoesowego, dikamby (ISO), fenoksyoctanu 
sodu i 2,4,5-T (ISO) (kwasu 2,4,5-trichlorofenoksyoctowego) oraz jego 
soli i estrów) 

6,5 0 
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2919 10 00  Fosforan tris(2,3-dibromopropylu) 6,5 0 

2919 90 10  Fosforany tributylu, fosforany trifenylu, fosforany tritolilu, fosforany trik
sylilu i fosforan tris(2-chloroetylu) 

6,5 0 

2919 90 90  Estry fosforowe i ich sole, włącznie z fosforanami kwasu mlekowego; ich 
fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne (z wy
łączeniem fosforanu tris(2,3-dibromopropylu), fosforanów tributylu, fosfo
ranów trifenylu, fosforanów tritolilu, fosforanów triksylilu i fosforanu tris 
(2-chloroetylu) 

6,5 0 

2920 11 00  Paration (ISO) i paration-metyl (ISO) (metyloparation) 6,5 0 

2920 19 00  Estry tiofosforowe (fosforotioniany) i ich sole; ich fluorowcowane, sulfo
nowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne (z wyłączeniem parationu 
(ISO) i parationu-metylu (ISO) (metyloparationu)) 

6,5 0 

2920 90 10  Estry kwasu siarkowego i węglowego, ich sole oraz ich fluorowcowane, 
sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne (z wyłączeniem nieor
ganicznych lub organicznych związków rtęci) 

6,5 0 

2920 90 20  Fosfonian dimetylu (fosforyn dimetylu) 6,5 0 

2920 90 30  Fosforan (III) trimetylu (trimetoksyfosfina) 6,5 0 

2920 90 40  Fosforan (III) trietylu 6,5 0 

2920 90 50  Fosfonian dietylu (dietylowodorofosforyn) (Fosforan (III) dietylu) 6,5 0 

2920 90 85  Estry kwasów nieorganicznych niemetali i ich sole; ich fluorowcowane, 
sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne (z wyłączeniem es
trów halogenków wodoru, estrów fosforowych, estrów kwasu siarkowego, 
estrów kwasu węglowego i estrów tiofosforowych (fosforotionianów) i ich 
soli, oraz ich fluorowcowanych, sulfonowanych, nitrowanych lub nitrozo
wanych pochodnych, fosfonianu dimetylu (fosforynu dimetylu), fosforanu 
(III) trimetylu (trimetoksyfosfiny), fosforanu (III) trietylu i fosfonianu die
tylu (dietylowodorofosforynu) (fosforanu (III) dietylu)) 

6,5 0 

2921 11 10  Metyloamina lub di- lub trimetyloamina (z wyłączeniem ich soli) 6,5 0 

2921 11 90  Sole metyloaminy, di- lub trimetyloaminy 6,5 0 

2921 19 10  Trietyloamina i jej sole 6,5 0 

2921 19 30  Izopropyloamina i jej sole 6,5 0 

2921 19 40  1,1,3,3-Tetrametylobutyloamina bez cła 0 
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2921 19 50  Dietyloamina i jej sole 5,7 0 

2921 19 80  Monoaminy alifatyczne i ich pochodne; ich sole (z wyłączeniem metyloa
miny, dimetyloaminy, trimetyloaminy, dietyloaminy, trietyloaminy, izo
propylaminy i ich soli, oraz 1,1,3,3-tetrametylobutyloaminy) 

6,5 0 

2921 21 00  Etylenodiamina i jej sole 6 0 

2921 22 00  Heksametylenodiamina i jej sole 6,5 0 

2921 29 00  Poliamidy alifatyczne i ich pochodne; ich sole (z wyłączeniem etylenodia
miny i heksametylenodiaminy i ich soli) 

6 0 

2921 30 10  Cykloheksyloamina i cykloheksylodimetyloamina i ich sole 6,3 0 

2921 30 91  Cykloheksylenodiamina-1,3 (1,3-diaminocykloheksan) bez cła 0 

2921 30 99  Cykloalkanowe, cykloalkenowe lub cykloterpenowe mono- lub poliaminy 
oraz ich pochodne; ich sole (z wyłączeniem cykloheksyloaminy, cyklohek
sylodimetyloaminy i ich soli oraz cykloheksylenodiaminy-1,3 (1,3-diami
nocykloheksanu)) 

6,5 0 

2921 41 00  Anilina i jej sole (z wyłączeniem nieorganicznych lub organicznych związ
ków rtęci) 

6,5 0 

2921 42 10  Fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane i nitrozowane pochodne aniliny 
i ich sole 

6,5 0 

2921 42 90  Pochodne aniliny i ich sole (z wyłączeniem fluorowcowanych, sulfonowa
nych, nitrowanych i nitrozowanych pochodnych aniliny i ich soli) 

6,5 0 

2921 43 00  Toluidyny i ich pochodne; ich sole 6,5 0 

2921 44 00  Difenyloamina i jej pochodne; ich sole 6,5 0 

2921 45 00  1-Naftyloamina (α-naftyloamina), 2-naftyloamina (β-naftyloamina) i ich 
pochodne; ich sole 

6,5 0 

2921 46 00  Amfetamina (INN), benzfetamina (INN), deksamfetamina (INN), etilamfeta
mina (INN), fenkamfamina (INN), lefetamina (INN), lewamfetamina (INN), 
mefenoreks (INN) i fentermina (INN) oraz ich sole 

bez cła 0 

2921 49 10  Ksylidyny i ich pochodne; ich sole 6,5 0 

2921 49 80  Monoaminy aromatyczne i ich pochodne; ich sole (z wyłączeniem aniliny, 
toluidyn, difenyloaminy, 1-naftyloaminy (α-naftyloaminy), 2-naftyloaminy 
(β-naftyloaminy), ksylidyn i ich pochodnych, oraz ich soli, oraz amfeta
miny (INN), benzfetaminy (INN), deksamfetaminy (INN), etilamfetaminy 
(INN), fenkamfaminy (INN), lefetaminy (INN), lewamfetaminy (INN), mefe
noreksu (INN) i fenterminy (INN) oraz ich soli) 

6,5 0 
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2921 51 11  m-Fenylenodiamina o czystości >= 99 % masy i zawierająca <= 1 % masy 
wody, <= 200 mg/kg o-fenylenodiaminy i <= 450 mg/kg p-fenylenodia
miny 

bez cła 0 

2921 51 19  o-Fenylenodiamina, m-fenylenodiamina, p-fenylenodiamina, diaminoto
lueny i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane po
chodne; ich sole (z wyłączeniem m-fenylenodiaminy o czystości >= 99 % 
masy i zawierającej <= 1 % masy wody, <= 200 mg/kg o-fenylenodiaminy 
i <= 450 mg/kg p-fenylenodiaminy) 

6,5 0 

2921 51 90  Pochodne o-fenylenodiaminy, m-fenylenodiaminy, p-fenylenodiaminy lub 
diaminotoluenów; ich sole (z wyłączeniem ich fluorowcowanych, sulfono
wanych, nitrowanych lub nitrozowanych pochodnych i ich soli) 

6,5 0 

2921 59 10  m-Fenylenobis(metyloamina) bez cła 0 

2921 59 20  2,2'-Dichloro-4,4'-metylenodianilina bez cła 0 

2921 59 30  4,4'-Bi-o-toluidyna bez cła 0 

2921 59 40  1,8-Naftylenodiamina bez cła 0 

2921 59 90  Poliaminy aromatyczne i ich pochodne; ich sole (z wyłączeniem o-fenyle
nodiaminy, m-fenylenodiaminy, p-fenylenodiaminy lub diaminotoluenów 
i ich pochodnych oraz ich soli, m-fenylenobis(metyloaminy), 2,2'-dich
loro-4,4'-metylenodianiliny, 4,4'-bi-o-toluidyny i 1,8-naftylenodiaminy) 

6,5 0 

2922 11 00  Monoetanoloamina i jej sole 6,5 0 

2922 12 00  Dietanoloamina i jej sole 6,5 0 

2922 13 10  Trietanoloamina 6,5 0 

2922 13 90  Sole trietanoloaminy 6,5 0 

2922 14 00  Dekstropropoksyfen (INN) i jego sole bez cła 0 

2922 19 10  N-Etylodietanoloamina 6,5 0 

2922 19 20  2,2'-Metyloiminodietanol (N-metylodietanoloamina) 6,5 0 

2922 19 80  Aminoalkohole, ich etery i estry; ich sole (inne niż zawierające > jeden ro
dzaj tlenowej grupy funkcyjnej i z wyłączeniem monoetanoloaminy, dieta
noloaminy, trietanoloaminy, dekstropropoksyfenu (INN) i ich soli oraz N- 
etylodietanoloaminy i 2,2'-metyloiminodietanolu (N-metylodietanoloa
miny)) 

6,5 0 

2922 21 00  Kwasy aminohydroksynaftalenosulfonowe i ich sole 6,5 0 
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2922 29 00  Aminonaftole i inne aminofenole, ich etery i estry (z wyłączeniem tych 
zawierających > jeden rodzaj tlenowej grupy funkcyjnej; kwasów amino
hydroksynaftalenosulfonowych i ich soli) 

6,5 0 

2922 31 00  Amfepramon (INN), metadon (INN) i normetadon (INN) oraz ich sole bez cła 0 

2922 39 00  Aminoaldehydy, aminoketony i aminochinony; ich sole (z wyłączeniem 
tych zawierających > jeden rodzaj tlenowej grupy funkcyjnej oraz amfe
pramonu (INN), metadonu (INN) i normetadonu (INN) oraz ich soli) 

6,5 0 

2922 41 00  Lizyna i jej estry; ich sole 6,3 0 

2922 42 00  Kwas glutaminowy i jego sole 6,5 0 

2922 43 00  Kwas antranilowy (kwas o-aminobenzoesowy) i jego sole 6,5 0 

2922 44 00  Tylidyna (INN) i jej sole bez cła 0 

2922 49 10  Glicyna 6,5 0 

2922 49 20  β-Alanina bez cła 0 

2922 49 95  Aminokwasy i ich estry; ich sole (z wyłączeniem tych zawierających > je
den rodzaj tlenowej grupy funkcyjnej, lizyny i jej estrów, oraz ich soli, 
oraz kwasu glutaminowego, kwasu antranilowego, tylidyny (INN) i ich 
soli oraz glicyny i β-alaniny) 

6,5 0 

2922 50 00  Aminoalkoholofenole, fenoloaminokwasy i pozostałe związki aminowe 
z tlenową grupą funkcyjną (z wyłączeniem aminoalkoholi, aminonaftoli 
i innych aminofenoli, ich eterów i estrów oraz ich soli, aminoaldehydów, 
aminoketonów i aminochinonów oraz ich soli, aminokwasów i ich estrów 
oraz ich soli) 

6,5 0 

2923 10 00  Cholina i jej sole 6,5 0 

2923 20 00  Lecytyny i pozostałe fosfoaminolipidy, nawet niezdefiniowane chemicznie 5,7 0 

2923 90 00  Czwartorzędowe sole amoniowe i wodorotlenki (z wyłączeniem choliny 
i jej soli) 

6,5 0 

2924 11 00  Meprobamat (INN) bez cła 0 

2924 12 00  Fluoroacetamid (ISO), monokrotofos (ISO) i fosfamidon (ISO) 6,5 0 

2924 19 00  Amidy alifatyczne, włącznie z karbaminianami alifatycznymi, i ich po
chodne oraz ich sole (z wyłączeniem meprobamatu (INN), fluoroaceta
midu (ISO), monokrotofosu (INN) i fosfamidonu (ISO)) 

6,5 0 
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2924 21 10  Izoproturon (ISO) 6,5 0 

2924 21 90  Ureiny i ich pochodne; ich sole (z wyłączeniem izoproturonu (ISO)) 6,5 0 

2924 23 00  Kwas 2-acetamidobenzoesowy (kwas N-acetyloantranilowy) i jego sole 6,5 0 

2924 24 00  Etynamat (INN) bez cła 0 

2924 29 10  Lidokaina (INN) bez cła 0 

2924 29 30  Paracetamol (INN) 6,5 0 

2924 29 95  Amidy cykliczne, włącznie z karbaminianami cyklicznymi, oraz ich po
chodne; ich sole (z wyłączeniem urein i ich pochodnych, ich soli, kwasu 
2-acetamidobenzoesowego (kwasu N-acetyloantranilowego) i jego soli 
oraz etynamatu (INN), lidokainy (INN) i paracetamolu (INN)) 

6,5 0 

2925 11 00  Sacharyna i jej sole 6,5 0 

2925 12 00  Glutetymid (INN) bez cła 0 

2925 19 10  3,3', 4,4', 5,5', 6,6'-Oktabromo-N,N'-etylenodiftalimid bez cła 0 

2925 19 30  N,N'-etylenobis'4,5-dibromoheksahydro-3,6-metanoftalimid' bez cła 0 

2925 19 95  Imidy i ich pochodne; ich sole (z wyłączeniem sacharyny, jej soli, glutety
midu (INN), 3,3',4,4',5,5',6,6'-oktabromo-N,N'-etylenodiftalimidu, N,N'- 
etylenobis[4,5-dibromoheksahydro-3,6-metanoftalimidu], oraz nieorga
nicznych lub organicznych związków rtęci) 

6,5 0 

2925 21 00  Chlordimeform (ISO) 6,5 0 

2925 29 00  Iminy i ich pochodne; ich sole (z wyłączeniem chlordimeformu (ISO)) 6,5 0 

2926 10 00  Akrylonitryl 6,5 0 

2926 20 00  1-Cyjanoguanidyna (dicyjanodiamid) 6,5 0 

2926 30 00  Fenproporeks (INN) i jego sole; półprodukt metadonu (INN) (4-cyjano-2- 
dimetyloamino-4,4-difenylobutan) 

6,5 0 

2926 90 20  Izoftalonitryl 6 0 

2926 90 95  Związki z nitrylową grupą funkcyjną (z wyłączeniem akrylonitrylu, 1-cy
janoguanidyny (dicyjanodiamidu), fenproporeksu (INN) i jego soli, półpro
duktu metadonu (INN) (4-cyjano-2-dimetyloamino-4,4-difenylobutanu) 
i izoftalonitrylu) 

6,5 0 
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2927 00 00  Diazo-, azo- lub azoksyzwiązki 6,5 0 

2928 00 10  N,N-Bis(2-metoksyetylo)hydroksyloamina bez cła 0 

2928 00 90  Pochodne organiczne hydrazyny lub hydroksyloaminy (z wyłączeniem N, 
N-bis(2-metoksyetylo)hydroksyloaminy) 

6,5 0 

2929 10 10  Diizocyjaniany metylofenylenu (diizocyjaniany toluenu) 6,5 0 

2929 10 90  Izocyjaniany (z wyłączeniem diizocyjanianów metylofenylenu (diizocyja
nianów toluenu)) 

6,5 0 

2929 90 00  Związki z azotową grupą funkcyjną (z wyłączeniem związków z aminową 
grupą funkcyjną; związków aminowych z tlenową grupą funkcyjną; 
czwartorzędowych soli amoniowych i wodorotlenków; lecytyny i pozosta
łych fosfoaminolipidów; związków z karboksyamidową grupą funkcyjną; 
związków z amidową grupą funkcyjną kwasu węglowego; związków z kar
boksyimidową grupą funkcyjną, z iminową grupą funkcyjną lub z nitry
lową grupą funkcyjną; diazo-, azo- lub azoksyzwiązków; pochodnych or
ganicznych hydrazyny lub hydroksyloaminy oraz izocyjanianów) 

6,5 0 

2930 20 00  Tiokarbaminiany i ditiokarbaminiany (z wyłączeniem nieorganicznych lub 
organicznych związków rtęci) 

6,5 0 

2930 30 00  Tiuram (mono-, di- lub tetrasulfidy) 6,5 0 

2930 40 10  Metionina (INN) bez cła 0 

2930 40 90  Metionina (z wyłączeniem metioniny (INN)) 6,5 0 

2930 50 00  Kaptafol (ISO) i metamidofos (ISO) 6,5 0 

2930 90 13  Cysteina i cystyna 6,5 0 

2930 90 16  Pochodne cysteiny lub cystyny 6,5 0 

2930 90 20  Tiodiglikol (INN) (2,2'-tiodietanol) 6,5 0 

2930 90 30  Kwas DL-2-hydroksy-4-(metylotio)masłowy bez cła 0 

2930 90 40  2,2'-Tiodietylobis(3-(3,5-di-tert-butylo-4-hydroksyfenylo)propionian) bez cła 0 

2930 90 50  Mieszanina izomerów składająca się z 4-metylo-2,6-bis(metylotio)-m-feny
lenodiaminy oraz 2-metylo-4,6-bis(metylotio)-m-fenylenodiaminy 

bez cła 0 
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2930 90 85  Organiczne związki tio- (z wyłączeniem tio- i ditiokarbaminianów, tiuram 
mono-, di- lub tetrasulfidów, metioniny, kaptafolu (ISO), metamidofosu 
(ISO), cysteiny lub cystyny i ich pochodnych, tiodiglikolu (INN) (2,2'-tio
dietanolu), kwasu DL-2-hydroksy-4-(metylotio)masłowego, 2,2'-tiodietylo
bis[3-(3,5-di-tert-butylo-4-hydroksyfenylo)propionianu] oraz mieszaniny 
izomerów składającej się z 4-metylo-2,6-bis(metylotio)-m-fenylenodia
miny oraz 2-metylo-4,6-bis(metylotio)-m-fenylenodiaminy) 

6,5 0 

2931 00 10  Metylofosfonian dimetylu 6,5 0 

2931 00 20  Difluorek metylofosfonoilowy (difluorek metylofosfonowy) 6,5 0 

2931 00 30  Dichlorek metylofosfonoilowy (dichlorek metylofosfonowy) 6,5 0 

2931 00 95  Odrębne chemicznie zdefiniowane związki organiczno-nieorganiczne, 
gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem nieorganicznych lub orga
nicznych związków rtęci) 

6,5 0 

2932 11 00  Tetrahydrofuran 6,5 0 

2932 12 00  Aldehyd 2-furylowy (furoaldehyd, furfural) 6,5 0 

2932 13 00  Alkohol furfurylowy i alkohol tetrahydrofurfurylowy 6,5 0 

2932 19 00  Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) tlenu, zawierające 
w strukturze nieskondensowany pierścień furanowy, nawet uwodniony 
(z wyłączeniem tetrahydrofuranu, aldehydu 2-furylowego (furoaldehydu, 
furfuralu), alkoholu furfurylowego i alkoholu tetrahydrofurfurylowego) 

6,5 0 

2932 21 00  Kumaryna, metylokumaryny i etylokumaryny 6,5 0 

2932 29 10  Fenoloftaleina bez cła 0 

2932 29 20  Kwas 1-hydroksy-4-[1-(4-hydroksy-3-metoksy-karbonylo-1-naftylo)-3- 
okso-1H, 3H-benzode]-izochromen-1-ylo]-6-oktadecyloksy-2-naftoesowy 

bez cła 0 

2932 29 30  3'-Chloro-6'-cykloheksyloaminospiro[izobenzofuran-1(3H),9'-ksanten]-3- 
on 

bez cła 0 

2932 29 40  6'-(N-Etylo-p-toluidyno)-2′-metylospiro[izobenzofuran-1(3H),9'-ksanten]- 
3-on 

bez cła 0 

2932 29 50  Metylo-6-dokozyloksy-1-hydroksy-4-[1-(4-hydroksy-3-metylo-1-fenan
trylo)-3-okso-1H,3H-nafto-[1,8-cd]piran-1-ylo]-naftaleno-2-karboksylan 

bez cła 0 

2932 29 60  Gamma-butyrolakton 6,5 0 
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2932 29 85  Laktony (z wyłączeniem kumaryny, metylokumaryn i etylokumaryn, feno
loftaleiny, kwasu 1-hydroksy-4-[1-(4-hydroksy-3-metoksy-karbonylo-1- 
naftylo)-3- okso-1H,3H-benzo[de]-izochromen-1-ylo]-6-oktadecyloksy-2- 
naftoesowego, 3′-chloro-6′- cykloheksyloaminospiro[izobenzofuran-1 
(3H),9′-ksanten]-3-onu, 6′-(N-etylo-p-toluidyno)- 2′-metylospiro[izoben
zofuran-1(3H),9′-ksanten]-3-onu, metylo-6-dokozyloksy-1-hydroksy- 4- 
[1-(4-hydroksy-3-metylo-1-fenantrylo)-3-okso-1H,3H-nafto-[1,8-cd]piran- 
1-ylo]-naftaleno- 2-karboksylanu, gamma-butyrolaktonu oraz nieorga
nicznych i organicznych związków rtęci) 

6,5 0 

2932 91 00  Izosafrol 6,5 0 

2932 92 00  1-(1,3-Benzodioksol-5-ilo)propan-2-on 6,5 0 

2932 93 00  Piperonal 6,5 0 

2932 94 00  Safrol 6,5 0 

2932 95 00  Tetrahydrokannabinole (wszystkie izomery) 6,5 0 

2932 99 50  Epoksydy z pierścieniem czteroczłonowym 6,5 0 

2932 99 70  Acetale, cykliczne, i półacetale wewnętrzne, nawet z inną tlenową grupą 
funkcyjną, oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozo
wane pochodne (z wyłączeniem safrolu, izosafrolu, piperonalu i 1-(1,3- 
benzodioksol-5-ilo)propan-2-onu) 

6,5 0 

2932 99 85  Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) tlenu (z wyłączeniem 
związków zawierających w strukturze nieskondensowany pierścień fura
nowy, nawet uwodniony, laktonów, izosafrolu, 1-[1,3-benzodioksol-5-ilo] 
propan-2-onu, piperonalu, safrolu, tetrahydrokannabinoli (wszystkich izo
merów), epoksydów z pierścieniem czteroczłonowym oraz acetali cyklicz
nych i półacetali wewnętrznych, nawet z inną tlenową grupą funkcyjną, 
oraz ich fluorowcowanych, sulfonowanych, nitrowanych lub nitrozowa
nych pochodnych, oraz nieorganicznych lub organicznych związków 
rtęci) 

6,5 0 

2933 11 10  Propyfenazon bez cła 0 

2933 11 90  Fenazon (antypiryna) i jego pochodne (z wyłączeniem propyfenazonu 
(INN)) 

6,5 0 

2933 19 10  Fenylobutazon (INN) bez cła 0 

2933 19 90  Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) azotu, zawierające 
w strukturze nieskondensowany pierścień pirazolowy, nawet uwodor
niony (z wyłączeniem fenazonu (antypiryny) i jego pochodnych oraz feny
lobutazonu (INN)) 

6,5 0 

2933 21 00  Hydantoina i jej pochodne 6,5 0 

2933 29 10  Chlorowodorek nafazoliny (INNM) i azotan nafazoliny (INNM); fentola
mina (INN); chlorowodorek tolazoliny (INNM) 

bez cła 0 
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2933 29 90  Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) azotu, zawierające 
w strukturze nieskondensowany pierścień imidazolowy, nawet uwodor
niony (z wyłączeniem hydantoiny i jej pochodnych, chlorowodorku nafa
zoliny (INNM), azotanu nafazoliny (INNM), fentolaminy (INN) i chlorowo
dorku tolazoliny (INNM)) 

6,5 0 

2933 31 00  Pirydyna i jej sole 5,3 0 

2933 32 00  Piperydyna i jej sole 6,5 0 

2933 33 00  Alfentanyl (INN), anilerydyna (INN), bezytramid (INN), bromazepam 
(INN), difenoksyna (INN), difenoksylat (INN), dipipanon (INN), fentanyl 
(INN), ketobemidon (INN), metylfenidat (INN), pentazocyna (INN), pety
dyna (INN), półprodukt A petydyny (INN), fencyclidyna (INN) (PCP), feno
perydyna (INN), pipradrol (INN), pirytramid (INN), propiram (INN) i trime
perydyna (INN) oraz ich sole 

6,5 0 

2933 39 10  Iproniazyd (INN); chlorowodorek ketobemidonu (INNM); bromek pirydos
tygminy (INN) 

bez cła 0 

2933 39 20  2,3,5,6-Tetrachloropirydyna bez cła 0 

2933 39 25  Kwas 3,6-dichloropirydyno-2-karboksylowy bez cła 0 

2933 39 35  2-Hydroksyetyloamonowy-3,6-dichloropirydyno-2-karboksylan bez cła 0 

2933 39 40  2-Butoksyetylo(3,5,6-trichloro-2-pirydyloksy) octan bez cła 0 

2933 39 45  3,5-Dichloro-2,4,6-trifluoropirydyna bez cła 0 

2933 39 50  Fluroksypyr (ISO) ester metylowy 4 0 

2933 39 55  4-Metylopirydyna bez cła 0 

2933 39 99  Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) azotu, zawierające 
w strukturze nieskondensowany pierścień pirydynowy, nawet uwodor
niony (z wyłączeniem pirydyny, piperydyny, alfentanylu (INN), anilery
dyny (INN), bezytramidu (INN), bromazepamu (INN), difenoksyny (INN), 
difenoksylatu (INN), dipipanonu (INN), fentanylu (INN), ketobemidonu 
(INN), metylfenidatu (INN), pentazocyny (INN), petydyny (INN), półpro
duktu A petydyny (INN), fencyclidyny (INN) (PCP), fenoperydyny (INN), 
pipradrolu (INN), pirytramidu (INN), propiramu (INN) i trimeperydyny 
(INN) oraz ich soli, oraz iproniazydu (INN), chlorowodorku ketobemi
donu (INNM), bromku pirydostygminy (INN), 2,3,5,6-tetrachloropirydyny, 
kwasu 3,6-dichloropirydyno-2-karboksylowego, 2-hydroksyetyloamono
wego-3,6-dichloropirydyno-2-karboksylanu, 2-butoksyetylo(3,5,6-trich
loro-2-pirydyloksy) octanu, 3,5-dichloro-2,4,6-trifluoropirydyny, flurok
sypyru (ISO) estru metylowego, 4-metylopirydyny oraz nieorganicznych 
lub organicznych związków rtęci) 

6,5 0 

2933 41 00  Leworfanol (INN) i jego sole bez cła 0 
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2933 49 10  Pochodne fluorowcowe chinoliny; pochodne kwasu chinolinokarboksylo
wego 

5,5 0 

2933 49 30  Dekstrometorfan (INN) i jego sole bez cła 0 

2933 49 90  Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) azotu, zawierające 
w strukturze układ pierścieniowy chinolinowy lub izochinolinowy (nawet 
uwodorniony), nieskondensowany dalej (z wyłączeniem leworfanolu 
(INN), dekstrometorfanu (INN) i ich soli, pochodnych fluorowcowych chi
noliny, pochodnych kwasu chinolinokarboksylowego oraz nieorganicz
nych lub organicznych związków rtęci) 

6,5 0 

2933 52 00  Malonylomocznik (kwas barbiturowy) oraz jego sole 6,5 0 

2933 53 10  Fenobarbital (INN), barbital (INN), i ich sole bez cła 0 

2933 53 90  Allobarbital (INN), amobarbital (INN), butalbital (INN), butobarbital (INN), 
cyklobarbital (INN), metylfenobarbital (INN), pentobarbital (INN), sekbuta
barbital (INN), sekobarbital (INN) i winylbital (INN) oraz ich sole 

6,5 0 

2933 54 00  Pochodne malonylomocznika (kwasu barbiturowego) i ich sole (z wyłącze
niem soli malonylomocznika) 

6,5 0 

2933 55 00  Loprazolam (INN), meklokwalon (INN), metakwalon (INN) i zipeprol 
(INN) oraz ich sole 

bez cła 0 

2933 59 10  Diazinon (ISO) bez cła 0 

2933 59 20  1,4-Diazobicyklo[2.2.2]oktan (trietylenodiamina) bez cła 0 

2933 59 95  Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) azotu, zawierające 
w strukturze pierścień pirydynowy, nawet uwodorniony, lub pierścień pi
perazynowy (z wyłączeniem malonylomocznika (kwasu barbiturowego) 
i jego pochodnych, allobarbitalu (INN), amobarbitalu (INN), barbitalu 
(INN), butalbitalu (INN), butobarbitalu (INN), cyklobarbitalu (INN), metyl
fenobarbitalu (INN), pentobarbitalu (INN), fenobarbitalu (INN), sekbuta
barbitalu (INN), sekobarbital (INN), winylbitalu (INN), loprazolamu (INN), 
meklokwalonu (INN), metakwalonu (INN) i zipeprolu (INN) oraz ich soli 
oraz diazinonu (ISO) i 1,4-diazobicyklo[2.2.2]oktanu (trietylenodiaminy)) 

6,5 0 

2933 61 00  Melamina 6,5 0 

2933 69 10  Atrazyna (ISO); propazyna (ISO); symazyna (ISO); heksahydro-1,3,5-trini
tro-1,3,5-triazyna (heksogen, trimetylenotrinitroamina) 

5,5 0 

2933 69 20  Urotropina (INN) (heksametylenotetraamina) bez cła 0 

2933 69 30  2,6-di-tert-butylo-4-[4,6-bis(oktylotio)-1,3,5-triazyn-2-yloamino]fenol bez cła 0 
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2933 69 80  Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) azotu, zawierające 
w strukturze nieskondensowany pierścień triazyny, nawet uwodorniony 
(z wyłączeniem melaminy, atrazyny (ISO), propazyny (ISO), symazyny 
(ISO), heksahydro-1,3,5-trinitro-1,3,5-triazyny (heksogenu, trimetylenotri
nitroaminy), urotropiny (INN) (heksametylenotetraaminy) i 2,6-di-tert-bu
tylo-4-[4,6-bis(oktylotio)-1,3,5-triazyn-2-yloamino]fenolu) 

6,5 0 

2933 71 00  6-Heksanolaktam (epsilon-kaprolaktam) 6,5 0 

2933 72 00  Klobazam (INN) i metyprylon (INN) bez cła 0 

2933 79 00  Laktamy (z wyłączeniem 6-Heksanolaktamu (epsilon-kaprolaktamu), klo
bazamu (INN) i metyprylonu (INN) oraz nieorganicznych lub organicz
nych związków rtęci) 

6,5 0 

2933 91 10  Chlordiazepoksyd (INN) bez cła 0 

2933 91 90  Alprazolam (INN), kamazepam (INN), klonazepam (INN), klorazepan, de
lorazepam (INN), diazepam (INN), estazolam (INN), loflazepan etylu 
(INN), fludiazepam (INN), flunitrazepam (INN), flurazepam (INN), halaze
pam (INN), lorazepam (INN), lormetazepam (INN), mazindol (INN), meda
zepam (INN), midazolam (INN), nimetazepam (INN), nitrazepam (INN), 
nordazepam (INN), oxazepam (INN), pinazepam (INN), prazepam (INN), 
pyrowaleron (INN), temazepam (INN), tetrazepam (INN) i triazolam (INN); 
ich sole i sole chlordiazepoksydu (INN) 

6,5 0 

2933 99 10  Benzimidazol-2-tiol (merkaptobenzimidazol) 6,5 0 

2933 99 20  Indol, 3-metyloindol (skatol), 6-allilo-6,7-dihydro-5H-dibenz(c,e)azepina 
(azapetyna), fenindamina (INN) i ich sole; chlorowodorek imipraminy 
(INNM) 

5,5 0 

2933 99 30  Monoazepiny 6,5 0 

2933 99 40  Diazepiny 6,5 0 

2933 99 50  2,4-Di-tert-butylo-6-(5-chlorobenzotriazol-2-ylo)fenol bez cła 0 

2933 99 90  Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) azotu (z wyłączeniem 
tych zawierających w strukturze nieskondensowany pierścień pirazolowy, 
imidazolowy, pirydynowy lub triazyny, nawet uwodorniony, układ pierś
cieniowy chinolinowy lub izochinolinowy, nieskondensowany dalej, nawet 
uwodorniony, pierścień pirydynowy, nawet uwodorniony, lub pierścień 
piperazynowy, laktamów, alprazolamu (INN), kamazepamu (INN), chlor
diazepoksydu (INN), klonazepamu (INN), klorazepanu, delorazepamu 
(INN), diazepamu (INN), estazolamu (INN), loflazepanu etylu (INN), flu
diazepamu (INN), flunitrazepamu (INN), flurazepamu (INN), halazepamu 
(INN), lorazepamu (INN), lormetazepamu (INN), mazindolu (INN), meda
zepamu (INN), midazolamu (INN), nimetazepamu (INN), nitrazepamu 
(INN), nordazepamu (INN), oxazepamu (INN), pinazepamu (INN), praze
pamu (INN), pyrowaleronu (INN), temazepamu (INN), tetrazepamu (INN) 
i triazolamu (INN), ich soli, benzimidazol-2-tiolu (merkaptobenzimida
zolu), indolu, 3-metyloindolu (skatolu), 6-allilo-6,7-dihydro-5H-dibenz(c, 
e)azepiny (azapetyny), fenindaminy (INN) i ich soli, chlorowodorku imi
praminy (INNM), monoazepin, diazepin i 2,4-di-tert-butylo-6-(5-chloro
benzotriazol-2-ylo)fenolu) 

6,5 0 
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2934 10 00  Związki heterocykliczne zawierające w strukturze nieskondensowany 
pierścień tiazolowy, nawet uwodorniony 

6,5 0 

2934 20 20  Di(benzotiazol-2-ilo) disulfid; benzotiazol-2-tiol (merkaptobenzotiazol) 
i jego sole 

6,5 0 

2934 20 80  Związki heterocykliczne zawierające w strukturze benzotiazolowy układ 
pierścieniowy, nawet uwodorniony, ale nieskondensowany dalej (z wyłą
czeniem di(benzotiazol-2-ilo) disulfidu; benzotiazol-2-tiolu (merkaptoben
zotiazolu) i jego soli, oraz nieorganicznych lub organicznych związków 
rtęci) 

6,5 0 

2934 30 10  Tietyloperazyna (INN); tiorydazyna (INN) i jej sole bez cła 0 

2934 30 90  Związki heterocykliczne zawierające w strukturze fenotiazynowy układ 
pierścieniowy, nawet uwodorniony, ale nieskondensowany dalej (z wyłą
czeniem tietyloperazyny (INN) i tiorydazyny (INN) i jej soli) 

6,5 0 

2934 91 00  Aminoreks (INN), brotizolam (INN), klotiazepam (INN), kloksazolam 
(INN), dekstromoramid (INN), haloksazolam (INN), ketazolam (INN), me
zokarb (INN), oksazolam (INN), pemolina (INN), fendymetrazyna (INN), 
fenmetrazyna (INN) i sufentanil (INN) oraz ich sole 

bez cła 0 

2934 99 10  Chloroprotyksen (INN); tenalidyna (INN) i jej winiany i maleiniany bez cła 0 

2934 99 20  Furazolidon (INN) bez cła 0 

2934 99 30  Kwas 7-aminocefalosporanowy bez cła 0 

2934 99 40  Sole i estry kwasu (6R,7R)-3-acetoksymetylo-7-[(R)-2-formyloksy-2-feny
loacetamido]-8-okso-5-tia-1-azabicyklo[4.2.0]okto-2-en-2-karboksylo
wego 

bez cła 0 

2934 99 50  Bromek 1-[2-(1,3-dioksan-2-ylo)etylo]-2- metylopirydyniowy bez cła 0 

2934 99 90  Kwasy nukleinowe i ich sole, nawet niezdefiniowane chemicznie; związki 
heterocykliczne (z wyłączeniem tych tylko z heteroatomem(-ami) tlenu 
lub azotu, związków zawierających w strukturze nieskondensowany pierś
cień tiazolowy lub benzotiazolowy lub fenotiazynowy układ pierście
niowy bądź dalej skondensowany, aminoreksu (INN), brotizolamu (INN), 
klotiazepamu (INN), kloksazolamu (INN), dekstromoramidu (INN), halok
sazolamu (INN), ketazolamu (INN), mezokarbu (INN), oksazolamu (INN), 
pemoliny (INN), fendymetrazyny (INN), fenmetrazyny (INN) i sufentanilu 
(INN), ich soli, chloroprotyksenu (INN), tenalidyny (INN) i jej winianów 
i maleinianów, furazolidonu (INN), kwasu 7-aminocefalosporanowego, 
soli i estrów kwasu (6R,7R)-3-acetoksymetylo-7-[(R)-2-formyloksy-2-feny
loacetamido]-8-okso-5-tia-1-azabicyklo[4.2.0]okto-2-en-2-karboksylo
wego, bromku 1-[2-(1,3-dioksan-2-ylo)etylo]-2- metylopirydyniowego, 
oraz nieorganicznych lub organicznych związków rtęci) 

6,5 0 

2935 00 10  3-{1-[7-(Heksadecylosulfonyloamino)-1H-indolo-3-ylo]-3-okso-1H,3H-na
ftolo[1,8-cd]piran-1-ylo}-N,N-dimetylo-1H-indolo-7-sulfonamid 

bez cła 0 
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2935 00 20  Metosulam (ISO) bez cła 0 

2935 00 90  Sulfonamidy (z wyłączeniem 3-{1-[7-(heksadecylosulfonyloamino)-1H-in
dolo-3-ylo]-3-okso-1H,3H-naftolo[1,8-cd]piran-1-ylo}-N,N-dimetylo-1H- 
indolo-7-sulfonamidu i metosulamu (ISO)) 

6,5 0 

2936 21 00  Witaminy A i ich pochodne, stosowane głównie jako witaminy bez cła 0 

2936 22 00  Witamina B1 i jej pochodne, stosowane głównie jako witaminy bez cła 0 

2936 23 00  Witamina B2 i jej pochodne, stosowane głównie jako witaminy bez cła 0 

2936 24 00  Kwas D-pantotenowy lub DL-pantotenowy (witamina B3 lub B5) i ich po
chodne, stosowane głównie jako witaminy 

bez cła 0 

2936 25 00  Witamina B6 i jej pochodne, stosowane głównie jako witaminy bez cła 0 

2936 26 00  Witamina B12 i jej pochodne, stosowane głównie jako witaminy bez cła 0 

2936 27 00  Witamina C i jej pochodne, stosowane głównie jako witaminy bez cła 0 

2936 28 00  Witamina E i jej pochodne, stosowane głównie jako witaminy bez cła 0 

2936 29 10  Witamina B9 i jej pochodne, stosowane głównie jako witaminy bez cła 0 

2936 29 30  Witamina H i jej pochodne, stosowane głównie jako witaminy bez cła 0 

2936 29 90  Witaminy i ich pochodne, stosowane głównie jako witaminy, niezmie
szane (z wyłączeniem witamin A, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12, C, E, H 
i ich pochodnych) 

bez cła 0 

2936 90 11  Naturalne koncentraty witamin A+D bez cła 0 

2936 90 19  Naturalne koncentraty witamin (z wyłączeniem A+D) bez cła 0 

2936 90 80  Prowitaminy i mieszaniny witamin, nawet w dowolnym rozpuszczalniku 
(z wyłączeniem naturalnych koncentratów witamin) 

bez cła 0 

2937 11 00  Somatotropina, jej pochodne i analogi strukturalne, stosowane głównie 
jako hormony 

bez cła 0 

2937 12 00  Insulina i jej sole, stosowane głównie jako hormony bez cła 0 
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2937 19 00  Hormony polipeptydowe, hormony proteinowe i hormony glikoprotei
nowe, ich pochodne i analogi strukturalne, stosowane głównie jako hor
mony (z wyłączeniem somatropiny, jej pochodnych i analogów struktural
nych oraz insuliny i jej soli) 

bez cła 0 

2937 21 00  Kortyzon, hydrokortyzon, prednizon (dehydrokortyzon) i prednizolon 
(dehydrohydrokortyzon) 

bez cła 0 

2937 22 00  Fluorowcowane pochodne hormonów kory nadnerczy bez cła 0 

2937 23 00  Estrogeny i progestogeny bez cła 0 

2937 29 00  Hormony sterydowe, ich pochodne i analogi strukturalne, stosowane 
głównie jako hormony (z wyłączeniem kortyzonu, hydrokortyzonu, pred
nizonu (dehydrokortyzonu) i prednizolonu (dehydrohydrokortyzonu), 
fluorowcowanych pochodnych hormonów kory nadnerczy, estrogenów 
i progestogenów) 

bez cła 0 

2937 31 00  Epinefryna bez cła 0 

2937 39 00  Hormony katecholaminy, ich pochodne i analogi strukturalne, stosowane 
głównie jako hormony (z wyłączeniem epinefryny) 

bez cła 0 

2937 40 00  Pochodne aminokwasów, stosowane głównie jako hormony bez cła 0 

2937 50 00  Prostaglandyny, tromboksany i leukotrieny, ich pochodne i analogi struk
turalne, stosowane głównie jako hormony 

bez cła 0 

2937 90 00  Hormony, naturalne lub syntetyczne; ich pochodne i analogi strukturalne, 
stosowane głównie jako hormony (z wyłączeniem hormonów polipepty
dowych, hormonów proteinowych, hormonów glikoproteinowych, hor
monów sterydowych, hormonów katecholaminy, prostaglandyn, trombok
sanów i leukotrienów, ich pochodnych i analogów strukturalnych oraz 
pochodnych aminokwasów) 

bez cła 0 

2938 10 00  Rutyna (rutin) i jej pochodne 6,5 0 

2938 90 10  Glikozydy naparstnicy 6 0 

2938 90 30  Kwas lukrecjowy i lukrecjany 5,7 0 

2938 90 90  Glikozydy, naturalne lub syntetyczne, ich sole, etery, estry i pozostałe po
chodne (z wyłączeniem rutyny (rutinu) i jej pochodnych, glikozydów na
parstnicy, kwas lukrecjowego i lukrecjanów) 

6,5 0 

2939 11 00  Koncentraty ze słomy makowej; buprenorfina (INN), kodeina, dihydroko
deina (INN), etylomorfina, etorfina (INN), heroina, hydrokodon (INN), 
hydromorfon (INN), morfina, nikomorfina (INN), oksykodon (INN), oksy
morfon (INN), folkodyna (INN), tebakon (INN) i tebaina oraz ich sole 

bez cła 0 
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2939 19 00  Alkaloidy opium i ich pochodne oraz ich sole (z wyłączeniem koncentra
tów ze słomy makowej; buprenorfiny (INN), kodeiny, dihydrokodeiny 
(INN), etylomorfiny, etorfiny (INN), heroiny, hydrokodonu (INN), hydro
morfonu (INN), morfiny, nikomorfiny (INN), oksykodonu (INN), oksymor
fonu (INN), folkodyny (INN), tebakonu (INN) i tebainy oraz ich soli) 

bez cła 0 

2939 20 00  Alkaloidy kory chinowej i ich pochodne; ich sole bez cła 0 

2939 30 00  Kofeina i jej sole bez cła 0 

2939 41 00  Efedryna i jej sole bez cła 0 

2939 42 00  Pseudoefedryna (INN) i jej sole bez cła 0 

2939 43 00  Katyna (INN) i jej sole bez cła 0 

2939 49 00  Efedryny i ich sole (z wyłączeniem efedryny, pseudoefedryny (INN), ka
tyny (INN) i ich soli) 

bez cła 0 

2939 51 00  Fenetylina (INN) i jej sole bez cła 0 

2939 59 00  Teofilina i aminofilina (teofilino-etylenodiamina) i ich pochodne oraz ich 
sole (z wyłączeniem fenetyliny (INN) i jej soli) 

bez cła 0 

2939 61 00  Ergometryna (INN) i jej sole bez cła 0 

2939 62 00  Ergotamina (INN) i jej sole bez cła 0 

2939 63 00  Kwas lizergowy i jego sole bez cła 0 

2939 69 00  Alkaloidy sporyszu i ich pochodne; ich sole (z wyłączeniem kwasu lizer
gowego, ergotaminy i ergometryny oraz ich soli) 

bez cła 0 

2939 91 11  Surowa kokaina bez cła 0 

2939 91 19  Kokaina i jej sole (z wyłączeniem surowej kokainy) bez cła 0 

2939 91 90  Ekgonina, lewometamfetamina, metamfetamina (INN), racemat metamfe
taminy, ich sole, estry i pozostałe ich pochodne oraz estry i pozostałe po
chodne kokainy (z wyłączeniem soli kokainy) 

bez cła 0 

2939 99 00  Alkaloidy roślinne, naturalne lub syntetyczne, ich sole, etery, estry i pozos
tałe pochodne (z wyłączeniem alkaloidów opium, alkaloidów kory chino
wej, teofiliny, aminofiliny (teofilino-etylenodiaminy), alkaloidów sporyszu, 
ich soli i ich pochodnych, kokainy, ekgoniny, lewometamfetaminy, me
tamfetaminy (INN), racematu metamfetaminy, ich soli, estrów i pozosta
łych ich pochodnych, kofeiny i efedryn oraz ich soli) 

bez cła 0 
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2940 00 00  Cukry, chemicznie czyste (z wyłączeniem sacharozy, laktozy, maltozy, glu
kozy i fruktozy); etery cukrów, acetale cukrów i estry cukrów oraz ich 
sole (z wyłączeniem naturalnych lub syntetycznych prowitamin, witamin, 
hormonów, glikozydów, alkaloidów roślinnych i ich soli, eterów, estrów 
i innych pochodnych) 

6,5 0 

2941 10 10  Amoksycylina (INN) i jej sole bez cła 0 

2941 10 20  Ampicylina (INN), metampicylina (INN), piwampicylina (INN) i ich sole bez cła 0 

2941 10 90  Penicyliny i ich pochodne ze strukturą kwasu penicylanowego; ich sole 
(z wyłączeniem amoksycyliny (INN), ampicyliny (INN), metampicyliny 
(INN), piwampicyliny (INN) i ich soli) 

bez cła 0 

2941 20 30  Dihydrostreptomycyna, jej sole, estry i wodziany 5,3 0 

2941 20 80  Streptomycyny i ich pochodne; ich sole (z wyłączeniem dihydrostrepto
mycyny i jej soli, estrów i wodzianów) 

bez cła 0 

2941 30 00  Tetracykliny i ich pochodne; ich sole bez cła 0 

2941 40 00  Chloramfenikol i jego pochodne; ich sole bez cła 0 

2941 50 00  Erytromycyna i jej pochodne; ich sole bez cła 0 

2941 90 00  Antybiotyki (z wyłączeniem penicylin i ich pochodnych ze strukturą 
kwasu penicylanowego, ich soli, streptomycyn, tetracyklin, chloramfeni
kolu i erytromycyn, ich pochodnych i soli) 

bez cła 0 

2942 00 00  Odrębne chemicznie zdefiniowane związki organiczne, gdzie indziej nie
wymienione 

6,5 0 

3001 20 10  Ekstrakty gruczołów lub pozostałych narządów, lub ich wydzielin, pocho
dzenia ludzkiego, do celów organoterapeutycznych 

bez cła 0 

3001 20 90  Ekstrakty gruczołów lub pozostałych narządów, lub ich wydzielin, pocho
dzenia zwierzęcego, do celów organoterapeutycznych 

bez cła 0 

3001 90 20  Suszone gruczoły i pozostałe narządy do celów organoterapeutycznych, 
nawet sproszkowane, i inne substancje pochodzenia ludzkiego preparo
wane do celów terapeutycznych lub profilaktycznych, gdzie indziej niewy
mienione 

bez cła 0 

3001 90 91  Heparyna i jej sole bez cła 0 

3001 90 98  Suszone gruczoły i pozostałe narządy do celów organoterapeutycznych, 
nawet sproszkowane, i inne substancje pochodzenia zwierzęcego preparo
wane do celów terapeutycznych lub profilaktycznych, gdzie indziej niewy
mienione 

bez cła 0 

3002 10 10  Antysurowice bez cła 0 
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3002 10 91  Hemoglobina, globuliny krwi i globuliny surowicy bez cła 0 

3002 10 95  Frakcje krwi i modyfikowane produkty immunologiczne, nawet otrzymy
wane w procesach biotechnologicznych, z krwi ludzkiej (z wyłączeniem 
antysurowic, hemoglobiny, globulin krwi i globulin surowicy) 

bez cła 0 

3002 10 99  Frakcje krwi i modyfikowane produkty immunologiczne, nawet otrzymy
wane w procesach biotechnologicznych, z krwi zwierzęcej (z wyłączeniem 
antysurowic, hemoglobiny, globulin krwi i globulin surowicy) 

bez cła 0 

3002 20 00  Szczepionki stosowane w medycynie bez cła 0 

3002 30 00  Szczepionki stosowane w weterynarii bez cła 0 

3002 90 10  Krew ludzka bez cła 0 

3002 90 30  Krew zwierzęca preparowana do celów terapeutycznych, profilaktycznych 
lub diagnostycznych 

bez cła 0 

3002 90 50  Hodowle mikroorganizmów (z wyłączeniem drożdży) bez cła 0 

3002 90 90  Toksyny oraz podobne produkty, np. zarodźce (z wyłączeniem szczepio
nek i hodowli mikroorganizmów) 

bez cła 0 

3003 10 00  Leki zawierające penicyliny lub ich pochodne, ze strukturą kwasu penicy
lanowego, lub streptomycyny lub ich pochodne, nie w odmierzonych 
dawkach ani niepakowane do sprzedaży detalicznej 

bez cła 0 

3003 20 00  Leki zawierające antybiotyki, nie w odmierzonych dawkach ani niepako
wane do sprzedaży detalicznej (z wyłączeniem leków zawierających peni
cyliny lub ich pochodne, ze strukturą kwasu penicylanowego, lub strepto
mycyny lub ich pochodne) 

bez cła 0 

3003 31 00  Leki zawierające insulinę, nie w odmierzonych dawkach ani niepakowane 
do sprzedaży detalicznej 

bez cła 0 

3003 39 00  Leki zawierające hormony lub sterydy stosowane jako hormony, niezawie
rające antybiotyków, nie w odmierzonych dawkach ani niepakowane do 
sprzedaży detalicznej (z wyłączeniem tych zawierających insulinę) 

bez cła 0 

3003 40 00  Leki zawierające alkaloidy lub ich pochodne, niezawierające hormonów, 
sterydów stosowanych jako hormony ani antybiotyków, nie w odmierzo
nych dawkach ani niepakowane do sprzedaży detalicznej 

bez cła 0 

3003 90 10  Leki zawierające jod lub związki jodu, niepakowane w odmierzone dawki 
ani w opakowania do sprzedaży detalicznej 

bez cła 0 
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3003 90 90  Leki złożone z dwóch lub więcej składników zmieszanych do celów tera
peutycznych lub profilaktycznych, nie w odmierzonych dawkach ani nie
pakowane do sprzedaży detalicznej (z wyłączeniem antybiotyków zawie
rających hormony lub sterydy stosowane jako hormony, ale niezawierają
cych antybiotyków, alkaloidów lub ich pochodnych, hormonów lub anty
biotyków, lub towarów objętych pozycją 3002, 3005 lub 3006) 

bez cła 0 

3004 10 10  Leki zawierające, jako substancje czynne, jedynie penicyliny lub ich po
chodne ze strukturą kwasu penicylanowego, pakowane w odmierzone 
dawki (włącznie z tymi w postaci do podawania przez skórę) lub do po
staci lub w opakowania do sprzedaży detalicznej 

bez cła 0 

3004 10 90  Leki zawierające streptomycyny lub ich pochodne, nawet w połączeniu 
z penicylinami lub ich pochodnymi, pakowane w odmierzone dawki 
(włącznie z tymi w postaci do podawania przez skórę) lub do postaci lub 
w opakowania do sprzedaży detalicznej (z wyłączeniem leków zawierają
cych jedynie penicyliny lub ich pochodne ze strukturą kwasu penicylano
wego) 

bez cła 0 

3004 20 10  Leki zawierające antybiotyki, pakowane do postaci lub w opakowania do 
sprzedaży detalicznej (z wyłączeniem leków zawierających penicyliny lub 
ich pochodne, ze strukturą kwasu penicylanowego, lub streptomycyn lub 
ich pochodnych) 

bez cła 0 

3004 20 90  Leki zawierające antybiotyki, pakowane w odmierzone dawki (włącznie 
z tymi w postaci do podawania przez skórę) (z wyłączeniem penicylin lub 
ich pochodnych ze strukturą kwasu penicylanowego, lub streptomycyn 
lub ich pochodnych, oraz tych pakowanych do sprzedaży detalicznej) 

bez cła 0 

3004 31 10  Leki zawierające insulinę, ale niezawierające antybiotyków, pakowane do 
postaci lub w opakowania do sprzedaży detalicznej 

bez cła 0 

3004 31 90  Leki zawierające insulinę, ale niezawierające antybiotyków, pakowane 
w odmierzone dawki (włącznie z tymi w postaci do podawania przez 
skórę) (z wyłączeniem tych pakowanych do sprzedaży detalicznej) 

bez cła 0 

3004 32 10  Leki zawierające hormony kory nadnercza, ich pochodne lub analogi 
strukturalne, ale niezawierające antybiotyków, pakowane do postaci lub 
w opakowania do sprzedaży detalicznej 

bez cła 0 

3004 32 90  Leki zawierające hormony kory nadnercza, ich pochodne lub analogi 
strukturalne, ale niezawierające antybiotyków, pakowane w odmierzone 
dawki (włącznie z tymi w postaci do podawania przez skórę) (z wyłącze
niem tych pakowanych do sprzedaży detalicznej) 

bez cła 0 

3004 39 10  Leki zawierające hormony lub sterydy stosowane jako hormony, ale nieza
wierające antybiotyków, pakowane do postaci lub w opakowania do 
sprzedaży detalicznej (z wyłączeniem leków zawierających insulinę lub 
hormony kory nadnercza, ich pochodne lub analogi strukturalne) 

bez cła 0 
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3004 39 90  Leki zawierające hormony lub sterydy stosowane jako hormony, ale nieza
wierające antybiotyków, pakowane w odmierzone dawki (włącznie z tymi 
w postaci do podawania przez skórę) (z wyłączeniem leków zawierających 
insulinę lub hormony kory nadnercza, ich pochodne lub analogi struktu
ralne oraz tych pakowanych do sprzedaży detalicznej) 

bez cła 0 

3004 40 10  Leki zawierające alkaloidy lub ich pochodne, ale niezawierające hormo
nów, sterydów stosowanych jako hormony ani antybiotyków, pakowane 
do postaci lub w opakowania do sprzedaży detalicznej 

bez cła 0 

3004 40 90  Leki zawierające alkaloidy lub ich pochodne, ale niezawierające hormo
nów, sterydów stosowanych jako hormony ani antybiotyków, pakowane 
w odmierzone dawki (włącznie z tymi w postaci do podawania przez 
skórę) (z wyłączeniem tych pakowanych do sprzedaży detalicznej) 

bez cła 0 

3004 50 10  Leki zawierające prowitaminy, witaminy, włącznie z naturalnymi koncen
tratami, i ich pochodne stosowane głównie jako witaminy, pakowane do 
postaci lub w opakowania do sprzedaży detalicznej 

bez cła 0 

3004 50 90  Leki zawierające prowitaminy, witaminy, włącznie z naturalnymi koncen
tratami, i ich pochodne stosowane głównie jako witaminy, pakowane 
w odmierzone dawki (włącznie z tymi w postaci do podawania przez 
skórę) (z wyłączeniem tych pakowanych do sprzedaży detalicznej) 

bez cła 0 

3004 90 11  Leki zawierające jod lub związki jodu, pakowane do postaci lub w opako
wania do sprzedaży detalicznej 

bez cła 0 

3004 90 19  Leki złożone z produktów zmieszanych lub niezmieszanych do celów te
rapeutycznych lub profilaktycznych, pakowane do postaci lub w opakowa
nia do sprzedaży detalicznej (z wyłączeniem leków zawierających antybio
tyki, leków zawierających hormony lub sterydy stosowane jako hormony, 
ale niezawierających antybiotyków, leków zawierających alkaloidy lub ich 
pochodne, ale niezawierających hormonów ani antybiotyków, leków za
wierających prowitaminy, witaminy lub ich pochodne stosowane jako wi
taminy oraz leków zawierających jod lub związki jodu) 

bez cła 0 

3004 90 91  Leki zawierające jod lub związki jodu, pakowane w odmierzone dawki 
(włącznie z tymi w postaci do podawania przez skórę) (z wyłączeniem 
tych pakowanych do sprzedaży detalicznej) 

bez cła 0 

3004 90 99  Leki złożone z produktów zmieszanych lub niezmieszanych do celów te
rapeutycznych lub profilaktycznych, pakowane w odmierzone dawki 
(włącznie z tymi w postaci do podawania przez skórę) (z wyłączeniem le
ków zawierających antybiotyki, leków zawierających hormony lub sterydy 
stosowane jako hormony, ale niezawierających antybiotyków, leków za
wierających alkaloidy lub ich pochodne, ale niezawierających hormonów 
ani antybiotyków, leków zawierających prowitaminy, witaminy lub ich po
chodne stosowane jako witaminy, leków zawierających jod lub związki 
jodu oraz leków pakowanych do sprzedaży detalicznej) 

bez cła 0 
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3005 10 00  Opatrunki przylepne i pozostałe artykuły posiadające warstwę przylepną, 
impregnowane lub pokryte substancjami farmaceutycznymi lub pakowane 
do sprzedaży detalicznej, do celów medycznych, chirurgicznych, dentys
tycznych lub weterynaryjnych 

bez cła 0 

3005 90 10  Wata i artykuły z waty, impregnowane lub pokryte substancjami farma
ceutycznymi lub pakowane do postaci lub w opakowania do sprzedaży 
detalicznej, do celów medycznych, chirurgicznych, dentystycznych lub 
weterynaryjnych 

bez cła 0 

3005 90 31  Gaza i artykuły z gazy, impregnowane lub pokryte substancjami farma
ceutycznymi lub pakowane do postaci, lub w opakowania do sprzedaży 
detalicznej, do celów medycznych, chirurgicznych, dentystycznych lub 
weterynaryjnych 

bez cła 0 

3005 90 51  Bandaże i podobne artykuły z materiałów nietkanych, impregnowane lub 
pokryte substancjami farmaceutycznymi lub pakowane do sprzedaży deta
licznej, do celów medycznych, chirurgicznych, dentystycznych lub wetery
naryjnych (z wyłączeniem waty, gazy i artykułów z waty lub z gazy, opa
trunków przylepnych i pozostałych artykułów posiadających warstwę 
przylepną) 

bez cła 0 

3005 90 55  Bandaże i podobne artykuły z materiałów włókienniczych innych niż nie
tkane, impregnowane lub pokryte substancjami farmaceutycznymi lub pa
kowane do sprzedaży detalicznej, do celów medycznych, chirurgicznych, 
dentystycznych lub weterynaryjnych (z wyłączeniem waty, gazy i artyku
łów z waty lub z gazy, opatrunków przylepnych i pozostałych artykułów 
posiadających warstwę przylepną) 

bez cła 0 

3005 90 99  Bandaże i podobne artykuły impregnowane lub pokryte substancjami far
maceutycznymi lub pakowane do sprzedaży detalicznej, do celów me
dycznych, chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych (z wyłącze
niem tych z materiałów włókienniczych, opatrunków przylepnych i pozo
stałych artykułów posiadających warstwę przylepną) 

bez cła 0 

3006 10 10  Sterylny katgut chirurgiczny bez cła 0 

3006 10 30  Sterylne chirurgiczne lub dentystyczne środki zapobiegające powstawaniu 
zrostów, nawet absorpcyjne 

6,5 0 

3006 10 90  Sterylne materiały do zszywania chirurgicznego, włącznie ze sterylnymi 
wchłanialnymi nićmi chirurgicznymi lub dentystycznymi (z wyłączeniem 
katgutu); sterylne materiały przylepne do chirurgicznego zamykania ran; 
sterylna laminaria (listownica) i sterylne tampony z laminarii; sterylne ab
sorpcyjne chirurgiczne lub dentystyczne środki tamujące krwawienie 

bez cła 0 

3006 20 00  Odczynniki do oznaczania grupy krwi bez cła 0 

3006 30 00  Preparaty kontrastowe do badań rentgenowskich; odczynniki diagnos
tyczne do podawania pacjentom 

bez cła 0 

3006 40 00  Cementy dentystyczne i inne wypełnienia; cementy do rekonstrukcji kości bez cła 0 
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3006 50 00  Apteczki podręczne i zestawy pierwszej pomocy bez cła 0 

3006 60 11  Chemiczne preparaty antykoncepcyjne na bazie hormonów, prostaglan
dyn, tromboksanów, leukotrienów, ich pochodnych i analogów struktural
nych, pakowane do sprzedaży detalicznej 

bez cła 0 

3006 60 19  Chemiczne preparaty antykoncepcyjne na bazie hormonów, prostaglan
dyn, tromboksanów, leukotrienów, ich pochodnych i analogów struktural
nych (z wyłączeniem tych pakowanych do sprzedaży detalicznej) 

bez cła 0 

3006 60 90  Chemiczne preparaty antykoncepcyjne na bazie środków plemnikobój
czych 

bez cła 0 

3006 70 00  Preparaty żelowe przeznaczone do stosowania w medycynie lub wetery
narii jako środki do smarowania części ciała podczas operacji chirurgicz
nych lub do badań lekarskich, lub jako środki poprawiające kontakt po
między ciałem i instrumentami medycznymi 

6,5 0 

3006 91 00  Wyroby identyfikowalne jako stosowane do stomii 6,5 0 

3006 92 00  Odpady farmaceutyczne bez cła 0 

3101 00 00  Nawozy zwierzęce lub roślinne, nawet zmieszane ze sobą lub poddane 
obróbce chemicznej; nawozy produkowane przez zmieszanie lub obróbkę 
chemiczną produktów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego (z wyłą
czeniem tych w granulkach lub podobnych postaciach, lub w opakowa
niach o masie brutto <=10 kg) 

bez cła 0 

3102 10 10  Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający > 45 % masy azotu 
w suchym produkcie (z wyłączeniem tego w granulkach lub podobnych 
postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg) 

6,5 0 

3102 10 90  Mocznik, nawet w roztworze wodnym, zawierający <= 45 % masy azotu 
w suchym bezwodnym produkcie (z wyłączeniem towarów objętych ni
niejszym działem w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowa
niach o masie brutto <=10 kg) 

6,5 0 

3102 21 00  Siarczan amonu (z wyłączeniem tego w granulkach lub podobnych posta
ciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg) 

6,5 0 

3102 29 00  Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu i azotanu amonu (z wyłą
czeniem towarów objętych niniejszym działem w tabletkach lub podob
nych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg) 

6,5 0 

3102 30 10  Azotan amonu w roztworze wodnym (z wyłączeniem tego w opakowa
niach o masie brutto <= 10 kg) 

6,5 0 

3102 30 90  Azotan amonu (z wyłączeniem tego w roztworze wodnym, w granulkach 
lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg) 

6,5 0 

3102 40 10  Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorga
nicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, 
o zawartości azotu <= 28 % masy (z wyłączeniem tych w granulkach lub 
podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg) 

6,5 0 
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3102 40 90  Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorga
nicznymi substancjami niebędącymi nawozami, stosowane jako nawozy, 
o zawartości azotu > 28 % masy (z wyłączeniem tych w granulkach lub 
podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg) 

6,5 0 

3102 50 10  Naturalny azotan sodu (z wyłączeniem tego w granulkach lub podobnych 
postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg) 

bez cła 0 

3102 50 90  Azotan sodu (z wyłączeniem naturalnego azotanu sodu i azotanu sodu 
w granulkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie 
brutto <=10 kg) 

6,5 0 

3102 60 00  Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu (z wyłącze
niem tych w granulkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach 
o masie brutto <=10 kg) 

6,5 0 

3102 80 00  Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amo
niakalnym (z wyłączeniem tych w opakowaniach o masie brutto 
<=10 kg) 

6,5 0 

3102 90 00  Nawozy azotowe mineralne lub chemiczne (z wyłączeniem mocznika, 
siarczanu amonu, azotanu amonu, azotanu sodu, soli podwójnych i mie
szanin azotanu amonu i siarczanu amonu lub wapnia, mieszanin mocz
nika i azotanu amonu w roztworze wodnym lub amoniakalnym, miesza
nin azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi 
substancjami niebędącymi nawozami, w tabletkach lub podobnych posta
ciach, w opakowaniach <=10 kg) 

6,5 0 

3103 10 10  Superfosfaty o zawartości pentatlenku difosforu > 35 % masy (z wyłącze
niem takich produktów w granulkach lub podobnych postaciach, lub 
w opakowaniach o masie brutto <=10 kg) 

4,8 0 

3103 10 90  Superfosfaty (z wyłączeniem takich produktów o zawartości pentatlenku 
difosforu > 35 % masy, lub w granulkach lub podobnych postaciach, lub 
w opakowaniach o masie brutto <=10 kg) 

4,8 0 

3103 90 00  Nawozy fosforowe, mineralne lub chemiczne (z wyłączeniem superfosfa
tów, tych w granulkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach 
o masie brutto <=10 kg) 

bez cła 0 

3104 20 10  Chlorek potasu o zawartości tlenku potasu <= 40 % masy suchego pro
duktu (z wyłączeniem tego w granulkach lub podobnych postaciach, lub 
w opakowaniach o masie brutto <=10 kg) 

bez cła 0 

3104 20 50  Chlorek potasu o zawartości tlenku potasu > 40 %, ale <= 62 % masy su
chego produktu (z wyłączeniem tego w granulkach lub podobnych posta
ciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg) 

bez cła 0 

3104 20 90  Chlorek potasu o zawartości tlenku potasu > 62 % masy suchego pro
duktu (z wyłączeniem tego w granulkach lub podobnych postaciach, lub 
w opakowaniach o masie brutto <=10 kg) 

bez cła 0 
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3104 30 00  Siarczan potasu (z wyłączeniem tego w granulkach lub podobnych posta
ciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg) 

bez cła 0 

3104 90 00  Karnalit, sylwin i pozostałe surowe naturalne sole potasu, siarczan mag
nezu-potasu i mieszaniny nawozów potasowych, np. mieszaniny chlorku 
potasu i siarczanu potasu (z wyłączeniem tych w granulkach lub podob
nych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg) 

bez cła 0 

3105 10 00  Nawozy mineralne lub chemiczne, pochodzenia zwierzęcego lub roślin
nego, w granulkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o ma
sie brutto <=10 kg 

6,5 0 

3105 20 10  Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające trzy pierwiastki nawo
zowe: azot, fosfor i potas, o zawartości azotu > 10 % masy suchego pro
duktu (z wyłączeniem tych w granulkach lub podobnych postaciach, lub 
w opakowaniach o masie brutto <=10 kg) 

6,5 0 

3105 20 90  Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające trzy pierwiastki nawo
zowe: azot, fosfor i potas, o zawartości azotu <= 10 % masy suchego pro
duktu (z wyłączeniem tych w granulkach lub podobnych postaciach, lub 
w opakowaniach o masie brutto <=10 kg) 

6,5 0 

3105 30 00  Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) (z wyłączeniem tego 
w granulkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie 
brutto <=10 kg) 

6,5 0 

3105 40 00  Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu), nawet zmiesza
nego z wodoroortofosforanem diamonu (fosforanem diamonu) (z wyłącze
niem tego w granulkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach 
o masie brutto <=10 kg) 

6,5 0 

3105 51 00  Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające azotany i fosforany (z wyłą
czeniem diwodoroortofosforanu amonu (fosforanu monoamonu), wodo
roortofosforanu diamonu (fosforanu diamonu), i tych w granulkach lub 
podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg) 

6,5 0 

3105 59 00  Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawo
zowe: azot (z wyłączeniem azotanu) i fosfor, ale nie fosforany (z wyłącze
niem diwodoroortofosforanu amonu (fosforanu monoamonu), wodoroor
tofosforanu diamonu (fosforanu diamonu), w granulkach lub podobnych 
postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg) 

6,5 0 

3105 60 10  Superfosfaty potasowe (z wyłączeniem tych w granulkach lub podobnych 
postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg) 

3,2 0 

3105 60 90  Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawo
zowe: fosfor i potas (z wyłączeniem superfosfatów potasowych, i tych 
w granulkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie 
brutto <= 10 kg) 

3,2 0 
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3105 90 10  Naturalny azotan sodu-potasu zawierający naturalne mieszaniny azotanu 
sodu i azotanu potasu, o zawartości azotanu potasu <= 44 % i azotu 
<= 16,3 % masy suchego produktu (z wyłączeniem tych w granulkach 
lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto <=10 kg) 

bez cła 0 

3105 90 91  Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawo
zowe: azot i potas, lub tylko jedną główną substancję nawozową, włącz
nie z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego 
z nawozami chemicznymi lub mineralnymi, o zawartości azotu > 10 % 
masy (z wyłączeniem azotanu sodu-potasu objętego pozycją 3105 90 10 
i tych w granulkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach 
o masie brutto <= 10 kg) 

6,5 0 

3105 90 99  Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa pierwiastki nawo
zowe: azot i potas, lub jedną główną substancję nawozową, włącznie 
z mieszaninami nawozów pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego z na
wozami chemicznymi lub mineralnymi, niezawierające azotu lub o zawar
tości azotu <= 10 % masy (z wyłączeniem azotanu sodu-potasu objętego 
pozycją 3105 90 10, lub w tabletkach lub podobnych postaciach, lub 
w opakowaniach o masie brutto <= 10 kg) 

3,2 0 

3201 10 00  Ekstrakt quebracho bez cła 0 

3201 20 00  Ekstrakt akacji 6,5 0 

3201 90 20  Ekstrakt sumaku, ekstrakt valonii, ekstrakt dębu lub ekstrakt kasztana 5,8 0 

3201 90 90  Ekstrakty garbników pochodzenia roślinnego; garbniki i ich sole, etery, es
try i pozostałe pochodne (z wyłączeniem ekstraktu quebracho, ekstraktu 
akacji, ekstraktu dębu, ekstraktu kasztana, ekstraktu sumaku i ekstraktu 
valonii) 

5,3 0 

3202 10 00  Syntetyczne, organiczne substancje garbujące 5,3 0 

3202 90 00  Nieorganiczne substancje garbujące; preparaty garbujące, nawet zawiera
jące naturalne substancje garbujące; preparaty enzymatyczne do garbowa
nia wstępnego 

5,3 0 

3203 00 10  Barwniki pochodzenia roślinnego, włącznie z ekstraktami barwiącymi, na
wet zdefiniowane chemicznie; preparaty na bazie barwników pochodzenia 
roślinnego, w rodzaju stosowanych do barwienia tkanin lub do produkcji 
preparatów barwiących (z wyłączeniem preparatów objętych pozycją 
3207, 3208, 3209, 3210, 3213 i 3215) 

bez cła 0 

3203 00 90  Barwniki pochodzenia zwierzęcego, włącznie z ekstraktami barwiącymi, 
nawet zdefiniowane chemicznie; preparaty na bazie barwników pocho
dzenia zwierzęcego, w rodzaju stosowanych do barwienia tkanin lub do 
produkcji preparatów barwiących (z wyłączeniem preparatów objętych 
pozycją 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 i 3215) 

2,5 0 
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3204 11 00  Syntetyczne organiczne barwniki zawiesinowe; preparaty na bazie synte
tycznych organicznych barwników zawiesinowych, w rodzaju stosowa
nych do barwienia tkanin lub do produkcji preparatów barwiących (z wy
łączeniem preparatów objętych pozycją 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 
i 3215) 

6,5 0 

3204 12 00  Syntetyczne organiczne barwniki kwasowe, nawet metalizowane, oraz 
syntetyczne organiczne barwniki zaprawowe; preparaty na bazie synte
tycznych organicznych barwników kwasowych lub zaprawowych, w ro
dzaju stosowanych do barwienia tkanin lub do produkcji preparatów bar
wiących (z wyłączeniem preparatów objętych pozycją 3207, 3208, 3209, 
3210, 3213 i 3215) 

6,5 0 

3204 13 00  Syntetyczne organiczne barwniki zasadowe; preparaty na bazie syntetycz
nych organicznych barwników zasadowych, w rodzaju stosowanych do 
barwienia tkanin lub do produkcji preparatów barwiących (z wyłączeniem 
preparatów objętych pozycją 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 i 3215) 

6,5 0 

3204 14 00  Syntetyczne organiczne barwniki bezpośrednie; preparaty na bazie synte
tycznych organicznych barwników bezpośrednich, w rodzaju stosowanych 
do barwienia tkanin lub do produkcji preparatów barwiących (z wyłącze
niem preparatów objętych pozycją 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 
i 3215) 

6,5 0 

3204 15 00  Syntetyczne organiczne barwniki kadziowe, włącznie z tymi wykorzysty
wanymi w charakterze pigmentów; preparaty na bazie syntetycznych or
ganicznych barwników kadziowych, w rodzaju stosowanych do barwienia 
tkanin lub do produkcji preparatów barwiących (z wyłączeniem prepara
tów objętych pozycją 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 i 3215) 

6,5 0 

3204 16 00  Syntetyczne organiczne barwniki reaktywne; preparaty na bazie syntetycz
nych organicznych barwników reaktywnych, w rodzaju stosowanych do 
barwienia tkanin lub do produkcji preparatów barwiących (z wyłączeniem 
preparatów objętych pozycją 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 i 3215) 

6,5 0 

3204 17 00  Syntetyczne pigmenty organiczne; preparaty na bazie syntetycznych pig
mentów organicznych, w rodzaju stosowanych do barwienia tkanin lub 
do produkcji preparatów barwiących (z wyłączeniem preparatów objętych 
pozycją 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 i 3215) 

6,5 0 

3204 19 00  Syntetyczne organiczne środki barwiące (z wyłączeniem barwników za
wiesinowych, barwników kwasowych, barwników zaprawowych, barwni
ków zasadowych, barwników bezpośrednich, barwników kadziowych 
i barwników reaktywnych oraz pigmentów organicznych); przygotowane 
na ich bazie preparaty w rodzaju stosowanych do barwienia dowolnych 
materiałów lub do produkcji farb gotowych (z wyłączeniem preparatów 
objętych pozycją 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 i 3215); miesza
niny środków barwiących objętych podpozycjami od 3204 11 do 
3204 19. 

6,5 0 

3204 20 00  Syntetyczne produkty organiczne, w rodzaju stosowanych jako fluores
cencyjne środki rozjaśniające, nawet zdefiniowane chemicznie 

6 0 
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3204 90 00  Syntetyczne produkty organiczne, w rodzaju stosowanych jako lumino
fory, nawet zdefiniowane chemicznie 

6,5 0 

3205 00 00  Laki barwnikowe (inne niż chińskie lub japońskie lakiery i farby); prepa
raty na bazie laków barwnikowych, w rodzaju stosowanych do barwienia 
tkanin lub do produkcji preparatów barwiących (z wyłączeniem prepara
tów objętych pozycją 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 i 3215) 

6,5 0 

3206 11 00  Pigmenty i preparaty na bazie ditlenku tytanu, w rodzaju stosowanych do 
barwienia tkanin lub do produkcji preparatów barwiących, o zawartości 
>= 80 % masy ditlenku tytanu, w przeliczeniu na suchą masę (z wyłącze
niem preparatów objętych pozycją 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 
i 3215) 

6 0 

3206 19 00  Pigmenty i preparaty na bazie ditlenku tytanu, w rodzaju stosowanych do 
barwienia tkanin lub do produkcji preparatów barwiących, o zawartości 
< 80 % masy ditlenku tytanu, w przeliczeniu na suchą masę (z wyłącze
niem preparatów objętych pozycją 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 
i 3215) 

6,5 0 

3206 20 00  Pigmenty i preparaty w rodzaju stosowanych do barwienia dowolnych 
materiałów lub stosowanych jako elementy składowe do produkcji prepa
ratów barwiących na bazie związków chromu (z wyłączeniem preparatów 
objętych pozycją 3207, 3208, 3209, 3210, 3212, 3213 i 3215) 

6,5 0 

3206 41 00  Ultramaryna i preparaty na jej bazie, w rodzaju stosowanych do barwienia 
tkanin lub do produkcji preparatów barwiących (z wyłączeniem prepara
tów objętych pozycją 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 i 3215) 

6,5 0 

3206 42 00  Litopon i pozostałe pigmenty oraz preparaty na bazie siarczku cynku, 
w rodzaju stosowanych do barwienia tkanin lub do produkcji preparatów 
barwiących (z wyłączeniem preparatów objętych pozycją 3207, 3208, 
3209, 3210, 3213 i 3215) 

6,5 0 

3206 49 10  Magnetyt, drobno zmielony bez cła 0 

3206 49 30  Pigmenty i preparaty na bazie związków kadmu, w rodzaju stosowanych 
do barwienia tkanin lub do produkcji preparatów barwiących (z wyłącze
niem preparatów objętych pozycją 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 
i 3215) 

6,5 0 

3206 49 80  Nieorganiczne lub mineralne środki barwiące, gdzie indziej niewymie
nione; preparaty na bazie nieorganicznych lub mineralnych środków bar
wiących, w rodzaju stosowanych do barwienia tkanin lub do produkcji 
preparatów barwiących, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem pre
paratów objętych pozycją 3207, 3208, 3209, 3210, 3213 i 3215, nieor
ganicznych produktów w rodzaju stosowanych jako luminofory i magne
tytu) 

6,5 0 

24.12.2016 L 356/262 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



CN 2007  Wyszczególnienie Stawka podstawowa Kategoria 

3206 50 00  Produkty nieorganiczne, w rodzaju stosowanych jako luminofory, nawet 
zdefiniowane chemicznie 

5,3 0 

3207 10 00  Gotowe pigmenty, gotowe środki matujące i gotowe farby oraz podobne 
preparaty, w rodzaju stosowanych w przemyśle ceramicznym, emalier
skim lub szklarskim 

6,5 0 

3207 20 10  Pobiałki (masy lejne) 5,3 0 

3207 20 90  Szkliste emalie i glazury oraz podobne preparaty (z wyłączeniem pobia
łek) 

6,3 0 

3207 30 00  Ciekłe materiały do wytwarzania połysku i podobne preparaty, w rodzaju 
stosowanych w przemyśle ceramicznym, emalierskim lub szklarskim 

5,3 0 

3207 40 10  Szkło emaliowe w postaci proszku, granulek lub płatków 3,7 0 

3207 40 20  Szkło w postaci płatków o długości >= 0,1 mm, ale <= 3,5 mm oraz 
o grubości >= 2 mikrometrów, ale <= 5 mikrometrów (z wyłączeniem 
szkła emaliowego) 

bez cła 0 

3207 40 30  Szkło w postaci proszku lub granulek, o zawartości >= 99 % masy dit
lenku krzemu (z wyłączeniem szkła emaliowego) 

bez cła 0 

3207 40 80  Fryta szklana i pozostałe szkło w postaci proszku, granulek lub płatków 
(z wyłączeniem szkła emaliowego, szkła w postaci płatków o długości 
>= 0,1 mm, ale <= 3,5 mm i o grubości >= 2, ale <= 5 mikrometrów 
oraz szkła w postaci proszku lub granulek, o zawartości >= 99 % masy 
ditlenku krzemu) 

3,7 0 

3208 10 10  Roztwory na bazie poliestrów, w lotnych rozpuszczalnikach organicz
nych, o zawartości masy rozpuszczalnika > 50 % 

6,5 0 

3208 10 90  Farby i pokosty, włącznie z emaliami i lakierami, na bazie poliestrów, roz
proszonych lub rozpuszczonych w środowisku niewodnym 

6,5 0 

3208 20 10  Roztwory na bazie polimerów akrylowych lub winylowych, w lotnych 
rozpuszczalnikach organicznych, o zawartości rozpuszczalnika > 50 % 
masy roztworu 

6,5 0 

3208 20 90  Farby i pokosty, włącznie z emaliami i lakierami, na bazie polimerów 
akrylowych lub winylowych, rozproszonych lub rozpuszczonych w środo
wisku niewodnym 

6,5 0 

3208 90 11  Poliuretan z 2,2'-(tert-butyloimino)dietanolu oraz 4,4'-metylenodicyklo
heksylodiizocyjanianu, w postaci roztworu w N,N-dimetyloacetamidzie, 
o zawartości >= 48 %, ale < 50 % masy polimeru 

bez cła 0 

3208 90 13  Kopolimer p-krezolu oraz diwinylobenzenu, w postaci roztworu w N,N- 
dimetyloacetamidzie, o zawartości >= 48 %, ale < 50 % masy polimeru 

bez cła 0 
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3208 90 19  Roztwory produktów objętych pozycjami od 3901 do 3913 w lotnych 
rozpuszczalnikach organicznych, o zawartości rozpuszczalnika > 50 % 
masy roztworu (z wyłączeniem tych na bazie poliestrów, polimerów akry
lowych lub winylowych, kolodium i poliuretanu z 2,2'-(tert-butyloimino) 
dietanolu oraz 4,4'-metylenodicykloheksylodiizocyjanianu i kopolimeru 
p-krezolu oraz diwinylobenzenu, obydwa w postaci roztworu w N,N-di
metyloacetamidzie, o zawartości >= 48 % masy polimeru) 

6,5 0 

3208 90 91  Farby i pokosty, włącznie z emaliami i lakierami, na bazie polimerów syn
tetycznych, rozproszonych lub rozpuszczonych w środowisku niewod
nym (z wyłączeniem tych na bazie poliestrów i polimerów akrylowych 
lub winylowych) 

6,5 0 

3208 90 99  Farby i pokosty, włącznie z emaliami i lakierami, na bazie chemicznie mo
dyfikowanych polimerów naturalnych, rozproszonych lub rozpuszczo
nych w środowisku niewodnym 

6,5 0 

3209 10 00  Farby i pokosty, włącznie z emaliami i lakierami, na bazie polimerów 
akrylowych lub winylowych, rozproszonych lub rozpuszczonych w środo
wisku wodnym 

6,5 0 

3209 90 00  Farby i pokosty, włącznie z emaliami i lakierami, na bazie polimerów syn
tetycznych lub chemicznie modyfikowanych polimerów naturalnych, roz
proszonych lub rozpuszczonych w środowisku wodnym (z wyłączeniem 
tych na bazie polimerów akrylowych lub winylowych) 

6,5 0 

3210 00 10  Farby olejne oraz pokosty, włącznie z emaliami i lakierami 6,5 0 

3210 00 90  Farby i pokosty, włącznie z emaliami, lakierami i farbami klejowymi (z wy
łączeniem tych na bazie polimerów syntetycznych lub chemicznie modyfi
kowanych polimerów naturalnych, farb olejnych oraz pokostów, włącznie 
z emaliami i lakierami); gotowe pigmenty wodne, w rodzaju stosowanych 
do wykańczania skóry 

6,5 0 

3211 00 00  Sykatywy gotowe 6,5 0 

3212 10 10  Folie do wytłoczeń w rodzaju stosowanych do drukowania na okładkach 
książek lub wstążkach ze skóry wyprawionej do kapeluszy, na bazie me
tali nieszlachetnych 

6,5 0 

3212 10 90  Folie do wytłoczeń w rodzaju stosowanych do drukowania na okładkach 
książek lub wstążkach ze skóry wyprawionej do kapeluszy (z wyłączeniem 
tych na bazie metali nieszlachetnych) 

6,5 0 

3212 90 31  Pigmenty, włącznie z proszkami i płatkami metali, na bazie proszku alu
miniowego, rozproszone w środowisku niewodnym, w postaci cieczy lub 
pasty, w rodzaju stosowanych do produkcji farb 

6,5 0 

3212 90 38  Pigmenty, włącznie z proszkami i płatkami metali, rozproszone w środo
wisku niewodnym, w postaci cieczy lub pasty, w rodzaju stosowanych do 
produkcji farb (z wyłączeniem tych na bazie proszku aluminiowego) 

6,5 0 

3212 90 90  Barwniki i pozostałe środki barwiące, gdzie indziej niewymienione, pako
wane do postaci lub w opakowania do sprzedaży detalicznej 

6,5 0 
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3213 10 00  Zestawy farb do celów artystycznych, szkolnych i reklamowych, środków 
modyfikujących odcienie, farb do celów rozrywkowych i podobnych, 
w tabletkach, tubkach, słoikach, butelkach, miseczkach lub w podobnych 
opakowaniach 

6,5 0 

3213 90 00  Farby do celów artystycznych, szkolnych i reklamowych, środki modyfi
kujące odcienie, farby do celów rozrywkowych i podobne, w tabletkach, 
tubkach, słoikach, butelkach, miseczkach lub w podobnych opakowaniach 
(z wyłączeniem tych w zestawach) 

6,5 0 

3214 10 10  Kit szklarski, kit ogrodniczy, kity żywiczne, masy uszczelniające i pozos
tałe mastyksy 

5 0 

3214 10 90  Wypełniacze malarskie 5 0 

3214 90 00  Nieogniotrwałe preparaty powierzchniowe do fasad, ścian wewnętrznych, 
podłóg, sufitów i tym podobne 

5 0 

3215 11 00  Farba drukarska czarna, nawet stężona lub stała 6,5 0 

3215 19 00  Farba drukarska, nawet stężona lub stała (z wyłączeniem czarnej) 6,5 0 

3215 90 10  Atrament do pisania lub tusz kreślarski, nawet stężony lub stały 6,5 0 

3215 90 80  Atrament, nawet stężony lub stały (z wyłączeniem farby drukarskiej, atra
mentu do pisania lub tuszu kreślarskiego) 

6,5 0 

3301 12 10  Terpenowe olejki eteryczne ze słodkich i gorzkich pomarańczy, włącznie 
z konkretami i absolutami (z wyłączeniem olejków z kwiatów pomarań
czy) 

7 0 

3301 12 90  Olejki eteryczne ze słodkich i gorzkich pomarańczy pozbawione terpe
nów, włącznie z konkretami i absolutami (z wyłączeniem olejków z kwia
tów pomarańczy) 

4,4 0 

3301 13 10  Terpenowe olejki eteryczne z cytryny, włącznie z konkretami i absolutami 7 0 

3301 13 90  Olejki eteryczne z cytryny pozbawione terpenów, włącznie z konkretami 
i absolutami 

4,4 0 

3301 19 20  Terpenowe olejki eteryczne z owoców cytrusowych, włącznie z konkretami 
i absolutami (z wyłączeniem tych ze słodkich i gorzkich pomarańczy i cy
tryny) 

7 0 

3301 19 80  Olejki eteryczne z owoców cytrusowych pozbawione terpenów, włącznie 
z konkretami i absolutami (z wyłączeniem tych ze słodkich i gorzkich po
marańczy i cytryny) 

4,4 0 

3301 24 10  Terpenowe olejki eteryczne z mięty pieprzowej (Mentha piperita), włącznie 
z konkretami i absolutami 

bez cła 0 

3301 24 90  Olejki eteryczne z mięty pieprzowej (Mentha piperita) pozbawione terpe
nów, włącznie z konkretami i absolutami 

2,9 0 
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3301 25 10  Terpenowe olejki eteryczne z mięt, włącznie z konkretami i absolutami 
(z wyłączeniem tych z mięty pieprzowej (Mentha piperita)) 

bez cła 0 

3301 25 90  Olejki eteryczne z mięt pozbawione terpenów, włącznie z konkretami i ab
solutami (z wyłączeniem tych z mięty pieprzowej (Mentha piperita)) 

2,9 0 

3301 29 11  Terpenowe olejki eteryczne z goździka, niaouli i ylang-ylang, włącznie 
z konkretami i absolutami 

bez cła 0 

3301 29 31  Olejki eteryczne z goździka, niaouli i ylang-ylang pozbawione terpenów, 
włącznie z konkretami i absolutami 

2,3 0 

3301 29 41  Olejki eteryczne, nieodterpenowane, włącznie z konkretami i absolutami 
(z wyłączeniem z owoców cytrusowych, mięty, goździka, niaouli i ylang- 
ylang) 

bez cła 0 

3301 29 71  Olejki eteryczne: geraniowy, jaśminowy i wetiwerowy, pozbawione terpe
nów, włącznie z konkretami i absolutami 

2,3 0 

3301 29 79  Olejki eteryczne lawendowe, pozbawione terpenów, włącznie z konkretami 
i absolutami 

2,9 0 

3301 29 91  Olejki eteryczne pozbawione terpenów, włącznie z konkretami i absolu
tami (z wyłączeniem z owoców cytrusowych, geraniowego, jaśminowego, 
lawendowego, z mięty, wetiwerowego, z goździka, niaouli i ylang-ylang) 

2,3 0 

3301 30 00  Rezinoidy 2 0 

3301 90 10  Terpenowe produkty uboczne odterpenowanych olejków eterycznych 2,3 0 

3301 90 21  Wyekstrahowane oleożywice z lukrecji i z szyszek chmielowych 3,2 0 

3301 90 30  Wyekstrahowane oleożywice z gorzkli, aloesu, manny i pozostałych roślin 
(z wyłączeniem z wanilii, lukrecji i szyszek chmielowych) 

bez cła 0 

3301 90 90  Koncentraty olejków eterycznych w tłuszczach, ciekłych olejach, woskach 
lub tym podobnych, otrzymanych w procesie maceracji, nawet tłuszczami 
(enfleurage); wodne destylaty i wodne roztwory olejków eterycznych 

3 0 

3302 10 10  Preparaty na bazie substancji zapachowych, zawierające wszystkie środki 
aromatyzujące charakterystyczne dla napojów, o rzeczywistym stężeniu 
objętościowym alkoholu > 0,5 % obj., w rodzaju stosowanych do produk
cji napojów 

17,3 MIN 1 EUR/% 
vol/hl 

0 

3302 10 21  Preparaty na bazie substancji zapachowych, w rodzaju stosowanych do 
produkcji napojów, zawierające wszystkie środki aromatyzujące charakte
rystyczne dla napojów, niezawierające tłuszczu z mleka, sacharozy, izoglu
kozy, glukozy ani skrobi lub zawierające < 1,5 % masy tłuszczu z mleka, 
< 5 % masy sacharozy lub izoglukozy, < 5 % masy glukozy lub < 5 % 
masy skrobi (z wyłączeniem tych o rzeczywistym stężeniu objętościowym 
alkoholu > 0,5 % obj.) 

12,8 0 
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3302 10 29 1 Preparaty na bazie substancji zapachowych, w rodzaju stosowanych do 
produkcji napojów, zawierające wszystkie środki aromatyzujące charakte
rystyczne dla napojów, zawierające >= 1,5 % masy tłuszczu z mleka, 
>= 5 % masy sacharozy lub izoglukozy, >= 5 % masy glukozy lub >= 5 % 
masy skrobi (z wyłączeniem tych o rzeczywistym stężeniu objętościowym 
alkoholu > 0,5 % obj.). Zawartość cukru < 70 % 

9 + EA 0 

3302 10 29 2 Preparaty na bazie substancji zapachowych, w rodzaju stosowanych do 
produkcji napojów, zawierające wszystkie środki aromatyzujące charakte
rystyczne dla napojów, zawierające >= 1,5 % masy tłuszczu z mleka, 
>= 5 % masy sacharozy lub izoglukozy, >= 5 % masy glukozy lub >= 5 % 
masy skrobi (z wyłączeniem tych o rzeczywistym stężeniu objętościowym 
alkoholu > 0,5 % obj.). Zawartość cukru ≥ 70 % 

9 + EA AV0-TQ(SP) 

3302 10 40  Mieszaniny substancji zapachowych i mieszaniny, włącznie z roztworami 
alkoholowymi, na bazie jednej lub wielu takich substancji, w rodzaju sto
sowanych jako surowce do produkcji napojów oraz preparaty oparte na 
substancjach zapachowych, w rodzaju stosowanych do produkcji napojów 
(z wyłączeniem tych zawierających wszystkie środki aromatyzujące cha
rakterystyczne dla napojów) 

bez cła 0 

3302 10 90  Mieszaniny substancji zapachowych i mieszaniny, włącznie z roztworami 
alkoholowymi, na bazie jednej lub wielu takich substancji, w rodzaju sto
sowanych jako surowce w przemyśle spożywczym 

bez cła 0 

3302 90 10  Mieszaniny substancji zapachowych i mieszaniny na bazie jednej lub 
wielu takich substancji, w rodzaju stosowanych jako surowce w przemyśle, 
jako roztwory alkoholowe (z wyłączeniem do produkcji żywności i napo
jów) 

bez cła 0 

3302 90 90  Mieszaniny substancji zapachowych i mieszaniny na bazie jednej lub 
wielu takich substancji, w rodzaju stosowanych jako surowce w przemyśle 
(z wyłączeniem do produkcji żywności i napojów oraz roztworów alko
holowych) 

bez cła 0 

3303 00 10  Perfumy (z wyłączeniem płynów po goleniu i dezodorantów osobistych) bez cła 0 

3303 00 90  Wody toaletowe (z wyłączeniem płynów po goleniu, dezodorantów oso
bistych i płynów do włosów) 

bez cła 0 

3304 10 00  Preparaty upiększające do ust bez cła 0 

3304 20 00  Preparaty upiększające do oczu bez cła 0 

3304 30 00  Preparaty do manicure lub pedicure bez cła 0 

3304 91 00  Pudry upiększające lub do pielęgnacji skóry, włącznie z pudrami dla 
dzieci, nawet prasowane (z wyłączeniem leków) 

bez cła 0 
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3304 99 00  Preparaty kosmetyczne lub upiększające oraz preparaty do pielęgnacji 
skóry (z wyłączeniem leków), włącznie z preparatami przeciwsłonecznymi 
lub do opalania (z wyłączeniem leków, preparatów upiększających do ust, 
preparatów upiększających do oczu, preparatów do manicure lub pedi
cure, pudrów upiększających lub do pielęgnacji skóry, włącznie z pudrami 
dla dzieci) 

bez cła 0 

3305 10 00  Szampony bez cła 0 

3305 20 00  Preparaty do trwałej ondulacji lub prostowania włosów bez cła 0 

3305 30 00  Lakiery do włosów bez cła 0 

3305 90 10  Płyny do włosów bez cła 0 

3305 90 90  Preparaty do włosów (z wyłączeniem szamponów, preparatów do trwałej 
ondulacji lub prostowania włosów, lakierów i płynów do włosów) 

bez cła 0 

3306 10 00  Środki do czyszczenia zębów, włącznie z tymi stosowanymi przez dentys
tów 

bez cła 0 

3306 20 00  Nici dentystyczne do czyszczenia międzyzębowego (dental floss), w jed
nostkowych opakowaniach do sprzedaży detalicznej 

4 0 

3306 90 00  Preparaty do higieny zębów lub jamy ustnej, włącznie z pastami i prosz
kami do przytwierdzania protez (z wyłączeniem środków do czyszczenia 
zębów i nici dentystycznych do czyszczenia międzyzębowego (dental 
floss)) 

bez cła 0 

3307 10 00  Preparaty do golenia, włącznie z produktami stosowanymi przed gole
niem lub po goleniu 

6,5 0 

3307 20 00  Dezodoranty osobiste i środki przeciwpotowe 6,5 0 

3307 30 00  Sole kąpielowe perfumowane i pozostałe preparaty kąpielowe i pod prys
znic 

6,5 0 

3307 41 00  »Agarbatti« i pozostałe preparaty zapachowe, które działają w wyniku spa
lania 

6,5 0 

3307 49 00  Preparaty do perfumowania lub odświeżania pomieszczeń, włącznie z pre
paratami zapachowymi stosowanymi w trakcie obrzędów religijnych 
(z wyłączeniem agarbatti i pozostałych preparatów zapachowych, które 
działają w wyniku spalania) 

6,5 0 

3307 90 00  Depilatory i pozostałe preparaty perfumeryjne, toaletowe lub kosme
tyczne, gdzie indziej niewymienione 

6,5 0 

3401 11 00  Mydło i organiczne produkty i preparaty powierzchniowo czynne, w po
staci kostek lub ukształtowanych kawałków, oraz papier, watolina, filc 
i włóknina, impregnowane, powleczone lub pokryte mydłem lub deter
gentem, do stosowania toaletowego, włącznie z produktami leczniczymi 

bez cła 0 
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3401 19 00  Mydło i organiczne produkty i preparaty powierzchniowo czynne, w po
staci kostek lub ukształtowanych kawałków, oraz papier, watolina, filc 
i włóknina, impregnowane, powleczone lub pokryte mydłem lub deter
gentem (z wyłączeniem tych do stosowania toaletowego, włącznie z pro
duktami leczniczymi) 

bez cła 0 

3401 20 10  Mydło w postaci płatków, granulek lub proszków bez cła 0 

3401 20 90  Mydło w postaci pasty (mydło miękkie) lub w roztworach wodnych 
(mydło w płynie) 

bez cła 0 

3401 30 00  Organiczne produkty i preparaty powierzchniowo czynne do mycia skóry, 
w płynie lub w postaci kremów i pakowane do sprzedaży detalicznej, na
wet niezawierające mydła 

4 0 

3402 11 10  Roztwory wodne zawierające >= 30 % masy, ale <= 50 % masy, alkilo[ok
sydi(benzenosulfonianu)]disodu (z wyłączeniem mydła) 

bez cła 0 

3402 11 90  Anionowe organiczne środki powierzchniowo czynne, nawet pakowane 
do sprzedaży detalicznej (z wyłączeniem mydła i roztworów wodnych za
wierających >= 30 % masy, ale <= 50 % masy, alkilo[oksydi(benzenosulfo
nianu)]disodu) 

4 0 

3402 12 00  Kationowe organiczne środki powierzchniowo czynne, nawet pakowane 
do sprzedaży detalicznej (z wyłączeniem mydła) 

4 0 

3402 13 00  Niejonowe organiczne środki powierzchniowo czynne, nawet pakowane 
do sprzedaży detalicznej (z wyłączeniem mydła) 

4 0 

3402 19 00  Organiczne środki powierzchniowo czynne, nawet pakowane do sprze
daży detalicznej (z wyłączeniem środków anionowych, kationowych lub 
niejonowych oraz mydła) 

4 0 

3402 20 20  Preparaty powierzchniowo czynne, pakowane do sprzedaży detalicznej 
(z wyłączeniem organicznych preparatów powierzchniowo czynnych, 
w postaci kostek lub ukształtowanych kawałków, i organicznych produk
tów i preparatów powierzchniowo czynnych do mycia skóry, w postaci 
płynów lub kremów) 

4 0 

3402 20 90  Preparaty do prania, włącznie z pomocniczymi preparatami piorącymi, 
oraz preparaty czyszczące, pakowane do sprzedaży detalicznej (z wyłącze
niem organicznych środków powierzchniowo czynnych, mydła i prepara
tów powierzchniowo czynnych oraz produktów i preparatów do mycia 
skóry, w postaci płynów lub kremów) 

4 0 

3402 90 10  Preparaty powierzchniowo czynne (z wyłączeniem tych pakowanych do 
sprzedaży detalicznej, organicznych preparatów powierzchniowo czyn
nych, w postaci kostek lub ukształtowanych kawałków, oraz produktów 
i preparatów do mycia skóry, w postaci płynów lub kremów) 

4 0 
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3402 90 90  Preparaty do prania, włącznie z pomocniczymi preparatami piorącymi, 
oraz preparaty czyszczące (z wyłączeniem tych pakowanych do sprzedaży 
detalicznej, organicznych środków powierzchniowo czynnych, mydła i pre
paratów powierzchniowo czynnych oraz produktów i preparatów do my
cia skóry, w postaci płynów lub kremów) 

4 0 

3403 11 00  Preparaty do natłuszczania materiałów włókienniczych i preparaty w ro
dzaju stosowanych do natłuszczania skóry wyprawionej, skór futerkowych 
lub pozostałych materiałów, zawierające oleje ropy naftowej lub oleje 
otrzymane z minerałów bitumicznych (z wyłączeniem preparatów zawie
rających, jako składnik zasadniczy, >= 70 % masy olejów ropy naftowej 
lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych) 

4,6 0 

3403 19 10  Preparaty smarowe, włącznie z cieczami chłodząco-smarującymi, prepara
tami do rozluźniania śrub i nakrętek, preparatami przeciwrdzewnymi i an
tykorozyjnymi, preparatami zapobiegającymi przyleganiu do formy, opar
tymi na smarach i zawierającymi, ale nie jako składnik zasadniczy, 
>= 70 % masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów 
bitumicznych (z wyłączeniem preparatów do obróbki materiałów włó
kienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych i pozostałych materia
łów) 

6,5 0 

3403 19 91  Preparaty smarowe do maszyn, urządzeń i pojazdów, zawierające < 70 % 
masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitu
micznych 

4,6 0 

3403 19 99  Preparaty smarowe, włącznie z cieczami chłodząco-smarującymi, prepara
tami do rozluźniania śrub i nakrętek, preparatami przeciwrdzewnymi i an
tykorozyjnymi, preparatami zapobiegającymi przyleganiu do formy, opar
tymi na smarach, zawierającymi < 70 % masy olejów ropy naftowej lub 
olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych (z wyłączeniem prepara
tów smarowych do maszyn, urządzeń i pojazdów lub do obróbki materia
łów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych i pozostałych 
materiałów) 

4,6 0 

3403 91 00  Preparaty do natłuszczania materiałów włókienniczych i preparaty w ro
dzaju stosowanych do natłuszczania skóry wyprawionej, skór futerkowych 
lub pozostałych materiałów, niezawierające olejów ropy naftowej ani ole
jów otrzymanych z minerałów bitumicznych 

4,6 0 

3403 99 10  Preparaty smarowe do maszyn, urządzeń i pojazdów niezawierające ole
jów ropy naftowej ani olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych 

4,6 0 

3403 99 90  Preparaty smarowe, włącznie z cieczami chłodząco-smarującymi, prepara
tami do rozluźniania śrub i nakrętek, preparatami przeciwrdzewnymi i an
tykorozyjnymi, preparatami zapobiegającymi przyleganiu do formy, opar
tymi na smarach, ale nie zawierającymi olejów ropy naftowej ani olejów 
otrzymanych z minerałów bitumicznych (z wyłączeniem preparatów sma
rowych do maszyn, urządzeń i pojazdów oraz preparatów do obróbki 
materiałów włókienniczych, skóry wyprawionej, skór futerkowych i pozo
stałych materiałów) 

4,6 0 

3404 20 00  Woski z poli(oksyetylenu) (glikolu polietylenowego) bez cła 0 
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3404 90 10  Woski preparowane, włącznie z woskami uszczelniającymi (z wyłączeniem 
modyfikowanych chemicznie wosków montanowych i wosków z poli(ok
syetylenu) (glikolu polietylenowego)) 

bez cła 0 

3404 90 80  Woski sztuczne (z wyłączeniem wosków preparowanych, włącznie z wo
skami uszczelniającymi i woskami z poli(oksyetylenu) (glikolu polietyleno
wego)) 

bez cła 0 

3405 10 00  Pasty, kremy i podobne preparaty, do obuwia lub skóry wyprawionej, na
wet w postaci papieru, watoliny, filcu, włókniny, tworzyw sztucznych ko
mórkowych lub gumy komórkowej, impregnowanych, powleczonych lub 
pokrytych takimi preparatami (z wyłączeniem wosków objętych pozycją 
3404) 

bez cła 0 

3405 20 00  Pasty, kremy i podobne preparaty, do konserwacji mebli drewnianych, 
podłóg lub innych wyrobów drewnianych, nawet w postaci papieru, wato
liny, filcu, włókniny, tworzyw sztucznych komórkowych lub gumy ko
mórkowej, impregnowanych, powleczonych lub pokrytych takimi prepa
ratami (z wyłączeniem wosków sztucznych i preparowanych objętych po
zycją 3404) 

bez cła 0 

3405 30 00  Pasty i podobne preparaty do nadwozi, nawet w postaci papieru, wato
liny, filcu, włókniny, tworzyw sztucznych komórkowych lub gumy ko
mórkowej, impregnowanych, powleczonych lub pokrytych takimi prepa
ratami (z wyłączeniem wosków sztucznych i preparowanych objętych po
zycją 3404 i past do polerowania metalu) 

bez cła 0 

3405 40 00  Pasty i proszki do czyszczenia i pozostałe preparaty do czyszczenia, na
wet w postaci papieru, watoliny, filcu, włókniny, tworzyw sztucznych ko
mórkowych lub gumy komórkowej, impregnowanych, powleczonych lub 
pokrytych takimi preparatami 

bez cła 0 

3405 90 10  Pasty do polerowania metalu, nawet w postaci papieru, watoliny, filcu, 
włókniny, tworzyw sztucznych komórkowych lub gumy komórkowej, im
pregnowanych, powleczonych lub pokrytych takimi preparatami 

bez cła 0 

3405 90 90  Pasty do polerowania szkła, nawet w postaci papieru, watoliny, filcu, 
włókniny, tworzyw sztucznych komórkowych lub gumy komórkowej, im
pregnowanych, powleczonych lub pokrytych takimi preparatami 

bez cła 0 

3406 00 11  Świece, zwykłe, nieperfumowane bez cła 0 

3406 00 19  Świece, nawet perfumowane (z wyłączeniem zwykłych, nieperfumowa
nych) 

bez cła 0 

3406 00 90  Świece cienkie, lampki nocne i podobne (z wyłączeniem świec) bez cła 0 

3407 00 00  Pasty modelarskie, włącznie z tymi przeznaczonymi do zabawy dla dzieci; 
preparaty znane jako »wosk dentystyczny« lub jako »dentystyczny materiał 
formierski«, pakowane w zestawy, w opakowania do sprzedaży detalicznej 
lub w postaci płytek, podków, lasek lub podobnej formie; pozostałe pre
paraty do stosowania w dentystyce, na bazie gipsu (gipsu kalcynowanego 
lub siarczanu wapnia) 

bez cła 0 
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3501 10 10  Kazeina do produkcji sztucznych włókien tekstylnych bez cła 0 

3501 10 50  Kazeina do stosowania w przemyśle (z wyłączeniem produkującego żyw
ność lub pasze i sztuczne włókna tekstylne) 

3,2 0 

3501 10 90  Kazeina do produkcji żywności i paszy i pozostałe rodzaje kazeiny (z wy
łączeniem do produkcji sztucznych włókien tekstylnych i do innych zasto
sowań przemysłowych) 

9 0 

3501 90 10  Kleje kazeinowe (z wyłączeniem pakowanych do sprzedaży detalicznej, 
w opakowaniach <= 1 kg masy) 

8,3 0 

3501 90 90  Kazeiniany i pozostałe pochodne kazeiny 6,4 0 

3502 11 10  Albumina jaja, suszona (np. w postaci arkuszy, łusek, płatków, proszku), 
nienadająca się lub uznana za nienadającą się do spożycia przez ludzi 

bez cła 0 

3502 11 90  Albumina jaja, suszona (np. w arkuszach, łuskach, płatkach, proszku), 
nadająca się do spożycia przez ludzi 

123,5 EUR/100 kg/ 
net 

— 

3502 19 10  Albumina jaja, nienadająca się lub uznana za nienadającą się do spożycia 
przez ludzi (z wyłączeniem albuminy suszonej (np. w arkuszach, łuskach, 
płatkach, proszku)) 

bez cła 0 

3502 19 90  Albumina jaja, nadająca się do spożycia przez ludzi (z wyłączeniem albu
miny suszonej (np. w arkuszach, łuskach, płatkach, proszku)) 

16,7 EUR/100 kg/ 
net 

— 

3502 20 10  Albumina mleka, włącznie z koncentratami złożonymi z dwóch lub wię
cej białek serwatki, zawierająca > 80 % masy białka serwatki w przelicze
niu na suchą masę, nienadająca się lub uznana za nienadającą się do spo
życia przez ludzi 

bez cła 0 

3502 20 91  Albumina mleka, włącznie z koncentratami złożonymi z dwóch lub wię
cej białek serwatki, zawierająca > 80 % masy białka serwatki w przelicze
niu na suchą masę, nadająca się do spożycia przez ludzi, suszona (np. 
w arkuszach, łuskach, płatkach, proszku) 

123,5 EUR/100 kg/ 
net 

— 

3502 20 99  Albumina mleka, włącznie z koncentratami złożonymi z dwóch lub wię
cej białek serwatki, zawierająca > 80 % masy białka serwatki w przelicze
niu na suchą masę, nadająca się do spożycia przez ludzi (z wyłączeniem 
suszonej (np. w arkuszach, płatkach, kryształkach, proszku)) 

16,7 EUR/100 kg/ 
net 

— 

3502 90 20  Albuminy, nienadające się lub uznane za nienadające się do spożycia 
przez ludzi (z wyłączeniem albuminy jaja i albuminy mleka (włącznie 
z koncentratami złożonymi z dwóch lub więcej białek serwatki, zawierają
cymi > 80 % masy białka serwatki w przeliczeniu na suchą masę)) 

bez cła 0 

3502 90 70  Albuminy, nadające się do spożycia przez ludzi (z wyłączeniem albuminy 
jaja i albuminy mleka (włącznie z koncentratami złożonymi z dwóch lub 
więcej białek serwatki, zawierającymi > 80 % masy białka serwatki w prze
liczeniu na suchą masę)) 

6,4 — 
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3502 90 90  Albuminiany i pochodne pozostałych albumin 7,7 0 

3503 00 10  Żelatyna, włącznie z żelatyną w arkuszach prostokątnych lub kwadrato
wych, nawet powierzchniowo obrobionych lub barwionych, i pochodne 
żelatyny (z wyłączeniem żelatyny zanieczyszczonej) 

7,7 0 

3503 00 80  Karuk; pozostałe kleje pochodzenia zwierzęcego (z wyłączeniem klejów 
kazeinowych objętych pozycją 3501) 

7,7 0 

3504 00 00  Peptony i ich pochodne; pozostałe substancje białkowe oraz ich po
chodne, gdzie indziej niewymienione; proszek skórzany, nawet chromo
wany 

3,4 0 

3505 10 10  Dekstryny 9 + 17,7 EUR/ 
100 kg/net 

— 

3505 10 50  Skrobie, eteryfikowane lub estryfikowane (z wyłączeniem dekstryn) 7,7 0 

3505 10 90  Skrobie modyfikowane (z wyłączeniem skrobi eteryfikowanych, skrobi es
tryfikowanych i dekstryn) 

9 + 17,7 EUR/ 
100 kg/net 

— 

3505 20 10  Kleje zawierające < 25 % masy skrobi, dekstryn lub pozostałych modyfi
kowanych skrobi (z wyłączeniem tych pakowanych do sprzedaży detalicz
nej w opakowania o masie <= 1 kg) 

8,3 + 4,5 EUR/ 
100 kg/net MAX 

11,5 

— 

3505 20 30  Kleje zawierające >= 25 % ale < 55 % masy skrobi, dekstryn lub pozosta
łych modyfikowanych skrobi (z wyłączeniem tych pakowanych do sprze
daży detalicznej w opakowania o masie <= 1 kg) 

8,3 + 8,9 EUR/ 
100 kg/net MAX 

11,5 

— 

3505 20 50  Kleje zawierające >= 55 % ale < 80 % masy skrobi, dekstryn lub pozosta
łych modyfikowanych skrobi (z wyłączeniem tych pakowanych do sprze
daży detalicznej w opakowania o masie <= 1 kg) 

8,3 + 14,2 EUR/ 
100 kg/net MAX 

11,5 

— 

3505 20 90  Kleje zawierające >= 80 % masy skrobi, dekstryn lub pozostałych modyfi
kowanych skrobi (z wyłączeniem tych pakowanych do sprzedaży detalicz
nej w opakowania o masie <= 1 kg) 

8,3 + 17,7 EUR/ 
100 kg/net MAX 

11,5 

— 

3506 10 00  Produkty odpowiednie do stosowania jako kleje lub spoiwa, pakowane do 
sprzedaży detalicznej jako kleje lub spoiwa w opakowania <= 1 kg masy 
netto 

6,5 0 

3506 91 00  Spoiwa na bazie polimerów objętych pozycjami od 3901 do 3913 lub na 
bazie kauczuku (z wyłączeniem produktów odpowiednich do stosowania 
jako kleje lub spoiwa, pakowanych do sprzedaży detalicznej jako kleje lub 
spoiwa w opakowania <= 1 kg masy netto) 

6,5 0 

3506 99 00  Kleje gotowe i pozostałe gotowe spoiwa, gdzie indziej niewymienione 6,5 0 
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3507 10 00  Podpuszczka i jej koncentraty 6,3 0 

3507 90 10  Lipaza lipoproteinowa bez cła 0 

3507 90 20  Proteaza alkaliczna Aspergillus bez cła 0 

3507 90 90  Enzymy i preparaty enzymatyczne, gdzie indziej niewymienione (z wyłą
czeniem podpuszczki i jej koncentratów, lipazy lipoproteinowej i proteazy 
alkalicznej Aspergillus) 

6,3 0 

3601 00 00  Prochy strzelnicze 5,7 0 

3602 00 00  Gotowe materiały wybuchowe (z wyłączeniem prochów strzelniczych) 6,5 0 

3603 00 10  Lonty prochowe i lonty detonujące 6 0 

3603 00 90  Spłonki nabojowe lub detonujące, zapalniki i detonatory elektryczne 
(z wyłączeniem zapalników pocisków i łusek nabojów, nawet ze spłon
kami) 

6,5 0 

3604 10 00  Ognie sztuczne 6,5 0 

3604 90 00  Petardy sygnalizacyjne, rakiety do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu 
oraz pozostałe artykuły pirotechniczne (z wyłączeniem ogni sztucznych 
i łusek nabojów) 

6,5 0 

3605 00 00  Zapałki (z wyłączeniem artykułów pirotechnicznych objętych pozycją 
3604) 

6,5 0 

3606 10 00  Paliwa płynne lub upłynnione, w pojemnikach, w rodzaju stosowanych 
do napełniania zapalniczek do papierosów lub podobnych, o pojemności 
<= 300 cm3 

6,5 0 

3606 90 10  Stopy żelazocer oraz pozostałe stopy piroforyczne, we wszystkich posta
ciach 

6 0 

3606 90 90  Metaldehyd, heksametylenotetraamina i podobne substancje w postaci 
tabletek, lasek lub podobnych formach, wykorzystywane jako paliwo; pa
liwa oparte na alkoholu oraz podobne gotowe paliwa, w postaci stałej lub 
półstałej; pochodnie, ogniowe źródła światła oraz podobne 

6,5 0 

3701 10 10  Film i płyty fotograficzne płaskie do stosowania w medycynie, dentystyce 
lub weterynarii, światłoczułe, nienaświetlone, do promieni rentgenow
skich (z wyłączeniem wykonanych z papieru, tektury lub tekstyliów) 

6,5 0 

3701 10 90  Film i płyty fotograficzne płaskie, światłoczułe, nienaświetlone, do pro
mieni rentgenowskich (z wyłączeniem wykonanych z papieru, tektury lub 
tekstyliów; tych do stosowania w medycynie, dentystyce lub weterynarii) 

6,5 0 

3701 20 00  Film płaski do natychmiastowych odbitek, światłoczuły, nienaświetlony, 
nawet w kasetach 

6,5 0 

24.12.2016 L 356/274 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



CN 2007  Wyszczególnienie Stawka podstawowa Kategoria 

3701 30 00  Film i płyty fotograficzne płaskie, światłoczułe, nienaświetlone, o dowol
nym boku > 255 mm 

6,5 0 

3701 91 00  Film i płyty fotograficzne płaskie, światłoczułe, nienaświetlone, wykonane 
z innych materiałów niż papier, tektura lub tekstylia, do fotografii koloro
wej (wielobarwnej) (z wyłączeniem filmu do natychmiastowych odbitek) 

6,5 0 

3701 99 00  Film i płyty fotograficzne płaskie, do fotografii monochromatycznej, 
światłoczułe, nienaświetlone, wykonane z innych materiałów niż papier, 
tektura lub tekstylia (z wyłączeniem filmu do promieni rentgenowskich 
i płyt fotograficznych, filmu płaskiego o dowolnym boku > 255 mm 
i filmu do natychmiastowych odbitek) 

6,5 0 

3702 10 00  Film fotograficzny w rolkach, nienaświetlony, do promieni rentgenow
skich (z wyłączeniem wykonanego z papieru, tektury lub tekstyliów) 

6,5 0 

3702 31 20  Film fotograficzny (włącznie z filmem do natychmiastowych odbitek), 
w rolkach, światłoczuły, nienaświetlony, bez perforacji, o szerokości 
<= 105 mm, do fotografii kolorowej (wielobarwnej), o długości <= 30 m 
(z wyłączeniem tego z papieru, tektury lub tekstyliów) 

6,5 0 

3702 31 91  Film negatywowy kolorowy, o szerokości >= 75 mm, ale <= 105 mm i o 
długości >= 100 m, do produkcji pakietów ciętych błon do natychmiasto
wych obrazów, w rolkach, światłoczuły, nienaświetlony, bez perforacji 
(z wyłączeniem tego z papieru, tektury lub tekstyliów) 

bez cła 0 

3702 31 98  Film fotograficzny (włącznie z filmem do natychmiastowych odbitek), 
w rolkach, światłoczuły, nienaświetlony, bez perforacji, o szerokości 
<= 105 mm, do fotografii kolorowej (wielobarwnej), o długości > 30 m 
(z wyłączeniem tego z papieru, tektury lub tekstyliów i filmu negatyw
nego o szerokości >= 75 mm, ale <= 105 mm i o długości >= 100 m, do 
produkcji pakietów ciętych błon do natychmiastowych obrazów) 

6,5 0 

3702 32 10  Mikrofilm i film fotograficzny do grafiki artystycznej (włącznie z filmem 
do natychmiastowych odbitek), w rolkach, światłoczuły, nienaświetlony, 
bez perforacji, o szerokości <= 35 mm, z emulsją halogenku srebra, do 
fotografii monochromatycznej (z wyłączeniem tego z papieru, tektury lub 
tekstyliów) 

6,5 0 

3702 32 20  Film fotograficzny (włącznie z filmem do natychmiastowych odbitek), 
w rolkach, światłoczuły, nienaświetlony, bez perforacji, o szerokości 
<= 35 mm, z emulsją halogenku srebra, do fotografii monochromatycznej 
(z wyłączeniem tego z papieru, tektury lub tekstyliów, filmu do promieni 
rentgenowskich, mikrofilmu i filmu do grafiki artystycznej) 

5,3 0 

3702 32 31  Mikrofilm, w rolkach, światłoczuły, nienaświetlony, bez perforacji, o szero
kości > 35 mm do 105 mm, z emulsją halogenku srebra, do fotografii 
monochromatycznej 

6,5 0 
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3702 32 50  Film fotograficzny (włącznie z filmem do natychmiastowych odbitek) do 
grafiki artystycznej, w rolkach, światłoczuły, nienaświetlony, bez perfora
cji, o szerokości > 35 mm do 105 mm, z emulsją halogenku srebra, do 
fotografii monochromatycznej (z wyłączeniem tego z papieru, tektury lub 
tekstyliów) 

6,5 0 

3702 32 80  Film fotograficzny (włącznie z filmem do natychmiastowych odbitek), 
w rolkach, światłoczuły, nienaświetlony, bez perforacji, o szerokości 
> 35 mm do 105 mm, z emulsją halogenku srebra, inny niż do fotografii 
monochromatycznej (z wyłączeniem filmu wykonanego z papieru, tek
tury lub tekstyliów, filmu do promieni rentgenowskich, mikrofilmu i filmu 
do grafiki artystycznej) 

6,5 0 

3702 39 00  Film fotograficzny (włącznie z filmem do natychmiastowych odbitek), 
w rolkach, światłoczuły, nienaświetlony, bez perforacji, o szerokości 
<= 105 mm, do fotografii monochromatycznej (z wyłączeniem filmu 
z emulsją halogenku srebra, filmu wykonanego z papieru, tektury lub tek
styliów i filmu do promieni rentgenowskich) 

6,5 0 

3702 41 00  Film fotograficzny (włącznie z filmem do natychmiastowych odbitek), 
w rolkach, światłoczuły, nienaświetlony, bez perforacji, o szerokości 
> 610 mm i o długości > 200 m, do fotografii kolorowej (wielobarwnej) 
(z wyłączeniem tego z papieru, tektury lub tekstyliów) 

6,5 0 

3702 42 00  Film fotograficzny (włącznie z filmem do natychmiastowych odbitek), 
w rolkach, światłoczuły, nienaświetlony, bez perforacji, o szerokości 
> 610 mm i o długości > 200 m, do fotografii monochromatycznej (z wy
łączeniem tego z papieru, tektury lub tekstyliów) 

6,5 0 

3702 43 00  Film fotograficzny (włącznie z filmem do natychmiastowych odbitek), 
w rolkach, światłoczuły, nienaświetlony, bez perforacji, o szerokości 
> 610 mm i o długości <= 200 m (z wyłączeniem tego z papieru, tektury 
lub tekstyliów) 

6,5 0 

3702 44 00  Film fotograficzny (włącznie z filmem do natychmiastowych odbitek), 
w rolkach, światłoczuły, nienaświetlony, bez perforacji, o szerokości 
> 105 mm do 610 mm (z wyłączeniem tego z papieru, tektury lub tek
styliów) 

6,5 0 

3702 51 00  Film fotograficzny, w rolkach, światłoczuły, nienaświetlony, z perforacją, 
do fotografii kolorowej (wielobarwnej), o szerokości <= 16 mm i o dłu
gości <= 14 m (z wyłączeniem tego z papieru, tektury lub tekstyliów) 

5,3 0 

3702 52 00  Film fotograficzny, w rolkach, światłoczuły, nienaświetlony, z perforacją, 
do fotografii kolorowej (wielobarwnej), o szerokości <= 16 mm i o dłu
gości > 14 m (z wyłączeniem tego z papieru, tektury lub tekstyliów) 

5,3 0 

3702 53 00  Film fotograficzny, w rolkach, światłoczuły, nienaświetlony, z perforacją, 
do fotografii kolorowej (wielobarwnej), o szerokości > 16 mm do 35 mm 
i o długości <= 30 m, do slajdów 

5,3 0 
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3702 54 10  Film fotograficzny, w rolkach, światłoczuły, nienaświetlony, z perforacją, 
do fotografii kolorowej (wielobarwnej), o szerokości > 16 mm, ale 
<= 24 mm i o długości <= 30 m (z wyłączeniem tego z papieru, tektury 
lub tekstyliów; filmu zwijanego do slajdów i do natychmiastowych odbi
tek) 

5 0 

3702 54 90  Film fotograficzny, w rolkach, światłoczuły, nienaświetlony, z perforacją, 
do fotografii kolorowej (wielobarwnej), o szerokości > 24 mm, ale 
<= 35 mm i o długości <= 30 m (z wyłączeniem tego z papieru, tektury 
lub tekstyliów; filmu zwijanego do slajdów i do natychmiastowych odbi
tek) 

5 0 

3702 55 00  Film fotograficzny, w rolkach, światłoczuły, nienaświetlony, z perforacją, 
do fotografii kolorowej (wielobarwnej), o szerokości > 16 mm, ale 
<= 35 mm i o długości > 30 m (z wyłączeniem tego z papieru, tektury 
lub tekstyliów; filmu zwijanego do slajdów i do natychmiastowych odbi
tek) 

5,3 0 

3702 56 00  Film fotograficzny, w rolkach, światłoczuły, nienaświetlony, z perforacją, 
do fotografii kolorowej (wielobarwnej), o szerokości > 35 mm (z wyłącze
niem tego z papieru, tektury lub tekstyliów) 

6,5 0 

3702 91 20  Film fotograficzny, w rolkach, światłoczuły, nienaświetlony, z perforacją, 
do fotografii monochromatycznej, o szerokości <= 16 mm, do grafiki ar
tystycznej (z wyłączeniem tego z papieru, tektury lub tekstyliów) 

6,5 0 

3702 91 80  Film fotograficzny, w rolkach, światłoczuły, nienaświetlony, z perforacją, 
do fotografii monochromatycznej, o szerokości <= 16 mm (z wyłączeniem 
tego z papieru, tektury lub tekstyliów; filmu do grafiki artystycznej) 

5,3 0 

3702 93 10  Mikrofilm i film do grafiki artystycznej, w rolkach, światłoczuły, nienaś
wietlony, z perforacją, do fotografii monochromatycznej, o szerokości 
> 16 mm do 35 mm i o długości <= 30 m 

6,5 0 

3702 93 90  Film fotograficzny, w rolkach, światłoczuły, nienaświetlony, z perforacją, 
do fotografii monochromatycznej, o szerokości > 16 mm, ale <= 35 mm 
i o długości <= 30 m (z wyłączeniem tego z papieru, tektury lub teksty
liów; filmu do promieni rentgenowskich, filmu zwijanego do natychmias
towych odbitek, mikrofilmu i filmu do grafiki artystycznej) 

5,3 0 

3702 94 10  Mikrofilm i film do grafiki artystycznej, w rolkach, światłoczuły, nienaś
wietlony, z perforacją, do fotografii monochromatycznej, o szerokości 
> 16 mm do 35 mm i o długości > 30 m 

6,5 0 

3702 94 90  Film fotograficzny, w rolkach, światłoczuły, nienaświetlony, z perforacją, 
do fotografii monochromatycznej, o szerokości > 16 mm, ale <= 35 mm 
i o długości > 30 m (z wyłączeniem tego z papieru, tektury lub teksty
liów; filmu do promieni rentgenowskich, filmu zwijanego do natychmias
towych odbitek, mikrofilmu i filmu do grafiki artystycznej) 

5,3 0 

3702 95 00  Film fotograficzny, w rolkach, światłoczuły, nienaświetlony, z perforacją, 
do fotografii monochromatycznej, o szerokości > 35 mm (z wyłączeniem 
tego z papieru, tektury lub tekstyliów, filmu do promieni rentgenowskich, 
mikrofilmu i filmu do grafiki artystycznej) 

6,5 0 
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3703 10 00  Papier fotograficzny, tektura i tekstylia, światłoczułe, nienaświetlone, w rol
kach o szerokości > 610 mm 

6,5 0 

3703 20 10  Papier fotograficzny, tektura i tekstylia, światłoczułe, nienaświetlone, do 
fotografii kolorowej (wielobarwnej) otrzymywanej z filmu typu odwracal
nego (z wyłączeniem produktów w rolkach o szerokości > 610 mm) 

6,5 0 

3703 20 90  Papier fotograficzny, tektura i tekstylia, światłoczułe, nienaświetlone, do 
fotografii kolorowej (wielobarwnej) (z wyłączeniem produktów w rolkach 
o szerokości > 610 mm i fotografii otrzymywanej z filmu typu odwracal
nego) 

6,5 0 

3703 90 10  Papier fotograficzny, tektura i tekstylia, nienaświetlone, do fotografii mo
nochromatycznej, światłoczułe na bazie soli srebra lub platyny (z wyłącze
niem produktów w rolkach o szerokości > 610 mm) 

6,5 0 

3703 90 90  Papier fotograficzny, tektura i tekstylia, światłoczułe, nienaświetlone, do 
fotografii monochromatycznej (z wyłączeniem produktów w rolkach 
o szerokości > 610 mm i produktów światłoczułych na bazie soli srebra 
lub platyny) 

6,5 0 

3704 00 10  Film i płyty fotograficzne, naświetlone, ale niewywołane (z wyłączeniem 
produktów wykonanych z papieru, tektury lub tekstyliów) 

bez cła 0 

3704 00 90  Papier fotograficzny, tektura i tekstylia, naświetlone, ale niewywołane 6,5 0 

3705 10 00  Film i płyty fotograficzne, naświetlone i wywołane, do reprodukcji offse
towej (z wyłączeniem produktów wykonanych z papieru, tektury lub tek
styliów i gotowych do stosowania płyt) 

5,3 0 

3705 90 10  Mikrofilm, naświetlony i wywołany (z wyłączeniem mikrofilmu do repro
dukcji offsetowej) 

3,2 0 

3705 90 90  Film i płyty fotograficzne, naświetlone i wywołane (z wyłączeniem pro
duktów wykonanych z papieru, tektury lub tekstyliów, filmu kinematogra
ficznego, filmu do reprodukcji offsetowej i mikrofilmu) 

5,3 0 

3706 10 10  Film kinematograficzny, naświetlony i wywołany, jedynie posiadający 
ścieżkę dźwiękową, o szerokości >= 35 mm 

bez cła 0 

3706 10 91  Negatywy i pozytywy pośrednie filmu kinematograficznego, naświetlone 
i wywołane, nawet z wprowadzoną ścieżką dźwiękową, o szerokości 
>= 35 mm 

bez cła 0 

3706 10 99  Pozytywy filmu kinematograficznego, naświetlone i wywołane, nawet 
z wprowadzoną ścieżką dźwiękową, o szerokości >= 35 mm (z wyłącze
niem pozytywów pośrednich) 

5 EUR/100 m 0 
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3706 90 10  Film kinematograficzny, naświetlony i wywołany, jedynie posiadający 
ścieżkę dźwiękową, o szerokości < 35 mm 

bez cła 0 

3706 90 31  Negatywy i pozytywy pośrednie filmu kinematograficznego, naświetlone 
i wywołane, nawet z wprowadzoną ścieżką dźwiękową, o szerokości 
< 35 mm 

bez cła 0 

3706 90 51  Pozytywy kroniki filmowej, naświetlone i wywołane, nawet z wprowa
dzoną ścieżką dźwiękową, o szerokości < 35 mm (z wyłączeniem pozyty
wów pośrednich) 

bez cła 0 

3706 90 91  Pozytywy filmu kinematograficznego, naświetlone i wywołane, nawet 
z wprowadzoną ścieżką dźwiękową, o szerokości < 10 mm (z wyłącze
niem pozytywów pośrednich i kroniki filmowej) 

bez cła 0 

3706 90 99  Pozytywy filmu kinematograficznego, naświetlone i wywołane, nawet 
z wprowadzoną ścieżką dźwiękową, o szerokości >= 10 mm, ale 
< 35 mm (z wyłączeniem pozytywów pośrednich i kroniki filmowej) 

3,5 EUR/100 m 0 

3707 10 00  Emulsje do uczulania powierzchni (do stosowania w fotografice) 6 0 

3707 90 11  Wywoływacze i utrwalacze do stosowania w fotografii kolorowej (wielo
barwnej), w postaci preparatów chemicznych do stosowania w fotografice, 
włącznie z produktami niezmieszanymi, pakowanymi w odmierzonych 
porcjach lub pakowanymi do sprzedaży detalicznej do postaci gotowej do 
stosowania, do filmu i płyt fotograficznych (z wyłączeniem soli i związków 
objętych pozycjami od 2843 do 2846) 

6 0 

3707 90 19  Wywoływacze i utrwalacze do stosowania w fotografii kolorowej (wielo
barwnej), w postaci preparatów chemicznych do stosowania w fotografice, 
włącznie z produktami niezmieszanymi pakowanymi w odmierzonych 
porcjach lub pakowanymi do sprzedaży detalicznej do postaci gotowej do 
stosowania (z wyłączeniem produktów do filmu i płyt fotograficznych, 
soli i związków objętych pozycjami od 2843 do 2846) 

6 0 

3707 90 30  Wywoływacze i utrwalacze do stosowania w fotografii monochromatycz
nej, w postaci preparatów chemicznych do stosowania w fotografice, 
włącznie z produktami niezmieszanymi pakowanymi w odmierzonych 
porcjach lub pakowanymi do sprzedaży detalicznej do postaci gotowej do 
stosowania (z wyłączeniem soli i związków objętych pozycjami od 2843 
do 2846) 

6 0 

3707 90 90  Preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, włącznie z produktami 
niezmieszanymi pakowanymi w odmierzonych porcjach lub pakowanymi 
do sprzedaży detalicznej do postaci gotowej do stosowania (z wyłączeniem 
pokostów, klejów, spoiw i podobnych preparatów, emulsji do uczulania 
powierzchni, wywoływaczy i utrwalaczy oraz soli, związków metali szla
chetnych i wyrobów objętych pozycją od 2843 do 2846) 

6 0 

3801 10 00  Grafit sztuczny (z wyłączeniem grafitu retortowego, węgla retortowego 
i wyrobów z grafitu sztucznego, włącznie z materiałami ogniotrwałymi 
na bazie grafitu sztucznego) 

3,6 0 

3801 20 10  Grafit koloidalny w zawiesinie olejowej; grafit półkoloidalny 6,5 0 
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3801 20 90  Grafit koloidalny (z wyłączeniem grafitu w zawiesinie olejowej i grafitu 
półkoloidalnego) 

4,1 0 

3801 30 00  Pasty węglowe do elektrod oraz pasty podobne na wykładziny piecowe 5,3 0 

3801 90 00  Preparaty na bazie grafitu lub pozostałych odmian węgla, w postaci past, 
bloków, płyt lub pozostałych półproduktów (z wyłączeniem past węglo
wych do elektrod i podobnych past na wykładziny piecowe) 

3,7 0 

3802 10 00  Węgiel aktywowany (z wyłączeniem lekarstw lub wyrobów odwaniających 
do lodówek, pojazdów itp., pakowanych do sprzedaży detalicznej) 

3,2 0 

3802 90 00  Aktywowana ziemia okrzemkowa i pozostałe aktywowane produkty mi
neralne; czerń kostna, włącznie ze zużytą (z wyłączeniem węgla aktywo
wanego, prażonego diatomitu bez dodatku substancji spiekających i akty
wowanych produktów chemicznych) 

5,7 0 

3803 00 10  Surowy olej talowy bez cła 0 

3803 00 90  Olej talowy, nawet rafinowany (z wyłączeniem surowego oleju talowego) 4,1 0 

3804 00 10  Ług siarczynowy, stężony 5 0 

3804 00 90  Ługi odpadowe z produkcji ścieru drzewnego, nawet stężone, odcukrzone 
lub poddane obróbce chemicznej, włącznie z lignosulfonianami (z wyłą
czeniem ługu siarczynowego, surowego oleju talowego, wodorotlenku 
sodu (sody kaustycznej) i paku siarczanowego) 

5 0 

3805 10 10  Terpentyna balsamiczna 4 0 

3805 10 30  Terpentyna ekstrakcyjna 3,7 0 

3805 10 90  Terpentyna siarczanowa 3,2 0 

3805 90 10  Olejek sosnowy zawierający alfa terpinol jako główny składnik 3,7 0 

3805 90 90  Surowy dipenten; terpentyna posiarczynowa i pozostały surowy paracy
men; oleje terpenowe produkowane w wyniku destylacji lub innej obróbki 
drzew iglastych (z wyłączeniem terpentyny balsamicznej, ekstrakcyjnej, 
siarczanowej i olejku sosnowego zawierającego alfa terpinol jako główny 
składnik) 

3,4 0 

3806 10 10  Kalafonia otrzymana ze świeżych oleożywic 5 0 

3806 10 90  Kalafonia i kwasy żywiczne (z wyłączeniem tych otrzymanych ze świe
żych oleożywic) 

5 0 
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3806 20 00  Sole kalafonii, kwasów żywicznych lub pochodnych kalafonii lub kwasów 
żywicznych (z wyłączeniem soli związków addycyjnych kalafonii) 

4,2 0 

3806 30 00  Żywice estrowe 6,5 0 

3806 90 00  Pochodne kalafonii, włącznie z solami związków addycyjnych kalafonii, 
i kwasów żywicznych, lekkich i ciężkich olejków kalafoniowych i modyfi
kowanych naturalnych żywic otrzymanych poprzez obróbkę cieplną ży
wic ciekłych (z wyłączeniem soli kalafonii, kwasów żywicznych lub soli 
pochodnych kalafonii lub kwasów żywicznych, i żywic estrowych) 

4,2 0 

3807 00 10  Smoła drzewna 2,1 0 

3807 00 90  Pak browarniany i preparaty podobne na bazie kalafonii, kwasów żywicz
nych lub paku roślinnego; oleje ze smoły drzewnej, kreozot drzewny, 
drzewna benzyna ciężka i pak roślinny (z wyłączeniem smoły drzewnej, 
paku burgundzkiego, paku żółtego, paku stearynowego, paku lanolino
wego, smoły tłuszczowej i paku glicerynowego) 

4,6 0 

3808 50 00  Towary zawierające jedną lub więcej z następujących substancji: aldryna 
(ISO), binapakryl (ISO), kamfechlor (ISO) (toksafen), kaptafol (ISO), chlor
dan (ISO), chlordimeform (ISO), chlorobenzylat (ISO), DDT (ISO) (klofe
notan (INN), (1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorofenylo)etan), dieldryna (ISO, 
INN), dinoseb (ISO), jego sole lub estry, dibromek etylenu (ISO) (1,2 di
bromoetan), dichlorek etylenu (ISO) (1,2-dichloroetan), fluoroacetamid 
(ISO), heptachlor (ISO), heksachlorobenzen (ISO), 1,2,3,4,5,6-heksachlo
rocykloheksan (HCH (ISO)), włącznie z lindanem (ISO, INN), związki 
rtęci, metamidofos (ISO), monokrotofos (ISO), oksiran (tlenek etylenu), 
paration (ISO), paration-metyl (ISO) (metyloparation), pentachlorofenol 
(ISO), fosfamidon (ISO), 2,4,5-T (ISO) (kwas 2,4,5-trichlorofenoksyoc
towy), jego sole lub estry. 

6 0 

3808 91 10  Środki owadobójcze (insektycydy), na bazie perytroidów, pakowane do 
postaci lub w opakowania do sprzedaży detalicznej, lub w postaci prepa
ratów lub artykułów 

6 0 

3808 91 20  Środki owadobójcze (insektycydy), na bazie chlorowanych węglowodorów, 
pakowane do postaci lub w opakowania do sprzedaży detalicznej, lub 
w postaci preparatów lub artykułów 

6 0 

3808 91 30  Środki owadobójcze (insektycydy), na bazie karbaminianów, pakowane do 
postaci lub w opakowania do sprzedaży detalicznej, lub w postaci prepa
ratów lub artykułów 

6 0 

3808 91 40  Środki owadobójcze (insektycydy), na bazie związków fosforoorganicz
nych, pakowane do postaci lub w opakowania do sprzedaży detalicznej, 
lub w postaci preparatów lub artykułów 

6 0 

3808 91 90  Środki owadobójcze (insektycydy), pakowane do postaci lub w opakowania 
do sprzedaży detalicznej, lub w postaci preparatów lub artykułów (z wyłą
czeniem takich produktów na bazie perytroidów, chlorowanych węglowo
dorów, karbaminianów lub związków fosforoorganicznych) 

6 0 

3808 92 10  Środki grzybobójcze (fungicydy), preparaty na bazie związków miedzi, 
nieorganiczne 

4,6 0 

3808 92 20  Środki grzybobójcze (fungicydy), pakowane do postaci lub w opakowania 
do sprzedaży detalicznej, lub w postaci preparatów lub artykułów, nieor
ganiczne (z wyłączeniem preparatów na bazie związków miedzi) 

6 0 
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3808 92 30  Środki grzybobójcze (fungicydy), na bazie ditiokarbaminianów, pakowane 
do postaci lub w opakowania do sprzedaży detalicznej, lub w postaci pre
paratów lub artykułów (z wyłączeniem fungicydów nieorganicznych) 

6 0 

3808 92 40  Środki grzybobójcze (fungicydy), na bazie benzimidiazoli, pakowane do 
postaci lub w opakowania do sprzedaży detalicznej, lub w postaci prepa
ratów lub artykułów (z wyłączeniem fungicydów nieorganicznych) 

6 0 

3808 92 50  Środki grzybobójcze (fungicydy), na bazie diazoli lub triazoli, pakowane 
do postaci lub w opakowania do sprzedaży detalicznej, lub w postaci pre
paratów lub artykułów (z wyłączeniem fungicydów nieorganicznych) 

6 0 

3808 92 60  Środki grzybobójcze (fungicydy), na bazie diazyny lub morfoliny, pako
wane do postaci lub w opakowania do sprzedaży detalicznej, lub w postaci 
preparatów lub artykułów (z wyłączeniem fungicydów nieorganicznych) 

6 0 

3808 92 90  Środki grzybobójcze (fungicydy), pakowane do postaci lub w opakowania 
do sprzedaży detalicznej, lub w postaci preparatów lub artykułów (z wyłą
czeniem fungicydów nieorganicznych i fungicydów na bazie ditiokarbami
nianów, benzimidiazoli, diazoli lub triazoli, diazyny lub morfoliny) 

6 0 

3808 93 11  Środki chwastobójcze (herbicydy), na bazie fenoksy-fitohormonów, pako
wane do postaci lub w opakowania do sprzedaży detalicznej, lub w postaci 
preparatów lub artykułów 

6 0 

3808 93 13  Środki chwastobójcze (herbicydy), na bazie triazyn, pakowane do postaci 
lub w opakowania do sprzedaży detalicznej, lub w postaci preparatów lub 
artykułów 

6 0 

3808 93 15  Środki chwastobójcze (herbicydy), na bazie amidów, pakowane do postaci 
lub w opakowania do sprzedaży detalicznej, lub w postaci preparatów lub 
artykułów 

6 0 

3808 93 17  Środki chwastobójcze (herbicydy), na bazie karbaminianów, pakowane do 
postaci lub w opakowania do sprzedaży detalicznej, lub w postaci prepa
ratów lub artykułów 

6 0 

3808 93 21  Środki chwastobójcze (herbicydy), na bazie pochodnych dinitroaniliny, pa
kowane do postaci lub w opakowania do sprzedaży detalicznej, lub w po
staci preparatów lub artykułów 

6 0 

3808 93 23  Środki chwastobójcze (herbicydy), na bazie pochodnych mocznika, ura
cylu lub sulfonylomocznika, pakowane do postaci lub w opakowania do 
sprzedaży detalicznej, lub w postaci preparatów lub artykułów 

6 0 

3808 93 27  Środki chwastobójcze (herbicydy), pakowane do postaci lub w opakowania 
do sprzedaży detalicznej, lub w postaci preparatów lub artykułów (z wyłą
czeniem takich produktów na bazie fenoksy-fitohormonów, triazyn, ami
dów, karbaminianów, pochodnych dinitroaniliny, pochodnych mocznika, 
uracylu lub sulfonylomocznika) 

6 0 

3808 93 30  Preparaty opóźniające kiełkowanie, pakowane do postaci lub w opakowa
nia do sprzedaży detalicznej, lub w postaci preparatów lub artykułów 

6 0 

3808 93 90  Regulatory wzrostu roślin, pakowane do postaci lub w opakowania do 
sprzedaży detalicznej, lub w postaci preparatów lub artykułów (z wyłącze
niem towarów objętych podpozycją 3808 50) 

6,5 0 
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3808 94 10  Środki odkażające, na bazie czwartorzędowych soli amoniowych, pako
wane do postaci lub w opakowania do sprzedaży detalicznej, lub w postaci 
preparatów lub artykułów 

6 0 

3808 94 20  Środki odkażające, na bazie związków fluorowcowanych, pakowane do 
postaci lub w opakowania do sprzedaży detalicznej, lub w postaci prepa
ratów lub artykułów 

6 0 

3808 94 90  Środki odkażające, pakowane do postaci lub w opakowania do sprzedaży 
detalicznej, lub w postaci preparatów lub artykułów (z wyłączeniem ta
kich produktów na bazie czwartorzędowych soli amoniowych lub na ba
zie związków fluorowcowanych) 

6 0 

3808 99 10  Środki gryzoniobójcze (rodentycydy), pakowane do sprzedaży detalicznej, 
lub w postaci preparatów lub artykułów 

6 0 

3808 99 90  Produkty ochrony roślin, pakowane do postaci lub w opakowania do 
sprzedaży detalicznej, lub w postaci preparatów lub artykułów (z wyłącze
niem insektycydów, fungicydów, herbicydów, środków odkażających, ro
dentycydów i towarów objętych podpozycją 3808 50 00) 

6 0 

3809 10 10  Środki wykańczalnicze, nośniki barwników przyśpieszające barwienie, 
utrwalacze barwników i pozostałe produkty i preparaty, takie jak klejonki 
i zaprawy, w rodzaju stosowanych w przemysłach włókienniczym, papier
niczym, skórzanym i podobnych, gdzie indziej niewymienione, na bazie 
substancji skrobiowych, zawierające < 55 % masy tych substancji 

8,3 + 8,9 EUR/ 
100 kg/net MAX 

12,8 

— 

3809 10 30  Środki wykańczalnicze, nośniki barwników przyśpieszające barwienie, 
utrwalacze barwników i pozostałe produkty i preparaty, takie jak klejonki 
i zaprawy, w rodzaju stosowanych w przemysłach włókienniczym, papier
niczym, skórzanym i podobnych, gdzie indziej niewymienione, na bazie 
substancji skrobiowych, zawierające >= 55 % ale < 70 % masy tych sub
stancji 

8,3 + 12,4 EUR/ 
100 kg/net MAX 

12,8 

— 

3809 10 50  Środki wykańczalnicze, nośniki barwników przyśpieszające barwienie, 
utrwalacze barwników i pozostałe produkty i preparaty, takie jak klejonki 
i zaprawy, w rodzaju stosowanych w przemysłach włókienniczym, papier
niczym, skórzanym i podobnych, gdzie indziej niewymienione, na bazie 
substancji skrobiowych, zawierające >= 70 % ale < 83 % masy tych sub
stancji 

8,3 + 15,1 EUR/ 
100 kg/net MAX 

12,8 

— 

3809 10 90  Środki wykańczalnicze, nośniki barwników przyśpieszające barwienie, 
utrwalacze barwników i pozostałe produkty i preparaty, takie jak klejonki 
i zaprawy, w rodzaju stosowanych w przemysłach włókienniczym, papier
niczym, skórzanym i podobnych, gdzie indziej niewymienione, na bazie 
substancji skrobiowych, zawierające >= 83 % masy tych substancji 

8,3 + 17,7 EUR/ 
100 kg/net MAX 

12,8 

— 

3809 91 00  Środki wykańczalnicze, nośniki barwników przyśpieszające barwienie, 
utrwalacze barwników i pozostałe produkty i preparaty, takie jak klejonki 
i zaprawy, w rodzaju stosowanych w przemyśle włókienniczym lub prze
mysłach podobnych, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem tych na 
bazie substancji skrobiowych) 

6,3 0 
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3809 92 00  Środki wykańczalnicze, nośniki barwników przyśpieszające barwienie, 
utrwalacze barwników i pozostałe produkty i preparaty, takie jak klejonki 
i zaprawy, w rodzaju stosowanych w przemyśle papierniczym lub prze
mysłach podobnych, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem tych na 
bazie substancji skrobiowych) 

6,3 0 

3809 93 00  Środki wykańczalnicze, nośniki barwników przyśpieszające barwienie, 
utrwalacze barwników i pozostałe produkty i preparaty, na przykład kle
jonki i zaprawy, w rodzaju stosowanych w przemyśle skórzanym lub 
przemysłach podobnych, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem 
tych na bazie substancji skrobiowych) 

6,3 0 

3810 10 00  Preparaty do wytrawiania powierzchni metali; proszki i pasty do lutowa
nia, lutowania twardego lub spawania, złożone z metalu lub innych mate
riałów 

6,5 0 

3810 90 10  Preparaty, w rodzaju stosowanych jako rdzenie lub otuliny elektrod lub 
prętów spawalniczych 

4,1 0 

3810 90 90  Topniki i pozostałe preparaty pomocnicze do lutowania, lutowania twar
dego lub spawania (z wyłączeniem preparatów w rodzaju stosowanych 
jako rdzenie lub otuliny elektrod lub prętów spawalniczych, proszków 
i past do lutowania, lutowania twardego lub spawania, złożonych z metalu 
lub innych materiałów i elektrod lub prętów spawalniczych, z metalu nie
szlachetnego lub węglików metali pokrytych topnikami) 

5 0 

3811 11 10  Środki przeciwstukowe do paliw do silników spalinowych, na bazie tetrae
tyloołowiu 

6,5 0 

3811 11 90  Środki przeciwstukowe do paliw do silników spalinowych, na bazie 
związków ołowiu (z wyłączeniem na bazie tetraetyloołowiu) 

5,8 0 

3811 19 00  Środki przeciwstukowe do paliw do silników spalinowych (z wyłączeniem 
tych na bazie związków ołowiu) 

5,8 0 

3811 21 00  Gotowe dodatki do olejów smarowych, zawierające oleje ropy naftowej 
lub oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych 

5,3 0 

3811 29 00  Gotowe dodatki do olejów smarowych, niezawierające olejów ropy nafto
wej ani olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych 

5,8 0 

3811 90 00  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, stosowa
nych do tych samych celów, co oleje mineralne (z wyłączeniem środków 
przeciwstukowych i dodatków do olejów smarowych) 

5,8 0 

3812 10 00  Gotowe przyspieszacze wulkanizacji 6,3 0 
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3812 20 10  Mieszanina reakcyjna zawierająca 3-izobutyryloksy-1-izopropylo-2,2-di
metylopropyloftalan benzylu oraz 3-izobutyryloksy-2,2,4-trimetylopenty
loftalan benzylu jako złożone plastyfikatory do kauczuku lub tworzyw 
sztucznych 

bez cła 0 

3812 20 90  Złożone plastyfikatory do kauczuku lub tworzyw sztucznych, gdzie in
dziej niewymienione (z wyłączeniem mieszaniny reakcyjnej zawierającej 
3-izobutyryloksy-1-izopropylo-2,2-dimetylopropyloftalan benzylu oraz 3- 
izobutyryloksy-2,2,4-trimetylopentyloftalan benzylu) 

6,5 0 

3812 30 20  Preparaty przeciwutleniające do gumy lub tworzyw sztucznych 6,5 0 

3812 30 80  Związki stabilizujące do gumy lub tworzyw sztucznych (z wyłączeniem 
preparatów przeciwutleniających) 

6,5 0 

3813 00 00  Preparaty i ładunki do gaśnic przeciwpożarowych; granaty gaśnicze (z wy
łączeniem gaśnic przeciwpożarowych, naładowanych lub nie, nawet prze
nośnych, niezmieszanych, chemicznie niezdefiniowanych produktów 
o własnościach gaśniczych, w innej postaci) 

6,5 0 

3814 00 10  Organiczne złożone rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, i gotowe zmywacze 
farb i lakierów, na bazie octanu butylu (z wyłączeniem zmywacza do paz
nokci) 

6,5 0 

3814 00 90  Organiczne złożone rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, i gotowe zmywacze 
farb i lakierów (z wyłączeniem tych na bazie octanu butylu i zmywacza 
do paznokci) 

6,5 0 

3815 11 00  Katalizatory na nośniku z niklem lub ze związkami niklu jako substan
cjami aktywnymi, gdzie indziej niewymienione 

6,5 0 

3815 12 00  Katalizatory na nośniku, z metalami szlachetnymi lub ze związkami me
tali szlachetnych jako substancjami aktywnymi, gdzie indziej niewymie
nione 

6,5 0 

3815 19 10  Katalizatory w postaci ziaren, z których >= 90 % masy ma wielkość czą
stek <= 10 mikrometrów, składające się z mieszaniny tlenków na nośniku 
magnezowokrzemianowym, zawierające: >= 20 %, ale <= 35 % masy mie
dzi oraz >= 2 %, ale <= 3 % masy bizmutu oraz o pozornym ciężarze 
właściwym >= 0,2, ale <= 1,0 

bez cła 0 

3815 19 90  Katalizatory na nośniku, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem ka
talizatorów na nośniku z metalami szlachetnymi, ze związkami metali 
szlachetnych, z niklem lub ze związkami niklu jako substancjami aktyw
nymi i katalizatorów w postaci ziaren, z których >= 90 % masy ma wiel
kość cząstek <= 10 mikrometrów, składających się z mieszaniny tlenków 
na nośniku magnezowo-krzemianowym, zawierających >= 20 %, ale 
<= 35 % masy miedzi oraz >= 2 %, ale <= 3 % masy bizmutu oraz o po
zornym ciężarze właściwym >= 0,2, ale <= 1,0) 

6,5 0 

3815 90 10  Katalizatory składające się z octanu etylotrifenylofosfoniowego, w postaci 
roztworu w metanolu (z wyłączeniem katalizatorów na nośniku) 

bez cła 0 
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3815 90 90  Inicjatory reakcji, przyspieszacze reakcji i preparaty katalityczne, gdzie in
dziej niewymienione (z wyłączeniem przyśpieszaczy wulkanizacji, katali
zatorów na nośniku i katalizatorów składających się z octanu etylotrifeny
lofosfoniowego, w postaci roztworu w metanolu) 

6,5 0 

3816 00 00  Cementy, zaprawy, masy betonowe i podobne wyroby, ogniotrwałe (z wy
łączeniem wyrobów na bazie grafitu lub innych substancji zawierających 
węgiel) 

2,7 0 

3817 00 50  Alkilobenzen liniowy 6,3 0 

3817 00 80  Mieszane alkilobenzeny i mieszane alkilonaftaleny otrzymane przez alki
lowanie benzenu i naftalenu (z wyłączeniem alkilobenzenu liniowego 
i mieszanin izomerów węglowodorów alifatycznych) 

6,3 0 

3818 00 10  Krzem domieszkowany, do stosowania w elektronice, w postaci krążków, 
płytek, cylindrów, prętów lub w podobnych postaciach, nawet polerowany 
lub pokryty jednorodną warstwą epitaksjalną (z wyłączeniem pierwiast
ków poddanych dalszej obróbce, np. poprzez selektywną dyfuzję) 

bez cła 0 

3818 00 90  Pierwiastki chemiczne i związki, domieszkowane, do stosowania w elektro
nice, w postaci krążków, płytek, cylindrów, prętów lub w podobnych po
staciach lub pocięte na krążki, płytki lub podobne formy, nawet polero
wane lub pokryte jednorodną warstwą epitaksjalną (z wyłączeniem pierw
iastków poddanych dalszej obróbce, np. poprzez selektywną dyfuzję, oraz 
krzemu domieszkowanego) 

bez cła 0 

3819 00 00  Hydrauliczne płyny hamulcowe i pozostałe gotowe płyny do hydraulicz
nych skrzyń biegów, niezawierające olejów ropy naftowej ani olejów 
otrzymanych z minerałów bitumicznych lub zawierające < 70 % masy 
olejów ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów bitumicznych 

6,5 0 

3820 00 00  Środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe płyny przeciwoblodzeniowe 
(z wyłączeniem gotowych dodatków do olejów mineralnych lub innych 
cieczy używanych do tych samych celów, co oleje mineralne) 

6,5 0 

3821 00 00  Gotowe pożywki do namnażania i odżywiania drobnoustrojów (włącznie 
z wirusami i tym podobnymi) lub komórek roślinnych, ludzkich lub zwie
rzęcych 

5 0 

3822 00 00  Odczynniki diagnostyczne lub laboratoryjne na podłożach, gotowe od
czynniki diagnostyczne lub laboratoryjne, nawet na podłożach, i certyfiko
wane materiały wzorcowe (z wyłączeniem złożonych odczynników diag
nostycznych przeznaczonych do podawania pacjentom, odczynników do 
ustalania grupy krwi, krwi zwierzęcej przygotowanej do zastosowania te
rapeutycznego, profilaktycznego lub diagnostycznego, i szczepionek, tok
syn, kultur mikroorganizmów i podobnych produktów) 

bez cła 0 

3823 11 00  Kwas stearynowy, przemysłowy 5,1 0 

3823 12 00  Kwas oleinowy, przemysłowy 4,5 0 

3823 13 00  Kwasy tłuszczowe oleju talowego, przemysłowe 2,9 0 

3823 19 10  Kwasy tłuszczowe, destylowane 2,9 0 
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3823 19 30  Destylat kwasów tłuszczowych 2,9 0 

3823 19 90  Przemysłowe monokarboksylowe kwasy tłuszczowe; kwaśne oleje z rafina
cji (z wyłączeniem kwasu stearynowego, kwasu oleinowego i kwasów 
tłuszczowych oleju talowego, kwasów tłuszczowych destylowanych i des
tylatu kwasów tłuszczowych) 

2,9 0 

3823 70 00  Przemysłowe alkohole tłuszczowe 3,8 0 

3824 10 00  Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni 6,5 0 

3824 30 00  Niespiekane węgliki metali zmieszane razem lub ze spoiwem metalicz
nym 

5,3 0 

3824 40 00  Gotowe dodatki do cementów, zapraw lub betonów 6,5 0 

3824 50 10  Beton gotowy do wylania 6,5 0 

3824 50 90  Nieogniotrwałe zaprawy i masy betonowe (z wyłączeniem betonu goto
wego do wylania) 

6,5 0 

3824 60 11  Sorbitol w roztworze wodnym, zawierający <= 2 % masy D-mannitu, 
w przeliczeniu na zawartość D-sorbitu (z wyłączeniem D-sorbitu (sorbi
tolu)) 

7,7 + 16,1 EUR/ 
100 kg/net 

— 

3824 60 19  Sorbitol w roztworze wodnym, zawierający > 2 % masy D-mannitu, 
w przeliczeniu na zawartość D-sorbitu (z wyłączeniem D-sorbitu (sorbi
tolu)) 

9,6 + 37,8 EUR/ 
100 kg/net 

— 

3824 60 91  Sorbitol, zawierający <= 2 % masy D-mannitu, w przeliczeniu na zawar
tość D-sorbitu (z wyłączeniem sorbitolu w roztworze wodnym i D-sorbitu 
(sorbitolu)) 

7,7 + 23 EUR/ 
100 kg/net 

— 

3824 60 99  Sorbitol, zawierający > 2 % masy D-mannitu, w przeliczeniu na zawartość 
D-sorbitu (z wyłączeniem sorbitolu w roztworze wodnym i Dsorbitu (sor
bitolu)) 

9,6 + 53,7 EUR/ 
100 kg/net 

— 

3824 71 00  Mieszaniny zawierające związki węgla z chlorem i fluorem (CFC), nawet 
zawierające chlorofluorowęglowodory (HCFC), perfluorowcowane węglo
wodory (PFC) lub fluorowęglowodory (HFC) 

6,5 0 

3824 72 00  Mieszaniny zawierające bromochlorodifluorometan, bromotrifluorometan 
lub dibromotetrafluoroetany 

6,5 0 

3824 73 00  Mieszaniny zawierające bromofluorowęglowodory (HBFC) 6,5 0 

3824 74 00  Mieszaniny zawierające chlorofluorowęglowodory (HCFC), nawet zawiera
jące perfluorowcowane węglowodory (PFC) lub fluorowęglowodory 
(HFC), ale niezawierające związków węgla z chlorem i fluorem (CFC) 

6,5 0 

3824 75 00  Mieszaniny zawierające tetrachlorek węgla 6,5 0 
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3824 76 00  Mieszaniny zawierające 1,1,1-trichloroetan (metylochloroform) 6,5 0 

3824 77 00  Mieszaniny zawierające bromometan (bromek metylu) lub bromochloro
metan 

6,5 0 

3824 78 00  Mieszaniny zawierające perfluorowcowane węglowodory (PFC) lub fluoro
węglowodory (HFC), ale niezawierające związków węgla z chlorem i fluo
rem (CFC) lub chlorofluorowęglowodorów (HCFC) 

6,5 0 

3824 79 00  Mieszaniny zawierające fluorowcowane pochodne metanu, etanu lub pro
panu (z wyłączeniem tych objętych podpozycjami od 3824 71 00 do 
3824 78 00) 

6,5 0 

3824 81 00  Mieszaniny i preparaty zawierające oksiran (tlenek etylenu) 6,5 0 

3824 82 00  Mieszaniny i preparaty zawierające polichlorowane bifenyle (PCB), poli
chlorowane terfenyle (PCT) lub polibromowane bifenyle (PBB) 

6,5 0 

3824 83 00  Mieszaniny i preparaty zawierające fosforan tris(2,3-dibromopropylu) 6,5 0 

3824 90 10  Tiofenowane kwasy sulfonowe z olejów otrzymanych z minerałów bitu
micznych oraz ich sole; produkty sulfonowania przy rafinacji ropy (z wyłą
czeniem sulfonianów metali alkalicznych, amonowych lub etanoloamino
wych) 

5,7 0 

3824 90 15  Wymieniacze jonowe (z wyłączeniem polimerów objętych działem 39) 6,5 0 

3824 90 20  Pochłaniacze gazów do elektrycznych lamp próżniowych 6 0 

3824 90 25  Pirolignity, np. wapnia; surowy winian wapnia, surowy cytrynian wapnia 5,1 0 

3824 90 30  Kwasy naftenowe, ich sole nierozpuszczalne w wodzie oraz ich estry 3,2 0 

3824 90 35  Preparaty przeciwrdzewne zawierające aminy jako składniki aktywne 6,5 0 

3824 90 40  Złożone rozpuszczalniki nieorganiczne i rozcieńczalniki do lakierów i pro
duktów podobnych 

6,5 0 

3824 90 45  Środki usuwające kamień kotłowy oraz środki podobne 6,5 0 

3824 90 50  Preparaty do powlekania galwanicznego, do stosowania w przemyśle che
micznym i przemysłach pokrewnych 

6,5 0 

3824 90 55  Mieszaniny mono-, di-, i triestrów glicerynowych kwasów tłuszczowych 
(emulgatory tłuszczów) 

6,5 0 
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3824 90 61  Produkty pośrednie z produkcji antybiotyków otrzymane podczas fermen
tacji Streptomyces tenebrarius, nawet suszone, do stosowania do produk
cji leków dla ludzi objętych pozycją 3004 

bez cła 0 

3824 90 62  Produkty pośrednie z produkcji soli monensin, do użytku farmaceutycz
nego lub chemicznego 

bez cła 0 

3824 90 64  Produkty i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrew
nych, do użytku farmaceutycznego lub chemicznego, gdzie indziej niewy
mienione (z wyłączeniem produktów pośrednich z produkcji antybioty
ków otrzymanych podczas fermentacji Streptomyces tenebrarius, nawet 
suszonych, do stosowania do produkcji leków dla ludzi objętych pozycją 
3004 i produktów pośrednich z produkcji soli monensin) 

6,5 0 

3824 90 65  Produkty pomocnicze w postaci preparatów chemicznych w rodzaju sto
sowanych w odlewnictwie (z wyłączeniem gotowych spoiw do form od
lewniczych lub rdzeni) 

6,5 0 

3824 90 70  Preparaty ognioodporne, wodoodporne i inne podobne chemiczne zabez
pieczenia stosowane w budownictwie 

6,5 0 

3824 90 75  Płytka niobianu litu, niedomieszkowana bez cła 0 

3824 90 80  Mieszanina amin pochodzących ze zdimeryzowanych kwasów tłuszczo
wych, o średniej masie cząsteczkowej >= 520, ale <= 550 

bez cła 0 

3824 90 85  3-(1-Etylo-1-metylopropylo)izoksazol-5-yloamina, w postaci roztworu 
w toluenie 

bez cła 0 

3824 90 98  Produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów 
pokrewnych, włącznie z tymi składającymi się z mieszanin produktów na
turalnych, gdzie indziej niewymienione 

6,5 0 

3825 10 00  Odpady komunalne 6,5 0 

3825 20 00  Osady ze ścieków kanalizacyjnych 6,5 0 

3825 30 00  Odpady szpitalne 6,5 0 

3825 41 00  Odpady rozpuszczalników organicznych, fluorowcowane 6,5 0 

3825 49 00  Odpady rozpuszczalników organicznych, niefluorowcowane 6,5 0 

3825 50 00  Odpady płynów potrawiennych metali, płynów hydraulicznych, płynów 
hamulcowych i płynów zapobiegających zamarzaniu 

6,5 0 
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3825 61 00  Odpady przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych, zawiera
jące głównie składniki organiczne (z wyłączeniem płynów zapobiegają
cych zamarzaniu) 

6,5 0 

3825 69 00  Odpady przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (z wyłącze
niem odpadów płynów potrawiennych metali, płynów hydraulicznych, 
płynów hamulcowych i płynów zapobiegających zamarzaniu oraz tych za
wierających głównie składniki organiczne) 

6,5 0 

3825 90 10  Alkaliczny tlenek żelaza do oczyszczania gazów 5 0 

3825 90 90  Produkty odpadowe przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrew
nych, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem odpadów) 

6,5 0 

3901 10 10  Polietylen liniowy o gęstości < 0,94, w formach podstawowych 6,5 0 

3901 10 90  Polietylen o gęstości < 0,94, w formach podstawowych (z wyłączeniem 
polietylenu liniowego) 

6,5 0 

3901 20 10  Polietylen w postaci bloków o nieregularnych kształtach, bryłek, prosz
ków, granulek, płatków i podobnych form masowych, o gęstości 
>= 0,958 w temperaturze 23°C, zawierający: <= 50 mg/kg glinu, 
<= 2 mg/kg wapnia, <= 2 mg/kg chromu, <= 2 mg/kg żelaza, <= 2 mg/ 
kg niklu, <= 2 mg/kg tytanu oraz <= 8 mg/kg wanadu, do produkcji chlo
rosulfonowanego polietylenu 

bez cła 0 

3901 20 90  Polietylen o gęstości >= 0,94, w formach podstawowych (z wyłączeniem 
polietylenu w postaci bloków o nieregularnych kształtach, bryłek, prosz
ków, granulek, płatków i podobnych form masowych, o gęstości 
>= 0,958 w temperaturze 23°C, zawierającego: <= 50 mg/kg glinu, 
<= 2 mg/kg wapnia, <= 2 mg/kg chromu, <= 2 mg/kg żelaza, <= 2 mg/ 
kg niklu, <= 2 mg/kg tytanu oraz <= 8 mg/kg wanadu, do produkcji chlo
rosulfonowanego polietylenu) 

6,5 0 

3901 30 00  Kopolimery etylenu-octanu winylu, w formach podstawowych 6,5 0 

3901 90 10  Żywica jonomerowa złożona z soli terpolimeru etylenu z akrylanem izo
butylu i kwasem metakrylowym, w formach podstawowych 

bez cła 0 

3901 90 20  Kopolimer blokowy A-B-A etylenu polistyrenu, kopolimeru etylenowo-bu
tylenowego i polistyrenu, zawierający <= 35 % masy styrenu, w postaci 
bloków o nieregularnych kształtach, bryłek, proszków, granulek, płatków 
i podobnych form masowych 

bez cła 0 

3901 90 90  Polimery etylenu, w formach podstawowych (z wyłączeniem polietylenu, 
kopolimerów etylenu-octanu winylu, żywicy jonomerowej złożonej z soli 
terpolimeru etylenu z akrylanem izobutylu i kwasem metakrylowym oraz 
kopolimeru blokowego A-B-A etylenu polistyrenu, kopolimeru etyle
nowo-butylenowego i polistyrenu, zawierającego <= 35 % masy styrenu, 
w postaci bloków o nieregularnych kształtach, bryłek, proszków, granu
lek, płatków i podobnych formach masowych) 

6,5 0 

3902 10 00  Polipropylen, w formach podstawowych 6,5 0 
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3902 20 00  Poliizobutylen, w formach podstawowych 6,5 0 

3902 30 00  Kopolimery propylenu, w formach podstawowych 6,5 0 

3902 90 10  Kopolimer blokowy A-B-A propylenu lub innych alkenów, polistyrenu, 
kopolimeru etylenowo-butylenowego i polistyrenu, zawierający <= 35 % 
masy styrenu, w postaci bloków o nieregularnych kształtach, bryłek, 
proszków, granulek, płatków i podobnych form masowych 

bez cła 0 

3902 90 20  Poli(1-buten), kopolimer 1-butenu i etylenu zawierający <= 10 % masy 
etylenu, lub mieszanina poli(1-butenu) z polietylenem lub polipropylenem 
zawierająca <= 10 % masy polietylenu lub <= 25 % masy polipropylenu, 
w postaci bloków o nieregularnych kształtach, bryłek, proszków, granu
lek, płatków i podobnych form masowych 

bez cła 0 

3902 90 90  Polimery propylenu lub innych alkenów, w formach podstawowych (z wy
łączeniem polipropylenu, poliizobutylenu, kopolimerów propylenu i kopo
limeru blokowego A-B-A polistyrenu, kopolimeru etylenowo-butyleno
wego i polistyrenu, zawierającego <= 35 % masy styrenu i poli(1-butenu), 
kopolimeru 1-butenu i etylenu zawierającego <= 10 % masy etylenu, lub 
mieszaniny poli(1-butenu) z polietylenem lub polipropylenem zawierają
cej <= 10 % masy polietylenu lub <= 25 % masy polipropylenu, w postaci 
bloków o nieregularnych kształtach, bryłek, proszków, granulek, płatków 
i podobnych formach masowych) 

6,5 0 

3903 11 00  Polistyren do spieniania, w formach podstawowych 6,5 0 

3903 19 00  Polistyren, w formach podstawowych (z wyłączeniem do spieniania) 6,5 0 

3903 20 00  Kopolimery styren-akrylonitryl (SAN), w formach podstawowych 6,5 0 

3903 30 00  Kopolimery akrylonitryl-butadien-styren (ABS), w formach podstawowych 6,5 0 

3903 90 10  Kopolimer wyłącznie styrenu z alkoholem allilowym, o liczbie acetylowej 
>= 175, w formie podstawowej 

bez cła 0 

3903 90 20  Polistyren bromowany, zawierający >= 58 % masy, ale <= 71 % masy, 
bromu, w postaci bloków o nieregularnych kształtach, bryłek, proszków, 
granulek, płatków i podobnych form masowych 

bez cła 0 

3903 90 90  Polimery styrenu, w formach podstawowych (z wyłączeniem polistyrenu, 
kopolimerów styren-akrylonitryl (SAN) i akrylonitryl-butadien-styren 
(ABS), kopolimeru wyłącznie styrenu z alkoholem allilowym, o liczbie 
acetylowej >= 175, i polistyrenu bromowanego, zawierającego >= 58 % 
masy, ale <= 71 % masy, bromu, w postaci bloków o nieregularnych 
kształtach, bryłek, proszków, granulek, płatków i podobnych form maso
wych) 

6,5 0 
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3904 10 00  Poli(chlorek winylu), w formach podstawowych, niezmieszany z żadnymi 
innymi substancjami 

6,5 0 

3904 21 00  Poli(chlorek winylu), nieuplastyczniony, w formach podstawowych, zmie
szany z innymi substancjami 

6,5 0 

3904 22 00  Poli(chlorek winylu), uplastyczniony, w formach podstawowych, zmie
szany z innymi substancjami 

6,5 0 

3904 30 00  Kopolimery chlorku winylu-octanu winylu, w formach podstawowych 6,5 0 

3904 40 00  Kopolimery chlorku winylu, w formach podstawowych (z wyłączeniem 
kopolimerów chlorku winylu-octanu winylu) 

6,5 0 

3904 50 10  Kopolimer chlorku winylidenu z akrylonitrylem, w postaci spienionych 
kulek o średnicy >= 4 mikrometrów, ale <= 20 mikrometrów 

bez cła 0 

3904 50 90  Polimery chlorku winylidenu, w formach podstawowych (z wyłączeniem 
kopolimeru chlorku winylidenu z akrylonitrylem, w postaci spienionych 
kulek o średnicy >= 4 mikrometrów, ale <= 20 mikrometrów) 

6,5 0 

3904 61 00  Poli(tetrafluoroetylen), w formach podstawowych 6,5 0 

3904 69 10  Poli(fluorek winylu), w postaci bloków o nieregularnych kształtach, bry
łek, proszków, granulek, płatków i podobnych form masowych 

bez cła 0 

3904 69 90  Fluoropolimery chlorku winylu lub innych fluorowcowanych alkenów, 
w formach podstawowych (z wyłączeniem poli(tetrafluoroetylenu) i poli 
(fluorku winylu), w postaci bloków o nieregularnych kształtach, bryłek, 
proszków, granulek, płatków i podobnych formach masowych) 

6,5 0 

3904 90 00  Polimery chlorku winylu lub innych fluorowcowanych alkenów, w for
mach podstawowych (z wyłączeniem poli(chlorku winylu), kopolimerów 
chlorku winylu, polimerów chlorku winylidenu i fluoropolimerów) 

6,5 0 

3905 12 00  Poli(octan winylu), w dyspersji wodnej 6,5 0 

3905 19 00  Poli(octan winylu), w formach podstawowych (z wyłączeniem w dyspersji 
wodnej) 

6,5 0 

3905 21 00  Kopolimery octanu winylu, w dyspersji wodnej 6,5 0 

3905 29 00  Kopolimery octanu winylu, w formach podstawowych (z wyłączeniem 
w dyspersji wodnej) 

6,5 0 
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3905 30 00  Poli(alkohol winylowy), w formach podstawowych, nawet zawierający nie
zhydrolizowane grupy octanowe 

6,5 0 

3905 91 00  Kopolimery winylu, w formach podstawowych (z wyłączeniem kopolime
rów chlorku winylu-octanu winylu i pozostałych kopolimerów chlorku 
winylu i kopolimerów octanu winylu) 

6,5 0 

3905 99 10  Poli(winyloformal) w postaci bloków o nieregularnych kształtach, bryłek, 
proszków, granulek, płatków i podobnych form masowych, o masie cząs
teczkowej >= 10 000, ale <= 40 000, i zawierający >= 9,5 %, ale 
<= 13 % masy grup acetylowych liczonych jako octan winylu oraz 
>= 5 %, ale <= 6,5 % masy grup wodorotlenowych liczonych jako alkohol 
winylowy 

bez cła 0 

3905 99 90  Polimery estrów winylowych i innych polimerów winylowych, w formach 
podstawowych (z wyłączeniem tych chlorku winylu lub innych fluorow
cowanych alkenów, poli(octanu winylu), kopolimerów octanu winylu 
i poli(alkoholu winylowego), nawet zawierającego niezhydrolizowane 
grupy octanowe, i poli(winyloformalu) w postaci bloków o nieregularnych 
kształtach, bryłek, proszków, granulek, płatków i podobnych formach ma
sowych, o masie cząsteczkowej >= 10 000, ale <= 40 000, i zawierających 
>= 9,5 %, ale <= 13 % masy grup acetylowych liczonych jako octan wi
nylu oraz >= 5 %, ale <= 6,5 % masy grup wodorotlenowych liczonych 
jako alkohol winylowy) 

6,5 0 

3906 10 00  Poli(metakrylan metylu), w formach podstawowych 6,5 0 

3906 90 10  Poli[N-(3-hydroksyimino-1,1-dimetylobutylo) akryloamid], w formach 
podstawowych 

bez cła 0 

3906 90 20  Kopolimer metakrylanu 2-diizopropyloaminoetylowego z metakrylanem 
decylowym, w postaci roztworu w N,N-dimetyloacetamidzie, zawierają
cego >= 55 % masy kopolimeru 

bez cła 0 

3906 90 30  Kopolimer kwasu akrylowego z akrylanem 2-etyloheksylowym, zawiera
jący >= 10 % masy, ale <= 11 % masy akrylanu 2-etyloheksylowego w for
mach podstawowych 

bez cła 0 

3906 90 40  Kopolimer akrylonitrylu z akrylanem metylu, modyfikowany poli(buta
dien-akrylonitrylem) (NBR), w formach podstawowych 

bez cła 0 

3906 90 50  Produkt polimeryzacji kwasu akrylowego z metakrylanem alkilowym i ma
łymi ilościami innych monomerów, do zastosowania jako zagęszczacz do 
produkcji mas do druku na tekstyliach 

bez cła 0 

3906 90 60  Kopolimer akrylanu metylu z etylenem i z monomerem zawierającym 
niekońcową grupę karboksylową jako podstawnikiem, zawierający 
>= 50 % masy akrylanu metylu, nawet zmieszany z krzemionką, w for
mach podstawowych 

5 0 
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3906 90 90  Polimery akrylowe w formach podstawowych (z wyłączeniem poli(meta
krylanu metylu), poli[N-(3-hydroksyimino-1,1-dimetylobutylo) akryloa
midu], kopolimeru metakrylanu 2-diizopropyloaminoetylowego z meta
krylanem decylowym, w postaci roztworu w N,N-dimetyloacetamidzie, 
zawierającego >= 55 % masy kopolimeru, kopolimeru kwasu akrylowego 
z akrylanem 2-etyloheksylowym, zawierającego >= 10 %, ale <= 11 % 
masy akrylanu 2-etyloheksylowego, kopolimeru akrylonitrylu z akrylanem 
metylu, modyfikowanego poli(butadien-akrylonitrylem) (NBR), produktów 
polimeryzacji kwasu akrylowego z metakrylanem alkilowym i małymi 
ilościami innych monomerów, do zastosowania jako zagęszczacz do pro
dukcji mas do druku na tekstyliach, i kopolimeru akrylanu metylu z etyle
nem i z monomerem zawierającym niekońcową grupę karboksylową jako 
podstawnikiem, zawierającego >= 50 % masy akrylanu metylu, nawet 
zmieszanego z krzemionką) 

6,5 0 

3907 10 00  Poliacetale, w formach podstawowych 6,5 0 

3907 20 11  Glikole polietylenowe, w formach podstawowych 6,5 0 

3907 20 21  Alkohole polieterowe o liczbie hydroksylowej <= 100, w formach podsta
wowych (z wyłączeniem glikoli polietylenowych) 

6,5 0 

3907 20 29  Alkohole polieterowe o liczbie hydroksylowej > 100, w formach podsta
wowych (z wyłączeniem glikoli polietylenowych) 

6,5 0 

3907 20 91  Kopolimer 1-chloro-2,3-epoksypropanu z tlenkiem etylenu, w formach 
podstawowych 

bez cła 0 

3907 20 99  Polietery, w formach podstawowych (z wyłączeniem alkoholi polietero
wych, poliacetali i kopolimeru 1-chloro-2,3-epoksypropanu z tlenkiem 
etylenu) 

6,5 0 

3907 30 00  Żywice epoksydowe, w formach podstawowych 6,5 0 

3907 40 00  Poliwęglany, w formach podstawowych 6,5 0 

3907 50 00  Żywice alkidowe, w formach podstawowych 6,5 0 

3907 60 20  Poli(tereftalan etylenu), w formach podstawowych, o liczbie lepkościowej 
>= 78 ml/g 

6,5 0 

3907 60 80  Poli(tereftalan etylenu), w formach podstawowych, o liczbie lepkościowej 
< 78 ml/g 

6,5 0 

3907 70 00  Poli(kwas mlekowy), w formach podstawowych 6,5 0 

3907 91 10  Poliestry nienasycone, ciekłe, w formach podstawowych (z wyłączeniem 
poliwęglanów, żywic alkidowych, poli(tereftalanu etylenu) i poli(kwasu 
mlekowego)) 

6,5 0 

3907 91 90  Poliestry nienasycone, w formach podstawowych (z wyłączeniem ciekłych 
i poliwęglanów, żywic alkidowych, poli(tereftalanu etylenu), i poli(kwasu 
mlekowego)) 

6,5 0 
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3907 99 11  Poli(naftaleno-2,6-dikarboksylan etylenu) o liczbie hydroksylowej <= 100, 
nasycony, w formach podstawowych 

bez cła 0 

3907 99 19  Poliestry o liczbie hydroksylowej <= 100, nasycone, w formach podstawo
wych (z wyłączeniem poliwęglanów, żywic alkidowych, poli(tereftalanu 
etylenu), poli(kwasu mlekowego) i poli(naftaleno-2,6-dikarboksylanu ety
lenu)) 

6,5 0 

3907 99 91  Poli(naftaleno-2,6-dikarboksylan etylenu) o liczbie hydroksylowej > 100, 
nasycony, w formach podstawowych 

bez cła 0 

3907 99 98  Poliestry o liczbie hydroksylowej > 100, nasycone, w formach podstawo
wych (z wyłączeniem poliwęglanów, żywic alkidowych, poli(tereftalanu 
etylenu), poli(kwasu mlekowego) i poli(naftaleno-2,6-dikarboksylanu ety
lenu)) 

6,5 0 

3908 10 00  Poliamidy -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 lub -6,12, w formach podstawo
wych 

6,5 0 

3908 90 00  Poliamidy, w formach podstawowych (z wyłączeniem poliamidów -6, -11, 
-12, -6,6, -6,9, -6,10 i -6,12) 

6,5 0 

3909 10 00  Żywice mocznikowe i żywice tiomocznikowe, w formach podstawowych 6,5 0 

3909 20 00  Żywice melaminowe, w formach podstawowych 6,5 0 

3909 30 00  Żywice aminowe, w formach podstawowych (z wyłączeniem żywic mocz
nikowych, żywic tiomocznikowych i żywic melaminowych) 

6,5 0 

3909 40 00  Żywice fenolowe, w formach podstawowych 6,5 0 

3909 50 10  Poliuretan 2,2′-(tert-butylimino)dietanolu oraz 4,4′-metylenodicyklohek
sylodiizocyjanianu, w postaci roztworu w N,N-dimetyloacetamidzie za
wierającego >= 50 % masy lub więcej polimeru 

bez cła 0 

3909 50 90  Poliuretany, w formach podstawowych (z wyłączeniem poliuretanu 2,2'- 
(tert-butylimino)dietanolu oraz 4,4'-metylenodicykloheksylodiizocyja
nianu, w postaci roztworu w N,N-dimetyloacetamidzie) 

6,5 0 

3910 00 00  Silikony w formach podstawowych 6,5 0 

3911 10 00  Żywice naftowe, żywice kumaronowe, indenowe lub żywice kumaro
nowo-indenowe i politerpeny, w formach podstawowych 

6,5 0 

3911 90 11  Poli(oksy-1,4-fenylenosulfonylo-1,4-fenylenooksy-1,4-fenylenoizopropyli
deno-1,4-fenylen), w postaci bloków o nieregularnych kształtach, bryłek, 
proszków, granulek, płatków i podobnych form masowych, nawet mody
fikowany chemicznie 

3,5 0 

3911 90 13  Poli(tio-1,4-fenylen), nawet modyfikowany chemicznie, w formach podsta
wowych 

bez cła 0 
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3911 90 19  Produkty polimeryzacji kondensacyjnej lub z przegrupowaniem, nawet 
modyfikowane chemicznie, gdzie indziej niewymienione, w formach pod
stawowych (z wyłączeniem poli(oksy-1,4-fenylenosulfonylo-1,4-fenyle
nooksy-1,4-fenylenoizopropylideno-1,4-fenylenu)), w postaci bloków 
o nieregularnych kształtach, bryłek, proszków, granulek, płatków i podob
nych form masowych, i poli(tio-1,4-fenylenu)) 

6,5 0 

3911 90 91  Kopolimer p-krezolu oraz diwinylobenzenu, w postaci roztworu w N,N- 
dimetyloacetamidzie, zawierającego >= 50 % masy polimeru, otrzymy
wany w wyniku syntezy chemicznej 

bez cła 0 

3911 90 93  Uwodornione kopolimery winylotoluenu i alfa-metylostyrenu, otrzymy
wane w wyniku syntezy chemicznej, w formach podstawowych 

bez cła 0 

3911 90 99  Tworzywa z polimerów i prepolimerów, otrzymywane w wyniku syntezy 
chemicznej, gdzie indziej niewymienione, w formach podstawowych 
(z wyłączeniem kopolimeru p-krezolu i diwinylobenzenu, w postaci roz
tworu w N,N-dimetyloacetamidzie zawierającego >=50 % masy polimeru, 
i uwodornionych kopolimerów winylotoluenu i alfa-metylostyrenu) 

6,5 0 

3912 11 00  Nieuplastycznione octany celulozy, w formach podstawowych 6,5 0 

3912 12 00  Uplastycznione octany celulozy, w formach podstawowych 6,5 0 

3912 20 11  Nieuplastycznione kolodia i celloidyna, w formach podstawowych 6,5 0 

3912 20 19  Nieuplastycznione azotany celulozy, w formach podstawowych (z wyłącze
niem kolodiów i celloidyny) 

6 0 

3912 20 90  Uplastycznione azotany celulozy, włącznie z kolodiami, w formach pod
stawowych 

6,5 0 

3912 31 00  Karboksymetyloceluloza i jej sole, w formach podstawowych 6,5 0 

3912 39 10  Etyloceluloza, w formach podstawowych 6,5 0 

3912 39 20  Hydroksypropyloceluloza, w formach podstawowych bez cła 0 

3912 39 80  Etery celulozy, w formach podstawowych (z wyłączeniem karboksymety
locelulozy i jej soli, etylocelulozy i hydroksypropylocelulozy) 

6,5 0 

3912 90 10  Estry celulozy, w formach podstawowych 6,4 0 

3912 90 90  Celuloza i jej pochodne chemiczne, gdzie indziej niewymienione, w for
mach podstawowych (z wyłączeniem octanów celulozy, azotanów celu
lozy, eterów celulozy i estrów celulozy) 

6,5 0 

3913 10 00  Kwas alginowy, jego sole i estry, w formach podstawowych 5 0 

3913 90 00  Polimery naturalne, i modyfikowane polimery naturalne, np. utwardzone 
białka, pochodne chemiczne kauczuku naturalnego, gdzie indziej niewy
mienione, w formach podstawowych (z wyłączeniem kwasu alginowego, 
jego soli i estrów) 

6,5 0 
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3914 00 00  Wymieniacze jonowe oparte na polimerach objętych pozycjami od 3901 
do 3913, w formach podstawowych 

6,5 0 

3915 10 00  Odpady, ścinki i braki, z polimerów etylenu 6,5 0 

3915 20 00  Odpady, ścinki i braki, z polimerów styrenu 6,5 0 

3915 30 00  Odpady, ścinki i braki, z polimerów chlorku winylu 6,5 0 

3915 90 11  Odpady, ścinki i braki, z polimerów propylenu 6,5 0 

3915 90 18  Odpady, ścinki i braki, z produktów polimeryzacji addycyjnej (z wyłącze
niem polimerów etylenu, styrenu, chlorku winylu i propylenu) 

6,5 0 

3915 90 90  Odpady, ścinki i braki, z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem tych z pro
duktów polimeryzacji addycyjnej) 

6,5 0 

3916 10 00  Przędza jednowłóknowa (monofilament), której dowolny wymiar prze
kroju poprzecznego > 1 mm, pręty, pałeczki i kształtowniki profilowane, 
z polimerów etylenu, nawet obrobione powierzchniowo, ale nieobrobione 
inaczej 

6,5 0 

3916 20 10  Przędza jednowłóknowa (monofilament), której dowolny wymiar prze
kroju poprzecznego > 1 mm, pręty, pałeczki i kształtowniki profilowane, 
nawet obrobione powierzchniowo, ale nieobrobione inaczej, z poli 
(chlorku winylu) 

6,5 0 

3916 20 90  Przędza jednowłóknowa (monofilament), której dowolny wymiar prze
kroju poprzecznego > 1 mm, pręty, pałeczki i kształtowniki profilowane, 
nawet obrobione powierzchniowo, ale nieobrobione inaczej, z polimerów 
chlorku winylu (z wyłączeniem poli(chlorku winylu)) 

6,5 0 

3916 90 11  Przędza jednowłóknowa (monofilament), której dowolny wymiar prze
kroju poprzecznego > 1 mm, pręty, pałeczki i kształtowniki profilowane, 
nawet obrobione powierzchniowo, ale nieobrobione inaczej, z poliestrów 

6,5 0 

3916 90 13  Przędza jednowłóknowa (monofilament), której dowolny wymiar prze
kroju poprzecznego > 1 mm, pręty, pałeczki i kształtowniki profilowane, 
z poliamidów, nawet obrobione powierzchniowo, ale nieobrobione ina
czej 

6,5 0 

3916 90 15  Przędza jednowłóknowa (monofilament), której dowolny wymiar prze
kroju poprzecznego > 1 mm, pręty, pałeczki i kształtowniki profilowane, 
z żywic epoksydowych, nawet obrobione powierzchniowo, ale nieobro
bione inaczej 

6,5 0 

3916 90 19  Przędza jednowłóknowa (monofilament), której dowolny wymiar prze
kroju poprzecznego > 1 mm, pręty, pałeczki i kształtowniki profilowane, 
z produktów polimeryzacji kondensacyjnej lub z przegrupowaniem, na
wet modyfikowanych chemicznie, nawet obrobione powierzchniowo, ale 
nieobrobione inaczej (z wyłączeniem tej z poliestrów, poliamidów i żywic 
epoksydowych) 

6,5 0 
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3916 90 51  Przędza jednowłóknowa (monofilament), której dowolny wymiar prze
kroju poprzecznego > 1 mm, pręty, pałeczki i kształtowniki profilowane, 
z polimerów propylenu, nawet obrobione powierzchniowo, ale nieobro
bione inaczej 

6,5 0 

3916 90 59  Przędza jednowłóknowa (monofilament), której dowolny wymiar prze
kroju poprzecznego > 1 mm, pręty, pałeczki i kształtowniki profilowane, 
z produktów polimeryzacji addycyjnej, nawet obrobione powierzchniowo, 
ale nieobrobione inaczej (z wyłączeniem tych z polimerów etylenu, 
chlorku winylu i propylenu) 

6,5 0 

3916 90 90  Przędza jednowłóknowa (monofilament), której dowolny wymiar prze
kroju poprzecznego > 1 mm, pręty, pałeczki i kształtowniki profilowane, 
z tworzyw sztucznych, nawet obrobione powierzchniowo, ale nieobro
bione inaczej (z wyłączeniem tej z produktów polimeryzacji addycyjnej 
i z produktów polimeryzacji kondensacyjnej lub z przegrupowaniem, na
wet modyfikowanych chemicznie) 

6,5 0 

3917 10 10  Sztuczne jelita (osłonki kiełbas) z utwardzonych białek 5,3 0 

3917 10 90  Sztuczne jelita (osłonki kiełbas) z materiałów celulozowych 6,5 0 

3917 21 10  Rury, przewody i węże, sztywne, z polimerów etylenu, bez szwu i o dłu
gości > maksymalny wymiar przekroju poprzecznego, nawet obrobione 
powierzchniowo, ale nieobrobione inaczej 

6,5 0 

3917 21 90  Rury, przewody i węże, sztywne, z polimerów etylenu (z wyłączeniem 
bez szwu i ciętych tylko na długość) 

6,5 0 

3917 22 10  Rury, przewody i węże, sztywne, z polimerów propylenu, bez szwu i o 
długości > maksymalny wymiar przekroju poprzecznego, nawet obro
bione powierzchniowo, ale nieobrobione inaczej 

6,5 0 

3917 22 90  Rury, przewody i węże, sztywne, z polimerów propylenu (z wyłączeniem 
bez szwu i ciętych tylko na długość) 

6,5 0 

3917 23 10  Rury, przewody i węże, sztywne, z polimerów chlorku winylu, bez szwu 
i o długości > maksymalny wymiar przekroju poprzecznego, nawet obro
bione powierzchniowo, ale nieobrobione inaczej 

6,5 0 

3917 23 90  Rury, przewody i węże, sztywne, z polimerów chlorku winylu (z wyłącze
niem bez szwu i ciętych tylko na długość) 

6,5 0 

3917 29 12  Rury, przewody i węże, sztywne, z produktów polimeryzacji kondensacyj
nej lub z przegrupowaniem, bez szwu i o długości > maksymalny wymiar 
przekroju poprzecznego, nawet obrobione powierzchniowo, ale nieobro
bione inaczej 

6,5 0 
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3917 29 15  Rury, przewody i węże, sztywne, z produktów polimeryzacji addycyjnej, 
bez szwu i o długości > maksymalny wymiar przekroju poprzecznego, 
nawet obrobione powierzchniowo, ale nieobrobione inaczej (z wyłącze
niem tych z polimerów etylenu, propylenu i chlorku winylu) 

6,5 0 

3917 29 19  Rury, przewody i węże, sztywne, z tworzyw sztucznych, bez szwu i o dłu
gości > maksymalny wymiar przekroju poprzecznego, nawet obrobione 
powierzchniowo, ale nieobrobione inaczej (z wyłączeniem tych z produk
tów polimeryzacji addycyjnej, produktów polimeryzacji kondensacyjnej 
lub z przegrupowaniem, nawet modyfikowanych chemicznie) 

6,5 0 

3917 29 90  Rury, przewody i węże, sztywne, z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem 
tych z polimerów etylenu, propylenu i chlorku winylu; bez szwu i ciętych 
tylko na długość) 

6,5 0 

3917 31 00  Giętkie rury, przewody i węże, z tworzyw sztucznych, o ciśnieniu rozry
wającym >= 27,6 MPa 

6,5 0 

3917 32 10  Giętkie rury, przewody i węże, z produktów polimeryzacji kondensacyjnej 
lub z przegrupowaniem, nawet modyfikowanych chemicznie, niewzmoc
nione ani niepołączone z innymi materiałami, bez szwu i o długości > 
maksymalny wymiar przekroju poprzecznego, nawet obrobione 
powierzchniowo, ale nieobrobione inaczej 

6,5 0 

3917 32 31  Giętkie rury, przewody i węże, z polimerów etylenu, niewzmocnione ani 
niepołączone z innymi materiałami, bez szwu i o długości > maksymalny 
wymiar przekroju poprzecznego, nawet obrobione powierzchniowo, ale 
nieobrobione inaczej 

6,5 0 

3917 32 35  Giętkie rury, przewody i węże, z polimerów chlorku winylu, niewzmoc
nione ani niepołączone z innymi materiałami, bez szwu i o długości > 
maksymalny wymiar przekroju poprzecznego, nawet obrobione 
powierzchniowo, ale nieobrobione inaczej 

6,5 0 

3917 32 39  Giętkie rury, przewody i węże, z produktów polimeryzacji addycyjnej, 
niewzmocnione ani niepołączone z innymi materiałami, bez szwu i o dłu
gości > maksymalny wymiar przekroju poprzecznego, nawet obrobione 
powierzchniowo, ale nieobrobione inaczej (z wyłączeniem tych z polime
rów etylenu lub chlorku winylu) 

6,5 0 

3917 32 51  Giętkie rury, przewody i węże, z tworzyw sztucznych, niewzmocnione 
ani niepołączone z innymi materiałami, bez szwu i o długości > maksy
malny wymiar przekroju poprzecznego, nawet obrobione powierzch
niowo, ale nieobrobione inaczej (z wyłączeniem rur z produktów polime
ryzacji addycyjnej, produktów polimeryzacji kondensacyjnej lub z przegru
powaniem, nawet modyfikowanych chemicznie) 

6,5 0 

3917 32 91  Sztuczne jelita (osłonki kiełbas) (z wyłączeniem tych z utwardzonych bia
łek lub materiałów celulozowych) 

6,5 0 
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3917 32 99  Giętkie rury, przewody i węże, z tworzyw sztucznych, niewzmocnione 
ani niepołączone z innymi materiałami, bez wyposażenia (z wyłączeniem 
bez szwu i ciętych tylko na długość oraz sztucznych jelit) 

6,5 0 

3917 33 00  Giętkie rury, przewody i węże, z tworzyw sztucznych, niewzmocnione 
ani niepołączone z innymi materiałami, z wyposażeniem 

6,5 0 

3917 39 12  Giętkie rury, przewody i węże, z produktów polimeryzacji kondensacyjnej 
lub z przegrupowaniem, nawet modyfikowanych chemicznie, wzmoc
nione lub inaczej połączone z innymi materiałami, bez szwu i o długości 
> maksymalny wymiar przekroju poprzecznego, nawet obrobione 
powierzchniowo, ale nieobrobione inaczej (z wyłączeniem rur o ciśnieniu 
rozrywającym >= 27,6 MPa) 

6,5 0 

3917 39 15  Giętkie rury, przewody i węże, z produktów polimeryzacji addycyjnej, 
wzmocnione lub inaczej połączone z innymi materiałami, bez szwu i o 
długości > maksymalny wymiar przekroju poprzecznego, nawet obro
bione powierzchniowo, ale nieobrobione inaczej (z wyłączeniem tych 
o ciśnieniu rozrywającym >= 27,6 MPa) 

6,5 0 

3917 39 19  Giętkie rury, przewody i węże, z tworzyw sztucznych, wzmocnione lub 
inaczej połączone z innymi materiałami, bez szwu i o długości > maksy
malny wymiar przekroju poprzecznego, nawet obrobione powierzch
niowo, ale nieobrobione inaczej (z wyłączeniem produktów polimeryzacji 
addycyjnej, produktów polimeryzacji kondensacyjnej i z przegrupowaniem 
i produktów mogących wytrzymać ciśnienie >= 27,6 MPa) 

6,5 0 

3917 39 90  Giętkie rury, przewody i węże, z tworzyw sztucznych, wzmocnione lub 
inaczej połączone z innymi materiałami (z wyłączeniem bez szwu lub cię
tych tylko na długość; rur o ciśnieniu rozrywającym >= 27,6 MPa) 

6,5 0 

3917 40 00  Wyposażenie, np. złącza, kolanka, kołnierze, z tworzyw sztucznych, do 
rur, przewodów i węży 

6,5 0 

3918 10 10  Pokrycia podłogowe, nawet samoprzylepne, w rolkach lub w postaci pły
tek, i pokrycia ścienne lub sufitowe (w rolkach o szerokości >= 45 cm, 
składające się z warstwy tworzywa sztucznego trwale związanej z podło
żem z dowolnego materiału innego niż papier, przy czym strona wierz
chnia tworzywa jest ziarnista, wytłoczona, kolorowa, zadrukowana wzo
rem lub w inny sposób ozdobiona), na podłożu impregnowanym, powle
czonym lub pokrytym poli(chlorkiem winylu) 

6,5 0 

3918 10 90  Pokrycia podłogowe z polimerów chlorku winylu, nawet samoprzylepne, 
w rolkach lub w postaci płytek (z wyłączeniem tych na podłożu pokry
tym, impregnowanym lub powleczonym poli(chlorkiem winylu)) 

6,5 0 

3918 90 00  Pokrycia podłogowe z tworzyw sztucznych, nawet samoprzylepne, w rol
kach lub w postaci płytek, i pokrycia ścienne lub sufitowe w rolkach o sze
rokości >= 45 cm, składające się z warstwy tworzywa sztucznego trwale 
związanej z podłożem z dowolnego materiału innego niż papier, przy 
czym strona wierzchnia tworzywa jest ziarnista, wytłoczona, kolorowa, 
zadrukowana wzorem lub w inny sposób ozdobiona (z wyłączeniem po
kryć z polimerów chlorku winylu) 

6,5 0 
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3919 10 11  Pasy z uplastycznionego poli(chlorku winylu) lub z polietylenu, pokryte 
warstwą niezwulkanizowanego kauczuku naturalnego lub syntetycznego, 
samoprzylepne, w rolkach o szerokości <= 20 cm 

6,3 0 

3919 10 13  Pasy z nieuplastycznionego poli(chlorku winylu), pokryte warstwą nie
zwulkanizowanego kauczuku naturalnego lub syntetycznego, samoprzy
lepne, w rolkach o szerokości <= 20 cm 

6,3 0 

3919 10 15  Pasy z polipropylenu, pokryte warstwą niezwulkanizowanego kauczuku 
naturalnego lub syntetycznego, samoprzylepne, w rolkach o szerokości 
<= 20 cm 

6,3 0 

3919 10 19  Pasy, pokryte warstwą niezwulkanizowanego kauczuku naturalnego lub 
syntetycznego, samoprzylepne, w rolkach o szerokości <= 20 cm (z wyłą
czeniem takich wyrobów z poli(chlorku winylu), polietylenu lub polipro
pylenu) 

6,3 0 

3919 10 31  Samoprzylepne płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy i inne płaskie kształty, 
z poliestrów, w rolkach o szerokości <= 20 cm (z wyłączeniem pasów po
krytych warstwą niezwulkanizowanego kauczuku naturalnego lub synte
tycznego) 

6,5 0 

3919 10 38  Samoprzylepne płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy i inne płaskie kształty, 
z produktów polimeryzacji kondensacyjnej lub z przegrupowaniem, na
wet modyfikowanych chemicznie, w rolkach o szerokości <= 20 cm (z wy
łączeniem tych z poliestrów oraz pasów pokrytych warstwą niezwulkani
zowanego kauczuku naturalnego lub syntetycznego) 

6,5 0 

3919 10 61  Samoprzylepne płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy i inne płaskie kształty, 
z uplastycznionego poli(chlorku winylu) lub z polietylenu, w rolkach 
o szerokości <= 20 cm (z wyłączeniem rolek pasów pokrytych warstwą 
niezwulkanizowanego kauczuku naturalnego lub syntetycznego) 

6,5 0 

3919 10 69  Samoprzylepne płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy i inne płaskie kształty, 
z produktów polimeryzacji addycyjnej, w rolkach o szerokości <= 20 cm 
(z wyłączeniem takich wyrobów z uplastycznionego poli(chlorku winylu) 
lub z polietylenu oraz rolek pasów pokrytych warstwą niezwulkanizowa
nego kauczuku naturalnego lub syntetycznego) 

6,5 0 

3919 10 90  Samoprzylepne płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy i inne płaskie kształty, 
z tworzyw sztucznych, w rolkach o szerokości <= 20 cm (z wyłączeniem 
tych z produktów polimeryzacji addycyjnej, produktów polimeryzacji 
kondensacyjnej lub z przegrupowaniem, nawet modyfikowanych chemicz
nie, oraz pasów pokrytych warstwą niezwulkanizowanego kauczuku natu
ralnego lub syntetycznego) 

6,5 0 

3919 90 10  Samoprzylepne płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy i inne płaskie kształty, 
z tworzyw sztucznych, nawet w rolkach o szerokości > 20 cm, obrobione 
bardziej niż tylko powierzchniowo lub inne niż pocięte jedynie na prosto
kąty lub kwadraty (z wyłączeniem pokryć podłogowych, ściennych i sufi
towych objętych pozycją 3918) 

6,5 0 

24.12.2016 L 356/301 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



CN 2007  Wyszczególnienie Stawka podstawowa Kategoria 

3919 90 31  Samoprzylepne płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy i inne płaskie kształty, 
z poliestrów, nawet w rolkach o szerokości > 20 cm, nieobrobione lub 
obrobione tylko powierzchniowo lub pocięte jedynie na prostokąty lub 
kwadraty (z wyłączeniem pokryć podłogowych, ściennych i sufitowych 
objętych pozycją 3918) 

6,5 0 

3919 90 38  Samoprzylepne płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy i inne płaskie kształty, 
z produktów polimeryzacji kondensacyjnej lub z przegrupowaniem, na
wet modyfikowanych chemicznie, nawet w rolkach o szerokości > 20 cm, 
nieobrobione lub obrobione tylko powierzchniowo lub pocięte jedynie na 
kształty prostokątne, włączając kwadratowe (z wyłączeniem z poliestrów 
oraz pokryć podłogowych, ściennych i sufitowych objętych pozycją 3918) 

6,5 0 

3919 90 61  Samoprzylepne płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy i inne płaskie kształty, 
z uplastycznionego poli(chlorku winylu) lub z polietylenu, nawet w rol
kach o szerokości > 20 cm, nieobrobione lub obrobione tylko powierzch
niowo lub pocięte jedynie na prostokąty lub kwadraty (z wyłączeniem po
kryć podłogowych, ściennych i sufitowych objętych pozycją 3918) 

6,5 0 

3919 90 69  Samoprzylepne płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy i inne płaskie kształty, 
z produktów polimeryzacji addycyjnej, nawet w rolkach o szerokości 
> 20 cm, nieobrobione lub obrobione tylko powierzchniowo lub pocięte 
jedynie na prostokąty lub kwadraty (z wyłączeniem takich wyrobów 
z uplastycznionego poli(chlorku winylu) lub z polietylenu oraz pokryć 
podłogowych, ściennych i sufitowych objętych pozycją 3918) 

6,5 0 

3919 90 90  Samoprzylepne płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy i inne płaskie kształty, 
z tworzyw sztucznych, nawet w rolkach o szerokości > 20 cm, nieobro
bione lub obrobione tylko powierzchniowo lub pocięte jedynie na prosto
kąty lub kwadraty (z wyłączeniem tych z produktów polimeryzacji addy
cyjnej, z produktów polimeryzacji kondensacyjnej lub z przegrupowaniem 
oraz pokryć podłogowych, ściennych i sufitowych objętych pozycją 3918) 

6,5 0 

3920 10 23  Folia z niekomórkowego polietylenu, o grubości >= 20 mikrometrów, ale 
<= 40 mikrometrów, do produkcji folii fotoodpornych stosowanych do 
produkcji półprzewodników lub obwodów drukowanych 

bez cła 0 

3920 10 24  Folia obciskająca z niekomórkowego polietylenu, niedrukowana, o gru
bości <= 0,125 mm i o gęstości polietylenu < 0,94 

6,5 0 

3920 10 26  Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z niekomórkowego polietylenu, niezad
rukowanego, niewzmocnionego, nielaminowanego, nieosadzonego na 
podłożu ani niepołączonego w podobny sposób z innymi materiałami, 
nieobrobione lub obrobione tylko powierzchniowo lub pocięte jedynie na 
kształty kwadratowe lub prostokątne, o grubości <= 0,125 mm i o gęs
tości polietylenu < 0,94, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem folii 
z polietylenu, o grubości >= 20, ale <= 40 mikrometrów, do produkcji fo
lii fotoodpornych stosowanych do produkcji półprzewodników lub obwo
dów drukowanych, oraz folii obciskającej) 

6,5 0 
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3920 10 27  Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z niekomórkowego polietylenu, zadru
kowanego, niewzmocnionego, nielaminowanego, nieosadzonego na pod
łożu ani niepołączonego w podobny sposób z innymi materiałami, nieob
robione lub obrobione tylko powierzchniowo lub pocięte jedynie na 
kształty kwadratowe lub prostokątne, o grubości <= 0,125 mm i o gęs
tości polietylenu < 0,94, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem folii 
z polietylenu, o grubości >= 20, ale <= 40 mikrometrów, do produkcji fo
lii fotoodpornych stosowanych do produkcji półprzewodników lub obwo
dów drukowanych) 

6,5 0 

3920 10 28  Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z niekomórkowego polietylenu, nie
wzmocnionego, nielaminowanego, nieosadzonego na podłożu ani niepoł
ączonego w podobny sposób z innymi materiałami, nieobrobione lub ob
robione tylko powierzchniowo lub pocięte jedynie na kształty kwadratowe 
lub prostokątne, o grubości <= 0,125 mm i o gęstości polietylenu 
>= 0,94, gdzie indziej niewymienione 

6,5 0 

3920 10 40  Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z niekomórkowych polimerów etylenu, 
niewzmocnionych, nielaminowanych, nieosadzonych na podłożu ani nie
połączonych w podobny sposób z innymi materiałami, nieobrobione lub 
obrobione tylko powierzchniowo lub pocięte jedynie na kształty kwadra
towe lub prostokątne, o grubości <= 0,125 mm (inne niż samoprzylepne 
oraz pokrycia ścienne i sufitowe objęte pozycją 3918) 

6,5 0 

3920 10 81  Masa papiernicza syntetyczna, w postaci wilgotnych arkuszy wykonanych 
z niepołączonych, drobno rozgałęzionych niekomórkowych włókien po
lietylenowych, nawet zmieszanych z włóknami celulozowymi, w ilości 
<= 15 %, zawierająca poli(alkohol winylu) rozpuszczony w wodzie jako 
czynnik nawilżający, o grubości > 0,125 mm 

bez cła 0 

3920 10 89  Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z niespienionych polimerów etylenu, 
niewzmocnionych, niekomórkowych (nielaminowanych), nieosadzonych 
na podłożu ani niepołączonych w podobny sposób z innymi materiałami, 
nieobrobione lub obrobione tylko powierzchniowo lub pocięte jedynie na 
kształty kwadratowe lub prostokątne, o grubości > 0,125 mm (inne niż 
samoprzylepne i pokrycia podłogowe, ścienne i sufitowe objęte pozycją 
3918 oraz masa papiernicza syntetyczna, w postaci wilgotnych arkuszy 
wykonanych z niepołączonych, drobno rozgałęzionych włókien polietyle
nowych, nawet zmieszanych z włóknami celulozowymi, w ilości 
<= 15 %, zawierająca poli(alkohol winylu) rozpuszczony w wodzie jako 
czynnik nawilżający) 

6,5 0 

3920 20 21  Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z niekomórkowych polimerów propy
lenu, niewzmocnionych, nielaminowanych, nieosadzonych na podłożu ani 
niepołączonych w podobny sposób z innymi materiałami, nieobrobione 
lub obrobione tylko powierzchniowo i niepocięte na kształty inne niż 
prostokątne (włączając kwadratowe), o grubości <= 0,10 mm, zoriento
wane dwuosiowo (z wyłączeniem samoprzylepnych i pokryć ściennych 
lub sufitowych objętych pozycją 3918) 

6,5 0 

3920 20 29  Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z niekomórkowych polimerów propy
lenu, niewzmocnionych, nielaminowanych, nieosadzonych na podłożu ani 
niepołączonych w podobny sposób z innymi materiałami, nieobrobione 
lub obrobione tylko powierzchniowo i niepocięte na kształty inne niż 
prostokątne (włącznie z kwadratowymi), o grubości <= 0,10 mm, niezo
rientowane dwuosiowo 

6,5 0 
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3920 20 71  Dekoracyjne pasy z polimerów propylenu, o grubości > 0,10 mm i szero
kości > 5 mm do 20 mm, w rodzaju używanych do pakowania (z wyłącze
niem samoprzylepnych) 

6,5 0 

3920 20 79  Pasy z polimerów propylenu, o grubości > 0,10 mm i szerokości > 5 mm 
do 20 mm, w rodzaju używanych do pakowania (z wyłączeniem pasów 
samoprzylepnych i dekoracyjnych) 

6,5 0 

3920 20 90  Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z niekomórkowych polimerów propy
lenu, niewzmocnionych, nielaminowanych, nieosadzonych na podłożu ani 
niepołączonych w podobny sposób z innymi materiałami, nieobrobione 
lub obrobione tylko powierzchniowo i niepocięte na kształty inne niż 
prostokątne (włącznie z kwadratowymi), o grubości <= 0,10 mm, gdzie 
indziej niewymienione (z wyłączeniem pasów o szerokości > 5 mm do 
20 mm, w rodzaju używanych do pakowania) 

6,5 0 

3920 30 00  Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z niekomórkowych polimerów styrenu, 
niewzmocnionych, nielaminowanych, nieosadzonych na podłożu ani nie
połączonych w podobny sposób z innymi materiałami, bez podłoża, nie
obrobione lub obrobione tylko powierzchniowo lub pocięte jedynie na 
kwadraty lub prostokąty (z wyłączeniem wyrobów samoprzylepnych oraz 
pokryć podłogowych, ściennych i sufitowych objętych pozycją 3918) 

6,5 0 

3920 43 10  Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z niekomórkowych polimerów chlorku 
winylu, zawierające >= 6 % masy plastyfikatorów, o grubości <= 1 mm, 
niewzmocnionych, nielaminowanych, nieosadzonych na podłożu ani nie
połączonych w podobny sposób z innymi materiałami, bez podłoża, nie
obrobione lub obrobione tylko powierzchniowo lub pocięte jedynie na 
kwadraty lub prostokąty (z wyłączeniem wyrobów samoprzylepnych i po
kryć podłogowych, ściennych i sufitowych objętych pozycją 3918) 

6,5 0 

3920 43 90  Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z niekomórkowych polimerów chlorku 
winylu, zawierające >= 6 % masy plastyfikatorów, o grubości > 1 mm, 
niewzmocnionych, nielaminowanych, nieosadzonych na podłożu ani nie
połączonych w podobny sposób z innymi materiałami, bez podłoża, nie
obrobione lub obrobione tylko powierzchniowo lub pocięte jedynie na 
kwadraty lub prostokąty (z wyłączeniem wyrobów samoprzylepnych i po
kryć podłogowych, ściennych i sufitowych objętych pozycją 3918) 

6,5 0 

3920 49 10  Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z niekomórkowych polimerów chlorku 
winylu, zawierające < 6 % masy plastyfikatorów, o grubości <= 1 mm, 
niewzmocnionych, nielaminowanych, nieosadzonych na podłożu ani nie
połączonych w podobny sposób z innymi materiałami, bez podłoża, nie
obrobione lub obrobione tylko powierzchniowo lub pocięte jedynie na 
kwadraty lub prostokąty (z wyłączeniem wyrobów samoprzylepnych i po
kryć podłogowych, ściennych i sufitowych objętych pozycją 3918) 

6,5 0 

3920 49 90  Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z niekomórkowych polimerów chlorku 
winylu, zawierające < 6 % masy plastyfikatorów, o grubości > 1 mm, nie
wzmocnionych, nielaminowanych, nieosadzonych na podłożu ani niepoł
ączonych w podobny sposób z innymi materiałami, bez podłoża, nieob
robione lub obrobione tylko powierzchniowo lub pocięte jedynie na 
kwadraty lub prostokąty (z wyłączeniem wyrobów samoprzylepnych i po
kryć podłogowych, ściennych i sufitowych objętych pozycją 3918) 

6,5 0 
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3920 51 00  Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z niekomórkowego poli(metakrylanu 
metylu), niewzmocnionego, nielaminowanego, nieosadzonego na podłożu 
ani niepołączonego w podobny sposób z innymi materiałami, bez pod
łoża, nieobrobione lub obrobione tylko powierzchniowo lub pocięte jedy
nie na kwadraty lub prostokąty (z wyłączeniem wyrobów samoprzylep
nych i pokryć podłogowych, ściennych i sufitowych objętych pozycją 
3918) 

6,5 0 

3920 59 10  Kopolimer niekomórkowych estrów akrylowego i metakrylowego, w po
staci folii o grubości <= 150 mikrometrów 

bez cła 0 

3920 59 90  Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z niespienionych polimerów akrylo
wych, niewzmocnionych, niepowleczonych, nielaminowanych ani niepoł
ączonych w podobny sposób z innymi materiałami, bez podłoża, nieob
robione lub obrobione tylko powierzchniowo lub pocięte jedynie na 
kwadraty lub prostokąty (z wyłączeniem tych z poli(metakrylanu metylu), 
wyrobów samoprzylepnych i pokryć podłogowych, ściennych i sufitowych 
objętych pozycją 3918 oraz kopolimeru estrów akrylowego i metakrylo
wego, w postaci folii o grubości <= 150 mikrometrów) 

6,5 0 

3920 61 00  Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z niekomórkowych poliwęglanów, nie
wzmocnionych, nielaminowanych, nieosadzonych na podłożu ani niepoł
ączonych w podobny sposób z innymi materiałami, bez podłoża, nieob
robione lub obrobione tylko powierzchniowo lub pocięte jedynie na 
kwadraty lub prostokąty (z wyłączeniem tych z poli(metakrylanu metylu), 
wyrobów samoprzylepnych i pokryć podłogowych, ściennych i sufitowych 
objętych pozycją 3918) 

6,5 0 

3920 62 11  Folia z poli(tereftalanu etylenu), niekomórkowego, o grubości >= 72 mi
krometrów, ale <= 79 mikrometrów, do produkcji elastycznych dysków 
magnetycznych 

bez cła 0 

3920 62 13  Folia z poli(tereftalanu etylenu), niewzmocnionego, o grubości >= 100 
mikrometrów, ale <= 150 mikrometrów, do produkcji fotopolimerowych 
płyt drukarskich 

bez cła 0 

3920 62 19  Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z niekomórkowego poli(tereftalanu ety
lenu), niewzmocnionego, nielaminowanego, nieosadzonego na podłożu 
ani niepołączonego w podobny sposób z innymi materiałami, bez pod
łoża, nieobrobione lub obrobione tylko powierzchniowo lub pocięte jedy
nie na kwadraty lub prostokąty, o grubości <= 0,35 mm (z wyłączeniem 
wyrobów samoprzylepnych, pokryć podłogowych, ściennych i sufitowych 
objętych pozycją 3918, folii z poli(tereftalanu etylenu), o grubości 
>= 100, ale <= 150 mikrometrów, do produkcji fotopolimerowych płyt 
drukarskich i folii z poli(tereftalanu etylenu), o grubości >= 72, ale <= 79 
mikrometrów, do produkcji elastycznych dysków magnetycznych) 

6,5 0 

3920 62 90  Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z niekomórkowego poli(tereftalanu ety
lenu), niewzmocnionego, nielaminowanego, nieosadzonego na podłożu 
ani niepołączonego w podobny sposób z innymi materiałami, bez pod
łoża, nieobrobione lub obrobione tylko powierzchniowo lub pocięte jedy
nie na kwadraty lub prostokąty, o grubości > 0,35 mm (z wyłączeniem 
takich wyrobów samoprzylepnych i pokryć podłogowych, ściennych i sufi
towych objętych pozycją 3918) 

6,5 0 
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3920 63 00  Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z nienasyconych poliestrów, niewzmoc
nionych, nielaminowanych, nieosadzonych na podłożu ani niepołączo
nych w podobny sposób z innymi materiałami, bez podłoża, nieobro
bione lub obrobione tylko powierzchniowo lub pocięte jedynie na kwad
raty lub prostokąty (z wyłączeniem tych z poli(metakrylanu metylu), wy
robów samoprzylepnych i pokryć podłogowych, ściennych i sufitowych 
objętych pozycją 3918) 

6,5 0 

3920 69 00  Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z niekomórkowych poliestrów, nie
wzmocnionych, nielaminowanych, nieosadzonych na podłożu ani niepoł
ączonych w podobny sposób z innymi materiałami, nieobrobione lub ob
robione tylko powierzchniowo lub pocięte jedynie na kształty prosto
kątne, włączając kwadratowe (z wyłączeniem poliwęglanów, politerefta
lanu etylenu i innych nienasyconych poliestrów, wyrobów samoprzylep
nych i pokryć podłogowych, ściennych i sufitowych objętych pozycją 
3918) 

6,5 0 

3920 71 10  Arkusze, folie i pasy, z niekomórkowej celulozy regenerowanej, nawet 
w zwojach, niewzmocnionej, nielaminowanej, nieosadzonej na podłożu 
ani niepołączonej w podobny sposób z innymi materiałami, bez podłoża, 
nieobrobione lub obrobione tylko powierzchniowo lub pocięte jedynie na 
kwadraty lub prostokąty, o grubości < 0,75 mm (z wyłączeniem wyrobów 
samoprzylepnych i pokryć ściennych i sufitowych objętych pozycją 3918) 

6,5 0 

3920 71 90  Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z niekomórkowej celulozy regenerowa
nej, niewzmocnionej, nielaminowanej, nieosadzonej na podłożu ani nie
połączonej w podobny sposób z innymi materiałami, bez podłoża, nieob
robione lub obrobione tylko powierzchniowo lub pocięte jedynie na 
kwadraty lub prostokąty (z wyłączeniem tych o grubości < 0,75 mm, wy
robów samoprzylepnych i pokryć podłogowych, ściennych i sufitowych 
objętych pozycją 3918) 

6,5 0 

3920 73 10  Folie podłożowe w rolkach lub w taśmach, stosowane jako nośnik dla 
światłoczułych materiałów w produkcji filmów, z niespienionego octanu 
celulozy 

6,3 0 

3920 73 50  Arkusze, folie i pasy, z niekomórkowego octanu celulozy, nawet w zwo
jach, niewzmocnionego, nielaminowanego, nieosadzonego na podłożu 
ani niepołączonego w podobny sposób z innymi materiałami, bez pod
łoża, nieobrobione lub obrobione tylko powierzchniowo lub pocięte jedy
nie na kwadraty lub prostokąty, o grubości < 0,75 mm (z wyłączeniem 
folii podłożowej w rolkach lub w taśmach, wyrobów samoprzylepnych 
i pokryć ściennych i sufitowych objętych pozycją 3918) 

6,5 0 

3920 73 90  Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z niekomórkowych octanów celulozy, 
niewzmocnionych, nielaminowanych, nieosadzonych na podłożu ani nie
połączonych w podobny sposób z innymi materiałami, nieobrobione lub 
obrobione tylko powierzchniowo lub pocięte jedynie na kształty prosto
kątne, włącznie z kwadratowymi (z wyłączeniem wyrobów o grubości 
< 0,75 mm, folii w rolkach lub w taśmach, stosowanych w kinematografii 
lub fotografii, wyrobów samoprzylepnych i pokryć podłogowych, ścien
nych i sufitowych objętych pozycją 3918) 

6,5 0 

3920 79 10  Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z wulkanizowanej fibry, niewzmocnio
nej, nielaminowanej, nieosadzonej na podłożu ani niepołączonej w pod
obny sposób z innymi materiałami, bez podłoża, nieobrobione lub obro
bione tylko powierzchniowo lub pocięte jedynie na kwadraty lub prosto
kąty 

5,7 0 
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3920 79 90  Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z niekomórkowych pochodnych celu
lozy, niewzmocnionych, nielaminowanych, nieosadzonych na podłożu ani 
niepołączonych w podobny sposób z innymi materiałami, bez podłoża, 
nieobrobione lub obrobione tylko powierzchniowo lub pocięte jedynie na 
kwadraty lub prostokąty (z wyłączeniem wyrobów z octanów celulozy, 
wulkanizowanej fibry, wyrobów samoprzylepnych i pokryć podłogowych, 
ściennych i sufitowych objętych pozycją 3918) 

6,5 0 

3920 91 00  Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z niekomórkowego poli(winylobuty
ralu), niewzmocnionego, nielaminowanego, nieosadzonego na podłożu 
ani niepołączonego w podobny sposób z innymi materiałami, bez pod
łoża, nieobrobione lub obrobione tylko powierzchniowo lub pocięte jedy
nie na kwadraty lub prostokąty (z wyłączeniem wyrobów samoprzylep
nych i pokryć podłogowych, ściennych i sufitowych objętych pozycją 
3918) 

6,1 0 

3920 92 00  Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z niekomórkowych poliamidów, nie
wzmocnionych, nielaminowanych, nieosadzonych na podłożu ani niepoł
ączonych w podobny sposób z innymi materiałami, bez podłoża, nieob
robione lub obrobione tylko powierzchniowo lub pocięte jedynie na 
kwadraty lub prostokąty (z wyłączeniem wyrobów samoprzylepnych i po
kryć podłogowych, ściennych i sufitowych objętych pozycją 3918) 

6,5 0 

3920 93 00  Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z niekomórkowych żywic aminowych, 
niewzmocnionych, nielaminowanych, nieosadzonych na podłożu ani nie
połączonych w podobny sposób z innymi materiałami, bez podłoża, nie
obrobione lub obrobione tylko powierzchniowo lub pocięte jedynie na 
kwadraty lub prostokąty (z wyłączeniem wyrobów samoprzylepnych i po
kryć podłogowych, ściennych i sufitowych objętych pozycją 3918) 

6,5 0 

3920 94 00  Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z niekomórkowych żywic fenolowych, 
niewzmocnionych, nielaminowanych, nieosadzonych na podłożu ani nie
połączonych w podobny sposób z innymi materiałami, bez podłoża, nie
obrobione lub obrobione tylko powierzchniowo lub pocięte jedynie na 
kwadraty lub prostokąty (z wyłączeniem wyrobów samoprzylepnych i po
kryć podłogowych, ściennych i sufitowych objętych pozycją 3918) 

6,5 0 

3920 99 21  Arkusze i taśmy, z poliimidu niekomórkowego, niepowleczonego lub po
wleczonego lub pokrytego wyłącznie tworzywem sztucznym, niewzmoc
nionego, nielaminowanego, nieosadzonego na podłożu ani niepołączo
nego w podobny sposób z innymi materiałami, nieobrobione lub obro
bione tylko powierzchniowo lub pocięte jedynie na kształty prostokątne, 
włącznie z kwadratowymi (z wyłączeniem wyrobów samoprzylepnych 
i pokryć podłogowych, ściennych i sufitowych objętych pozycją 3918) 

bez cła 0 

3920 99 28  Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, gdzie indziej niewymienione, z nieko
mórkowych produktów polimeryzacji kondensacyjnej lub z przegrupowa
niem, niewzmocnionych, nielaminowanych, nieosadzonych na podłożu 
ani niepołączonych w podobny sposób z innymi materiałami, nieobro
bione lub obrobione tylko powierzchniowo lub pocięte jedynie na 
kształty prostokątne, włącznie z kwadratowymi (z wyłączeniem wyrobów 
samoprzylepnych, pokryć podłogowych, ściennych i sufitowych objętych 
pozycją 3918 i arkuszy i taśm z poliimidu, niepowleczonych lub powle
czonych lub pokrytych wyłącznie tworzywem sztucznym) 

6,5 0 

3920 99 51  Arkusze z poli(fluorku winylu), z niekomórkowych produktów polimery
zacji addycyjnej, niewzmocnionych, nielaminowanych, nieosadzonych na 
podłożu ani niepołączonych w podobny sposób z innymi materiałami, 
bez podłoża, nieobrobione lub obrobione tylko powierzchniowo lub po
cięte jedynie na kwadraty lub prostokąty (z wyłączeniem wyrobów samo
przylepnych i pokryć podłogowych, ściennych i sufitowych objętych po
zycją 3918) 

bez cła 0 
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3920 99 53  Membrany jonowymienne z fluorowanego niekomórkowego tworzywa 
sztucznego do zastosowania w chloroalkalicznych ogniwach elektrolitycz
nych 

bez cła 0 

3920 99 55  Dwuosiowo zorientowana folia z niekomórkowego poli(alkoholu winylu), 
zawierająca >= 97 % masy poli(alkoholu winylu), niepowleczona, o gru
bości <= 1 mm, niewzmocniona, nielaminowana, nieosadzona na pod
łożu ani niepołączona w podobny sposób z innymi materiałami, bez pod
łoża, nieobrobiona lub obrobiona tylko powierzchniowo lub pocięta jedy
nie na kwadraty lub prostokąty (z wyłączeniem wyrobów samoprzylep
nych i pokryć podłogowych, ściennych i sufitowych objętych pozycją 
3918) 

bez cła 0 

3920 99 59  Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, gdzie indziej niewymienione, z nieko
mórkowych produktów polimeryzacji addycyjnej, niewzmocnionych, nie
laminowanych, nieosadzonych na podłożu ani niepołączonych w podobny 
sposób z innymi materiałami, bez podłoża, nieobrobione lub obrobione 
tylko powierzchniowo lub pocięte jedynie na kwadraty lub prostokąty 
(z wyłączeniem wyrobów samoprzylepnych, pokryć podłogowych, ścien
nych i sufitowych objętych pozycją 3918, arkuszy z poli(fluorku winylu), 
membran jonowymiennych z fluorowanego tworzywa sztucznego do za
stosowania w chloroalkalicznych ogniwach elektrolitycznych i dwuosiowo 
zorientowanej folii z poli(alkoholu winylu), zawierającej >= 97 % masy 
poli(alkoholu winylu), niepowleczonej, o grubości <= 1 mm) 

6,5 0 

3920 99 90  Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, gdzie indziej niewymienione, z nieko
mórkowych tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych, 
nieosadzonych na podłożu ani niepołączonych w podobny sposób z in
nymi materiałami, bez podłoża, nieobrobione lub obrobione tylko 
powierzchniowo lub pocięte jedynie na kwadraty lub prostokąty (z wyłą
czeniem wyrobów samoprzylepnych, pokryć podłogowych, ściennych i su
fitowych objętych pozycją 3918 i sterylnych chirurgicznych lub dentys
tycznych środków zapobiegających powstawaniu zrostów, objętych pod
pozycją 3006 10 30) 

6,5 0 

3921 11 00  Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z komórkowych polimerów styrenu, 
nieobrobione lub obrobione tylko powierzchniowo lub pocięte jedynie na 
kwadraty lub prostokąty (z wyłączeniem wyrobów samoprzylepnych, po
kryć podłogowych, ściennych i sufitowych objętych pozycją 3918 i steryl
nych chirurgicznych lub dentystycznych środków zapobiegających po
wstawaniu zrostów, objętych podpozycją 3006 10 30) 

6,5 0 

3921 12 00  Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z komórkowych polimerów chlorku wi
nylu, nieobrobione lub obrobione tylko powierzchniowo lub pocięte jedy
nie na kwadraty lub prostokąty (z wyłączeniem wyrobów samoprzylep
nych, pokryć podłogowych, ściennych i sufitowych objętych pozycją 
3918 i sterylnych chirurgicznych lub dentystycznych środków zapobiega
jących powstawaniu zrostów, objętych podpozycją 3006 10 30) 

6,5 0 

3921 13 10  Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z elastycznych komórkowych poliureta
nów, nieobrobione lub obrobione tylko powierzchniowo lub pocięte jedy
nie na kwadraty lub prostokąty (z wyłączeniem takich wyrobów samo
przylepnych, pokryć podłogowych, ściennych i sufitowych objętych pozy
cją 3918 i sterylnych chirurgicznych lub dentystycznych środków zapo
biegających powstawaniu zrostów, objętych podpozycją 3006 10 30) 

6,5 0 
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3921 13 90  Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, ze sztywnych komórkowych poliureta
nów, nieobrobione lub obrobione tylko powierzchniowo lub pocięte jedy
nie na kwadraty lub prostokąty (z wyłączeniem takich wyrobów samo
przylepnych, pokryć podłogowych, ściennych i sufitowych objętych pozy
cją 3918 i sterylnych chirurgicznych lub dentystycznych środków zapo
biegających powstawaniu zrostów, objętych podpozycją 3006 10 30) 

6,5 0 

3921 14 00  Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z komórkowej celulozy regenerowanej, 
nieobrobione lub obrobione tylko powierzchniowo lub pocięte jedynie na 
kwadraty lub prostokąty (z wyłączeniem wyrobów samoprzylepnych, po
kryć podłogowych, ściennych i sufitowych objętych pozycją 3918 i steryl
nych chirurgicznych lub dentystycznych środków zapobiegających po
wstawaniu zrostów, objętych podpozycją 3006 10 30) 

6,5 0 

3921 19 00  Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z komórkowych tworzyw sztucznych, 
nieobrobione lub obrobione tylko powierzchniowo lub pocięte jedynie na 
kwadraty lub prostokąty (z wyłączeniem tych z polimerów styrenu, 
chlorku winylu, poliuretanów i celulozy regenerowanej, wyrobów samo
przylepnych, pokryć podłogowych, ściennych i sufitowych objętych pozy
cją 3918 i sterylnych chirurgicznych lub dentystycznych środków zapo
biegających powstawaniu zrostów, objętych podpozycją 3006 10 30) 

6,5 0 

3921 90 11  Faliste arkusze i płyty z poliestru, wzmocnione, laminowane, osadzone na 
podłożu lub połączone w podobny sposób z innymi materiałami 

6,5 0 

3921 90 19  Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z poliestru, wzmocnione, laminowane, 
osadzone na podłożu lub połączone w podobny sposób z innymi mate
riałami, nieobrobione lub obrobione tylko powierzchniowo lub pocięte je
dynie na kwadraty lub prostokąty (z wyłączeniem z komórkowych two
rzyw sztucznych; falistych arkuszy i płyt, wyrobów samoprzylepnych i po
kryć podłogowych, ściennych i sufitowych objętych pozycją 3918) 

6,5 0 

3921 90 30  Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z żywic fenolowych, wzmocnionych, la
minowanych, osadzonych na podłożu lub połączonych w podobny spo
sób z innymi materiałami, nieobrobione lub obrobione tylko powierzch
niowo lub pocięte jedynie na kwadraty lub prostokąty (z wyłączeniem 
wyrobów samoprzylepnych i pokryć podłogowych, ściennych i sufitowych 
objętych pozycją 3918) 

6,5 0 

3921 90 41  Laminaty wysokociśnieniowe z żywic aminowych, z powierzchnią dekora
cyjną po jednej lub dwóch stronach, ale nieobrobione inaczej lub pocięte 
jedynie na kwadraty lub prostokąty 

6,5 0 

3921 90 43  Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z laminowanych żywic aminowych, 
wzmocnionych, laminowanych, osadzonych na podłożu lub połączonych 
w podobny sposób z innymi materiałami, nieobrobione lub obrobione 
tylko powierzchniowo lub pocięte jedynie na kwadraty lub prostokąty 
(z wyłączeniem laminatów wysokociśnieniowych z żywic aminowych, 
z powierzchnią dekoracyjną po jednej lub dwóch stronach i pokryć pod
łogowych) 

6,5 0 
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3921 90 49  Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z nielaminowanych żywic aminowych, 
wzmocnionych, laminowanych, osadzonych na podłożu lub połączonych 
w podobny sposób z innymi materiałami, nieobrobione lub obrobione 
tylko powierzchniowo lub pocięte jedynie na kwadraty lub prostokąty 
(z wyłączeniem wyrobów samoprzylepnych i pokryć podłogowych, ścien
nych i sufitowych objętych pozycją 3918) 

6,5 0 

3921 90 55  Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z produktów polimeryzacji kondensa
cyjnej lub z przegrupowaniem, nawet modyfikowanych chemicznie, 
wzmocnionych, laminowanych, osadzonych na podłożu lub połączonych 
w podobny sposób z innymi materiałami, nieobrobione lub obrobione 
tylko powierzchniowo lub pocięte jedynie na kwadraty lub prostokąty 
(z wyłączeniem wyrobów z poliestrów, żywic fenolowych i żywic amino
wych; wyrobów samoprzylepnych i pokryć podłogowych objętych pozy
cją 3918) 

6,5 0 

3921 90 60  Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z produktów polimeryzacji addycyjnej, 
wzmocnionych, laminowanych, osadzonych na podłożu lub połączonych 
w podobny sposób z innymi materiałami, nieobrobione lub obrobione 
tylko powierzchniowo lub pocięte jedynie na kwadraty lub prostokąty 
(z wyłączeniem wyrobów samoprzylepnych i pokryć podłogowych, ścien
nych i sufitowych objętych pozycją 3918) 

6,5 0 

3921 90 90  Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych, wzmocnionych, 
laminowanych, osadzonych na podłożu lub połączonych w podobny spo
sób z innymi materiałami, nieobrobione lub obrobione tylko powierzch
niowo lub pocięte jedynie na kwadraty lub prostokąty (z wyłączeniem 
wyrobów z komórkowych tworzyw sztucznych, z produktów polimeryza
cji addycyjnej, z produktów polimeryzacji kondensacyjnej lub z przegru
powaniem; wyrobów samoprzylepnych i pokryć podłogowych, ściennych 
i sufitowych objętych pozycją 3918) 

6,5 0 

3922 10 00  Wanny, prysznice, zlewy i umywalki, z tworzyw sztucznych 6,5 0 

3922 20 00  Sedesy i pokrywy, z tworzyw sztucznych 6,5 0 

3922 90 00  Bidety, miski klozetowe, spłuczki ustępowe i podobne artykuły sanitarne, 
z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem wanien, pryszniców, zlewów, umy
walek, sedesów i pokryw) 

6,5 0 

3923 10 00  Pudełka, skrzynki, klatki i podobne artykuły do transportu lub pakowania 
towarów, z tworzyw sztucznych 

6,5 0 

3923 21 00  Worki i torby, włącznie ze stożkami, z polimerów etylenu 6,5 0 

3923 29 10  Worki i torby, włącznie ze stożkami, z poli(chlorku winylu) 6,5 0 

3923 29 90  Worki i torby, włącznie ze stożkami, z tworzyw sztucznych (z wyjątkiem 
tych z poli(chlorku winylu) i z polimerów etylenu) 

6,5 0 

3923 30 10  Balony, butelki, kolby i podobne artykuły do transportu lub pakowania 
towarów, z tworzyw sztucznych, o pojemności <= 2 litry 

6,5 0 
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3923 30 90  Balony, butelki, kolby i podobne artykuły do transportu lub pakowania 
towarów, z tworzyw sztucznych, o pojemności > 2 litry 

6,5 0 

3923 40 10  Szpule, rolki i podobne nośniki, z tworzyw sztucznych, do błon fotogra
ficznych i kinematograficznych lub do taśm, filmów i tym podobnych, do 
rejestrowania dźwięku lub obrazu lub rejestrowania sygnałów, danych lub 
programów 

5,3 0 

3923 40 90  Szpule, kopki, cewki i podobne nośniki, z tworzyw sztucznych (z wyłącze
niem tych do błon fotograficznych i kinematograficznych lub do taśm, fil
mów i tym podobnych, do rejestrowania dźwięku lub obrazu lub rejestro
wania sygnałów, danych lub programów) 

6,5 0 

3923 50 10  Kapsle i kołpaki do butelek, z tworzyw sztucznych 6,5 0 

3923 50 90  Korki, przykrywki, kapsle i pozostałe zamknięcia, z tworzyw sztucznych 
(z wyłączeniem kapsli i kołpaków do butelek) 

6,5 0 

3923 90 10  Siatki wytłoczone, w kształcie rury, z tworzyw sztucznych 6,5 0 

3923 90 90  Artykuły do transportu lub pakowania towarów, z tworzyw sztucznych 
(z wyłączeniem pudełek, skrzynek, klatek i podobnych artykułów; wor
ków i toreb, włącznie ze stożkami; balonów, butelek, kolb i podobnych 
artykułów; szpul, wrzecion, cewek i podobnych nośników: korków, przy
krywek, kapsli i pozostałych zamknięć; siatek wytłoczonych, w kształcie 
rury, z tworzyw sztucznych) 

6,5 0 

3924 10 00  Naczynia stołowe i kuchenne, z tworzyw sztucznych 6,5 0 

3924 90 11  Gąbki dla gospodarstw domowych lub do celów sanitarnych, z celulozy 
regenerowanej 

6,5 0 

3924 90 19  Artykuły gospodarstwa domowego i artykuły toaletowe, z celulozy rege
nerowanej (z wyłączeniem naczyń stołowych i kuchennych, wanien, prys
zniców, zlewów, umywalek, bidetów, misek klozetowych, sedesów i po
kryw, spłuczek ustępowych i podobnych artykułów sanitarnych) 

6,5 0 

3924 90 90  Artykuły gospodarstwa domowego i artykuły toaletowe, z tworzyw 
sztucznych innych niż celuloza regenerowana (z wyłączeniem naczyń sto
łowych i kuchennych, wanien, pryszniców, zlewów, umywalek, bidetów, 
misek klozetowych, sedesów i pokryw, spłuczek ustępowych i podobnych 
artykułów sanitarnych) 

6,5 0 

3925 10 00  Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z tworzyw sztucznych, 
o pojemności > 300 litrów 

6,5 0 

3925 20 00  Drzwi, okna i ich ramy oraz progi drzwiowe, z tworzyw sztucznych 6,5 0 

3925 30 00  Okiennice, zasłony (włącznie z żaluzjami weneckimi) i artykuły podobne 
oraz ich części, z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem okuć i podobnych 
artykułów) 

6,5 0 
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3925 90 10  Wyposażenie i okucia przeznaczone do zainstalowania na stałe w lub na 
drzwiach, oknach, schodach, ścianach lub innych częściach budynków, 
z tworzyw sztucznych 

6,5 0 

3925 90 20  Kształtki i korytka kablowe do przewodów elektrycznych, z tworzyw 
sztucznych 

6,5 0 

3925 90 80  Artykuły budowlane, do produkcji podłóg, ścian, ścian działowych, po
kryć sufitów i dachów itp., rynien i akcesoriów, poręczy, ogrodzeń i tym 
podobnych, półek montowanych na stałe w sklepach, fabrykach, magazy
nach itp., ornamentów architektonicznych takich jak kanelury, sklepienia 
i fryzy, z tworzyw sztucznych, gdzie indziej niewymienione 

6,5 0 

3926 10 00  Artykuły biurowe lub szkolne, z tworzyw sztucznych, gdzie indziej nie
wymienione 

6,5 0 

3926 20 00  Artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe wytworzone przez zszycie lub 
sklejenie arkuszy z tworzywa sztucznego, włącznie z rękawiczkami, mi
tenkami i rękawicami z jednym palcem 

6,5 0 

3926 30 00  Wyposażenie mebli, nadwozi i tym podobne, z tworzyw sztucznych 
(z wyłączeniem elementów budowlanych do zamontowania na stałe na 
częściach budynków) 

6,5 0 

3926 40 00  Statuetki i pozostałe artykuły dekoracyjne, z tworzyw sztucznych 6,5 0 

3926 90 50  Perforowane kubły i podobne artykuły do filtrowania wody przy wejściu 
do ścieków, z tworzyw sztucznych 

6,5 0 

3926 90 92  Artykuły wyprodukowane z arkusza tworzyw sztucznych, gdzie indziej 
niewymienione 

6,5 0 

3926 90 97  Artykuły z tworzyw sztucznych i artykuły z pozostałych materiałów obję
tych pozycjami od 3901 do 3914, gdzie indziej niewymienione 

6,5 0 

4001 10 00  Naturalny lateks kauczukowy, nawet wstępnie wulkanizowany bez cła 0 

4001 21 00  Arkusze wędzone z kauczuku naturalnego bez cła 0 

4001 22 00  Kauczuk naturalny technicznie określony (TSNR) bez cła 0 

4001 29 00  Kauczuk naturalny w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach 
lub taśmach (z wyłączeniem arkuszy wędzonych, kauczuku naturalnego 
technicznie określonego (TSNR) i naturalnego lateksu kauczukowego, na
wet wstępnie wulkanizowanego) 

bez cła 0 

4001 30 00  Balata, gutaperka, guayule, chicle i podobne żywice naturalne, w formach 
podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach (z wyłączeniem kau
czuku naturalnego, nawet wstępnie wulkanizowanego) 

bez cła 0 

4002 11 00  Lateks kauczukowy butadienowo-styrenowy (SBR); karboksylowany lateks 
kauczukowy butadienowo-styrenowy (XSBR) 

bez cła 0 
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4002 19 10  Kauczuk butadieniowo-styrenowy wytwarzany w procesie polimeryzacji 
emulsyjnej (E-SBR), w belach 

bez cła 0 

4002 19 20  Kopolimery blokowe styren-butadien-styren wytwarzane w procesie poli
meryzacji w roztworze (SBS, elastomery termoplastyczne), w granulkach, 
okruchach lub proszku 

bez cła 0 

4002 19 30  Kauczuk butadieniowo-styrenowy wytwarzany w procesie polimeryzacji 
w roztworze (S-SBR), w belach 

bez cła 0 

4002 19 90  Kauczuk butadienowo-styrenowy (SBR) i karboksylowany kauczuk buta
dienowo-styrenowy (XSBR), w formach podstawowych lub w płytach, ar
kuszach lub taśmach (z wyłączeniem E-SBR i S-SBR, w belach, SBS elasto
meru termoplastycznego, w granulkach, okruchach lub proszku i lateksu) 

bez cła 0 

4002 20 00  Kauczuk butadienowy (BR), w formach podstawowych lub w płytach, ar
kuszach lub taśmach 

bez cła 0 

4002 31 00  Kauczuk izobutenowo-izoprenowy (IIR), w formach podstawowych lub 
w płytach, arkuszach lub taśmach 

bez cła 0 

4002 39 00  Kauczuk halo-izobutenowo-izoprenowy (CIIR lub BIIR), w formach pod
stawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach 

bez cła 0 

4002 41 00  Lateks chloroprenowy (kauczuk chlorobutadienowy, CR) bez cła 0 

4002 49 00  Kauczuk chloroprenowy (chlorobutadienowy, CR), w formach podstawo
wych lub w płytach, arkuszach lub taśmach (z wyłączeniem lateksu) 

bez cła 0 

4002 51 00  Lateks z kauczuku akrylonitrylowo-butadienowego (NBR) bez cła 0 

4002 59 00  Kauczuk akrylonitrylowo-butadienowy (NBR), w formach podstawowych 
lub w płytach, arkuszach lub taśmach (z wyłączeniem lateksu) 

bez cła 0 

4002 60 00  Kauczuk izoprenowy (IR), w formach podstawowych lub w płytach, arku
szach lub taśmach 

bez cła 0 

4002 70 00  Kauczuk etylenowo-propylenowo-dienowy (EPDM), niesprzężony, w for
mach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach 

bez cła 0 

4002 80 00  Mieszaniny kauczuku naturalnego, balaty, gutaperki, guayule, chicle lub 
podobnych żywic naturalnych z kauczukiem syntetycznym lub faktysą, 
w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach 

bez cła 0 

4002 91 00  Kauczuk syntetyczny i faktysa pochodząca z olejów, w formach podsta
wowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach (z wyłączeniem kauczuku 
butadienowo-styrenowego (SBR), karboksylowanego kauczuku butadie
nowo-styrenowego (XSBR), kauczuku butadienowego (BR), kauczuku izo
butenowo-izoprenowego (IIR), kauczuku halo-izobutenowo-izoprenowego 
(CIIR lub BIIR), kauczuku chloroprenowego (chlorobutadienowego) (CR), 
kauczuku akrylonitrylowo-butadienowego (NBR), kauczuku izoprenowego 
(IR) i niesprzężonego kauczuku etylenowo-propylenowo-dienowego 
(EPDM)) 

bez cła 0 

24.12.2016 L 356/313 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



CN 2007  Wyszczególnienie Stawka podstawowa Kategoria 

4002 99 10  Produkty z kauczuku naturalnego modyfikowane przez wprowadzenie 
tworzyw sztucznych (z wyłączeniem zdepolimeryzowanego kauczuku na
turalnego) 

2,9 0 

4002 99 90  Kauczuk syntetyczny i faktysa pochodząca z olejów, w formach podsta
wowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach (z wyłączeniem lateksu; 
kauczuku butadienowo-styrenowego (SBR), karboksylowanego kauczuku 
butadienowo-styrenowego (XSBR), kauczuku butadienowego (BR), kau
czuku izobutenowo-izoprenowego (butylowego) (IIR), kauczuku halo-izo
butenowo-izoprenowego (CIIR lub BIIR), kauczuku chloroprenowego 
(chlorobutadienowego) (CR), kauczuku akrylonitrylowo-butadienowego 
(NBR), kauczuku izoprenowego (IR) i niesprzężonego kauczuku etyle
nowo-propylenowo-dienowego (EPDM); produktów modyfikowanych 
przez wprowadzenie tworzyw sztucznych) 

bez cła 0 

4003 00 00  Regenerat gumowy w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach 
lub taśmach 

bez cła 0 

4004 00 00  Odpady, ścinki i braki z gumy innej niż ebonit oraz proszki i granulaty 
z nich otrzymane 

bez cła 0 

4005 10 00  Mieszanki kauczukowe (gumowe), niewulkanizowane, napełnione sadzą 
lub krzemionką, w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub 
taśmach 

bez cła 0 

4005 20 00  Mieszanki kauczukowe (gumowe), niewulkanizowane, w postaci roztwo
rów lub dyspersji (z wyłączeniem mieszanek napełnionych sadzą lub krze
mionką i mieszanin kauczuku naturalnego, balaty, gutaperki, guayule, 
chicle i podobnych żywic naturalnych zawierających kauczuk syntetyczny 
lub faktysę pochodzącą z olejów) 

bez cła 0 

4005 91 00  Mieszanki kauczukowe (gumowe), niewulkanizowane, w postaci płyt, ar
kuszy lub taśm (z wyłączeniem mieszanek napełnionych sadzą lub krze
mionką i mieszanin kauczuku naturalnego, balaty, gutaperki, guayule, 
chicle i podobnych żywic naturalnych zawierających kauczuk syntetyczny 
lub faktysę pochodzącą z olejów) 

bez cła 0 

4005 99 00  Mieszanki kauczukowe (gumowe), niewulkanizowane, w formach podsta
wowych (z wyłączeniem w postaci roztworów lub dyspersji, mieszanek 
zawierających sadzę lub krzemionkę, mieszanin kauczuku naturalnego, 
balaty, gutaperki, guayule, chicle i podobnych żywic naturalnych z kauczu
kiem syntetycznym i faktysą oraz tych w postaci płyt, arkuszy lub taśm) 

bez cła 0 

4006 10 00  Taśmy bieżnikowe z kauczuku niewulkanizowanego, do bieżnikowania 
opon gumowych 

bez cła 0 

4006 90 00  Pręty, sztaby, rury, kształtowniki i inne formy z kauczuku niewulkanizo
wanego, włącznie z mieszankami kauczuku, oraz artykuły z kauczuku 
niewulkanizowanego, włącznie z mieszankami kauczuku (z wyłączeniem 
płyt, arkuszy lub taśm, które poza podstawową obróbką powierzchniową 
nie zostały pocięte lub zostały pocięte jedynie do kształtu kwadratów lub 
prostokątów, i taśm bieżnikowych) 

bez cła 0 

4007 00 00  Nić i sznurek, gumowe (z wyłączeniem nierdzeniowej nici pojedynczej 
o średnicy > 5 mm i materiałów włókienniczych połączonych z nicią gu
mową, np. nici gumowej i sznurka, pokrytych materiałem włókienni
czym) 

3 0 

4008 11 00  Płyty, arkusze i taśmy, z gumy komórkowej 3 0 
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4008 19 00  Taśmy, pręty i kształtowniki, z gumy komórkowej 2,9 0 

4008 21 10  Pokrycia podłogowe i maty, niepocięte lub pocięte jedynie do kształtu 
kwadratów lub prostokątów, z gumy niekomórkowej 

3 0 

4008 21 90  Płyty, arkusze i taśmy, z gumy niekomórkowej (z wyłączeniem pokryć 
podłogowych i mat) 

3 0 

4008 29 00  Pręty, rury i kształtowniki, z gumy niekomórkowej 2,9 0 

4009 11 00  Przewody, rury i węże, z gumy (z wyłączeniem ebonitu), niewzmocnione 
lub inaczej połączone z innymi materiałami, bez wyposażenia 

3 0 

4009 12 00  Przewody, rury i węże, z gumy (z wyłączeniem ebonitu), niewzmocnione 
lub inaczej połączone z innymi materiałami, z wyposażeniem 

3 0 

4009 21 00  Przewody, rury i węże, z gumy (z wyłączeniem ebonitu), wzmocnione lub 
inaczej połączone tylko z metalem, bez wyposażenia 

3 0 

4009 22 00  Przewody, rury i węże, z gumy (z wyłączeniem ebonitu), wzmocnione lub 
inaczej połączone tylko z metalem, z wyposażeniem 

3 0 

4009 31 00  Przewody, rury i węże, z gumy (z wyłączeniem ebonitu), wzmocnione lub 
inaczej połączone tylko z materiałami włókienniczymi, bez wyposażenia 

3 0 

4009 32 00  Przewody, rury i węże, z gumy (z wyłączeniem ebonitu), wzmocnione lub 
inaczej połączone tylko z materiałami włókienniczymi, z wyposażeniem 

3 0 

4009 41 00  Przewody, rury i węże, z gumy (z wyłączeniem ebonitu), wzmocnione lub 
inaczej połączone z materiałami innymi niż metal lub materiały włókien
nicze, bez wyposażenia 

3 0 

4009 42 00  Przewody, rury i węże, z gumy (z wyłączeniem ebonitu), wzmocnione lub 
inaczej połączone z materiałami innymi niż metal lub materiały włókien
nicze, z wyposażeniem 

3 0 

4010 11 00  Pasy lub taśmy, przenośnikowe, z gumy, wzmocnione tylko metalem 6,5 0 

4010 12 00  Pasy lub taśmy, przenośnikowe, z gumy, wzmocnione tylko materiałami 
włókienniczymi 

6,5 0 

4010 19 00  Pasy lub taśmy, przenośnikowe, z gumy (z wyłączeniem wzmocnionych 
tylko metalem lub tylko materiałami włókienniczymi) 

6,5 0 

4010 31 00  Pasy napędowe bez końca, o przekroju poprzecznym trapezoidalnym 
(pasy klinowe), z gumy, rowkowane, o obwodzie zewnętrznym > 60 cm, 
ale <= 180 cm 

6,5 0 
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4010 32 00  Pasy napędowe bez końca, o przekroju poprzecznym trapezoidalnym 
(pasy klinowe), z gumy, o obwodzie zewnętrznym > 60 cm, ale 
<= 180 cm (z wyłączeniem rowkowanych) 

6,5 0 

4010 33 00  Pasy napędowe bez końca, o przekroju poprzecznym trapezoidalnym 
(pasy klinowe), z gumy, rowkowane, o obwodzie zewnętrznym > 180 cm, 
ale <= 240 cm 

6,5 0 

4010 34 00  Pasy napędowe bez końca, o przekroju poprzecznym trapezoidalnym 
(pasy klinowe), z gumy, o obwodzie zewnętrznym > 180 cm, ale 
<= 240 cm (z wyłączeniem rowkowanych) 

6,5 0 

4010 35 00  Pasy synchroniczne bez końca, z gumy, o obwodzie zewnętrznym 
> 60 cm, ale <= 150 cm 

6,5 0 

4010 36 00  Pasy synchroniczne bez końca, z gumy, o obwodzie zewnętrznym 
> 150 cm, ale <= 198 cm 

6,5 0 

4010 39 00  Pasy lub taśmy, napędowe, z gumy (z wyłączeniem pasów napędowych 
bez końca, o przekroju poprzecznym trapezoidalnym (pasów klinowych), 
rowkowanych, o obwodzie zewnętrznym > 60 cm, ale <= 240 cm i pasów 
synchronicznych bez końca, o obwodzie zewnętrznym > 60 cm, ale 
<= 198 cm) 

6,5 0 

4011 10 00  Opony pneumatyczne, nowe, gumowe, w rodzaju stosowanych w samo
chodach, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) i samo
chodami wyścigowymi 

4,5 0 

4011 20 10  Opony pneumatyczne, nowe, gumowe, w rodzaju stosowanych w autobu
sach lub samochodach ciężarowych, o współczynniku obciążenia <= 121 

4,5 0 

4011 20 90  Opony pneumatyczne, nowe, gumowe, w rodzaju stosowanych w autobu
sach lub samochodach ciężarowych, o współczynniku obciążenia > 121 

4,5 0 

4011 30 00  Opony pneumatyczne, nowe, gumowe, w rodzaju stosowanych w statkach 
powietrznych 

4,5 0 

4011 40 20  Opony pneumatyczne, nowe, gumowe, w rodzaju stosowanych w motocy
klach, do obręczy o średnicy <= 33 cm 

4,5 0 

4011 40 80  Opony pneumatyczne, nowe, gumowe, w rodzaju stosowanych w motocy
klach, do obręczy o średnicy > 33 cm 

4,5 0 

4011 50 00  Opony pneumatyczne, nowe, gumowe, w rodzaju stosowanych w rowe
rach 

4 0 

4011 61 00  Opony pneumatyczne, nowe, gumowe, z bieżnikiem daszkowym lub pod
obnym, w rodzaju stosowanych w pojazdach lub maszynach używanych 
w rolnictwie lub leśnictwie 

4 0 

4011 62 00  Opony pneumatyczne, nowe, gumowe, z bieżnikiem daszkowym lub pod
obnym, w rodzaju stosowanych w budowlanych lub przemysłowych po
jazdach lub maszynach do transportu bliskiego i posiadających obręcze 
o średnicy <= 61 cm 

4 0 
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4011 63 00  Opony pneumatyczne, nowe, gumowe, z bieżnikiem daszkowym lub pod
obnym, w rodzaju stosowanych w budowlanych lub przemysłowych po
jazdach lub maszynach do transportu bliskiego i posiadających obręcze 
o średnicy > 61 cm 

4 0 

4011 69 00  Opony pneumatyczne, nowe, gumowe, z bieżnikiem daszkowym lub pod
obnym (z wyłączeniem w rodzaju stosowanych w pojazdach lub maszy
nach używanych w rolnictwie lub leśnictwie i w budowlanych lub prze
mysłowych pojazdach lub maszynach do transportu bliskiego) 

4 0 

4011 92 00  Opony pneumatyczne, nowe, gumowe, w rodzaju stosowanych w pojaz
dach lub maszynach używanych w rolnictwie lub leśnictwie (z wyłącze
niem posiadających bieżnik daszkowy lub podobny) 

4 0 

4011 93 00  Opony pneumatyczne, nowe, gumowe, w rodzaju stosowanych w budow
lanych lub przemysłowych pojazdach lub maszynach do transportu bli
skiego i posiadających obręcze o średnicy <= 61 cm (z wyłączeniem po
siadających bieżnik daszkowy lub podobny) 

4 0 

4011 94 00  Opony pneumatyczne, nowe, gumowe, w rodzaju stosowanych w budow
lanych lub przemysłowych pojazdach lub maszynach do transportu bli
skiego i posiadających obręcze o średnicy > 61 cm (z wyłączeniem posia
dających bieżnik daszkowy lub podobny) 

4 0 

4011 99 00  Opony pneumatyczne, nowe, gumowe (z wyłączeniem posiadających 
bieżnik daszkowy lub podobny i opon pneumatycznych w rodzaju stoso
wanych w pojazdach lub maszynach używanych w rolnictwie lub leśnic
twie i w budowlanych lub przemysłowych pojazdach lub maszynach do 
transportu bliskiego, w pojazdach samochodowych, samochodach oso
bowo-towarowych (kombi), samochodach wyścigowych, autobusach, sa
mochodach ciężarowych, statkach powietrznych, motocyklach i rowerach) 

4 0 

4012 11 00  Opony pneumatyczne, bieżnikowane, gumowe, w rodzaju stosowanych 
w samochodach (włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) 
i samochodami wyścigowymi) 

4,5 0 

4012 12 00  Opony pneumatyczne, bieżnikowane, gumowe, w rodzaju stosowanych 
w autobusach lub samochodach ciężarowych 

4,5 0 

4012 13 00  Opony pneumatyczne, bieżnikowane, gumowe, w rodzaju stosowanych 
w statkach powietrznych 

4,5 0 

4012 19 00  Opony pneumatyczne, bieżnikowane, gumowe (z wyłączeniem w rodzaju 
stosowanych w pojazdach samochodowych, samochodach osobowo-towa
rowych (kombi), samochodach wyścigowych, autobusach, samochodach 
ciężarowych i statkach powietrznych) 

4,5 0 

4012 20 00  Opony pneumatyczne używane, gumowe 4,5 0 

4012 90 20  Opony pełne lub z poduszką powietrzną, gumowe 2,5 0 

4012 90 30  Bieżniki opon, gumowe 2,5 0 
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4012 90 90  Ochraniacze dętek, gumowe 4 0 

4013 10 10  Dętki gumowe, w rodzaju stosowanych w samochodach, włącznie z samo
chodami osobowo-towarowymi (kombi) i samochodami wyścigowymi 

4 0 

4013 10 90  Dętki gumowe, w rodzaju stosowanych w autobusach lub samochodach 
ciężarowych 

4 0 

4013 20 00  Dętki gumowe, w rodzaju stosowanych w rowerach 4 0 

4013 90 00  Dętki gumowe (z wyłączeniem w rodzaju stosowanych w samochodach, 
włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) i wyścigowymi, 
autobusach, samochodach ciężarowych i rowerach) 

4 0 

4014 10 00  Osłonki antykoncepcyjne, z gumy (z wyłączeniem ebonitu) bez cła 0 

4014 90 10  Smoczki, osłonki na brodawki i podobne artykuły dla matek karmiących, 
z gumy (z wyłączeniem ebonitu), nawet z wyposażeniem z ebonitu lub 
tworzyw sztucznych 

bez cła 0 

4014 90 90  Artykuły higieniczne lub farmaceutyczne, z gumy (z wyłączeniem ebo
nitu), nawet z wyposażeniem z ebonitu, gdzie indziej niewymienione 
(z wyłączeniem smoczków, osłonek na brodawki i podobnych artykułów 
dla matek karmiących, osłonek antykoncepcyjnych oraz odzieży i dodat
ków odzieżowych, włącznie z rękawiczkami, dowolnego przeznaczenia) 

bez cła 0 

4015 11 00  Rękawiczki chirurgiczne, z gumy (z wyłączeniem ochraniaczy na palce) 2 0 

4015 19 10  Rękawice gospodarcze, z gumy 2,7 0 

4015 19 90  Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem, z gumy (z wyłączeniem 
rękawic gospodarczych i rękawiczek chirurgicznych) 

2,7 0 

4015 90 00  Artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe, dowolnego przeznaczenia, 
z gumy (z wyłączeniem ebonitu oraz obuwia i nakryć głowy i ich części 
oraz rękawiczek, mitenek i rękawic z jednym palcem) 

5 0 

4016 10 00  Artykuły z gumy komórkowej, gdzie indziej niewymienione 3,5 0 

4016 91 00  Pokrycia podłogowe i maty, z gumy (z wyłączeniem ebonitu), ze sfazowa
nymi bokami, zaokrąglonymi narożami i ukształtowanymi krawędziami 
lub obrobione w inny sposób (z wyłączeniem wyrobów pociętych jedynie 
do kształtu prostokątów lub kwadratów i wyrobów z gumy komórkowej) 

2,5 0 

4016 92 00  Gumki do wycierania, z gumy (z wyłączeniem ebonitu), kondycjonowane 
(z wyłączeniem tych pociętych jedynie do kształtu prostokątów lub kwad
ratów) 

2,5 0 
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4016 93 00  Uszczelki, podkładki i pozostałe uszczelnienia, z gumy (z wyłączeniem 
wyrobów z ebonitu i z gumy komórkowej) 

2,5 0 

4016 94 00  Odbijacze łódkowe lub dokowe, nawet nadmuchiwane, z gumy (z wyłącze
niem wyrobów z ebonitu i z gumy komórkowej) 

2,5 0 

4016 95 00  Nadmuchiwane materace i poduszki oraz pozostałe artykuły nadmuchi
wane, z gumy (z wyłączeniem wyrobów z ebonitu oraz odbijaczy, łodzi, 
tratew i pozostałych pływających urządzeń oraz artykułów higienicznych 
i farmaceutycznych) 

2,5 0 

4016 99 20  Rękawy zasypowe, z gumy (z wyłączeniem ebonitu) 2,5 0 

4016 99 52  Części gumowo-metalowe, z gumy (z wyłączeniem ebonitu), w rodzaju 
stosowanych wyłącznie lub głównie do pojazdów silnikowych objętych 
pozycjami od 8701 do 8705 (z wyłączeniem tych z gumy komórkowej) 

2,5 0 

4016 99 58  Artykuły z gumy (z wyłączeniem ebonitu), w rodzaju stosowanych wy
łącznie lub głównie do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 
8701 do 8705, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem tych z gumy 
komórkowej i części gumowo-metalowych) 

2,5 0 

4016 99 91  Części gumowo-metalowe, z gumy (z wyłączeniem ebonitu i tych z gumy 
komórkowej oraz tych w rodzaju stosowanych wyłącznie lub głównie do 
pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705) 

2,5 0 

4016 99 99  Artykuły z gumy, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem ebonitu 
i wyrobów z gumy komórkowej) 

2,5 0 

4017 00 10  Ebonit we wszystkich postaciach, włączając odpady i złom bez cła 0 

4017 00 90  Artykuły z ebonitu, gdzie indziej niewymienione bez cła 0 

4101 20 10  Skóry i skórki bydlęce (włączając bawole) lub ze zwierząt jednokopytnych, 
całe, surowe, nawet odwłoszone, niedwojone, o masie jednej skóry 
<= 16 kg, świeże 

bez cła 0 

4101 20 30  Skóry i skórki bydlęce (włączając bawole) lub ze zwierząt jednokopytnych, 
całe, surowe, nawet odwłoszone, niedwojone, o masie jednej skóry 
<= 16 kg, mokrosolone 

bez cła 0 

4101 20 50  Skóry i skórki bydlęce (włącznie z bawolimi) lub ze zwierząt jednokopyt
nych, całe, surowe, nawet odwłoszone, niedwojone, o masie jednej skóry 
<= 8 kg, jeśli suszone w sposób zwykły, lub <= 10 kg, jeśli suchosolone 

bez cła 0 

4101 20 90  Skóry i skórki bydlęce (włącznie z bawolimi) lub ze zwierząt jednokopyt
nych, surowe, całe, nawet odwłoszone, niedwojone, o masie jednej skóry 
<= 16 kg, wapnione, piklowane lub inaczej konserwowane (z wyłączeniem 
świeżych lub mokrosolonych, suszonych w sposób zwykły lub suchosolo
nych, garbowanych lub wyprawionych na pergamin) 

bez cła 0 
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4101 50 10  Skóry i skórki bydlęce (włącznie z bawolimi) lub ze zwierząt jednokopyt
nych, całe, surowe, nawet odwłoszone, niedwojone, o masie jednej skóry 
> 16 kg, świeże 

bez cła 0 

4101 50 30  Skóry i skórki bydlęce (włącznie z bawolimi) lub ze zwierząt jednokopyt
nych, całe, surowe, nawet odwłoszone, niedwojone, o masie jednej skóry 
> 16 kg, mokrosolone 

bez cła 0 

4101 50 50  Skóry i skórki bydlęce (włącznie z bawolimi) lub ze zwierząt jednokopyt
nych, całe, surowe, nawet odwłoszone, niedwojone, o masie jednej skóry 
> 16 kg, suszone lub suchosolone 

bez cła 0 

4101 50 90  Skóry i skórki bydlęce (włącznie z bawolimi) lub ze zwierząt jednokopyt
nych, surowe, całe, nawet odwłoszone, niedwojone, o masie jednej skóry 
> 16 kg, wapnione, piklowane lub inaczej konserwowane (z wyłączeniem 
świeżych lub mokrosolonych, suszonych w sposób zwykły lub suchosolo
nych, garbowanych lub wyprawionych na pergamin) 

bez cła 0 

4101 90 00  Krupony, półkrupony, boki i dwojone skóry i skórki bydlęce (włącznie 
z bawolimi) lub ze zwierząt jednokopytnych, surowe, nawet odwłoszone, 
świeże lub solone, suszone, wapnione, piklowane lub inaczej konserwo
wane oraz skóry i skórki, surowe, całe, o masie jednej skóry > 8 kg, ale 
< 16 kg, jeśli suszone w sposób zwykły, oraz > 10 kg, ale < 16 kg, jeśli 
suchosolone (z wyłączeniem garbowanych, wyprawionych na pergamin 
lub dalej przetworzonych) 

bez cła 0 

4102 10 10  Skóry jagnięce, surowe, z wełną, świeże lub solone, suszone, wapnione, 
piklowane lub inaczej konserwowane (z wyłączeniem z jagniąt astrachań
skich, karakułowych, perskich, szerokoogoniastych lub podobnych lub 
z jagniąt indyjskich, chińskich, mongolskich lub tybetańskich) 

bez cła 0 

4102 10 90  Skóry owcze, surowe, z wełną, świeże lub solone, suszone, wapnione, pi
klowane lub inaczej konserwowane (z wyłączeniem jagnięcych) 

bez cła 0 

4102 21 00  Skóry owcze lub jagnięce, surowe, bez wełny, piklowane, nawet dwojone bez cła 0 

4102 29 00  Skóry owcze lub jagnięce, surowe, bez wełny, świeże lub solone, suszone, 
wapnione lub inaczej konserwowane, nawet dwojone (z wyłączeniem pi
klowanych lub wyprawionych na pergamin) 

bez cła 0 

4103 20 00  Skóry i skórki z gadów, surowe, świeże lub solone, suszone, wapnione, pi
klowane lub inaczej konserwowane (z wyłączeniem wyprawionych na 
pergamin) 

bez cła 0 

4103 30 00  Skóry i skórki ze świń, surowe, świeże lub solone, suszone, wapnione, pi
klowane lub inaczej konserwowane, nawet odwłoszone lub dwojone 
(z wyłączeniem wyprawionych na pergamin) 

bez cła 0 

4103 90 10  Skóry i skórki z kóz lub koźląt, surowe, wapnione, piklowane lub inaczej 
konserwowane, nawet odwłoszone lub dwojone (z wyłączeniem wypra
wionych na pergamin oraz skór i skórek z kóz lub koźląt z Jemenu, Mon
golii lub Tybetu z włosem) 

bez cła 0 
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4103 90 90  Skóry i skórki, surowe, świeże lub solone, suszone, wapnione, piklowane 
lub inaczej konserwowane, nawet odwłoszone, włącznie ze skórami pta
simi bez piór lub puchu (z wyłączeniem wyprawionych na pergamin, skór 
i skórek bydlęcych (włącznie z bawolimi), ze zwierząt jednokopytnych, 
owiec, jagniąt, kóz, koźląt, gadów i świń) 

bez cła 0 

4104 11 10  Skóry i skórki bydlęce (włącznie z bawolimi), całe, z pełnym licem, nie
dwojone i dwoina licowa, w stanie mokrym (włącznie z tymi w stanie 
»wet-blue«), o powierzchni lica <= 2,6 m2, garbowane, bez włosa (z wyłą
czeniem dalej przetworzonych) 

bez cła 0 

4104 11 51  Skóry i skórki bydlęce (włącznie z bawolimi), całe, z pełnym licem, nie
dwojone i dwoina licowa, w stanie mokrym (włącznie z tymi w stanie 
»wet-blue«), o powierzchni lica > 2,6 m2, garbowane, bez włosa (z wyłą
czeniem dalej przetworzonych) 

bez cła 0 

4104 11 59  Skóry i skórki bydlęce (włącznie z bawolimi), z pełnym licem, niedwojone 
i dwoina licowa, w stanie mokrym (włącznie z tymi w stanie »wet-blue«), 
garbowane, bez włosa (z wyłączeniem dalej przetworzonych i całych skór 
i skórek) 

bez cła 0 

4104 11 90  Skóry i skórki ze zwierząt jednokopytnych, z pełnym licem, niedwojone 
i dwoina licowa, w stanie mokrym (włącznie z tymi w stanie »wet-blue«), 
garbowane, bez włosa (z wyłączeniem dalej przetworzonych) 

5,5 0 

4104 19 10  Skóry i skórki bydlęce (włącznie z bawolimi), całe, o powierzchni lica 
<= 2,6 m2, w stanie mokrym (włącznie z tymi w stanie »wet-blue«), garbo
wane, bez włosa, nawet dwojone (z wyłączeniem dalej przetworzonych 
i z pełnym licem, niedwojonych i dwoiny licowej) 

bez cła 0 

4104 19 51  Skóry i skórki bydlęce (włącznie z bawolimi), całe, o powierzchni lica 
> 2,6 m2, w stanie mokrym (włącznie z tymi w stanie »wet-blue«), garbo
wane, bez włosa, nawet dwojone (z wyłączeniem dalej przetworzonych 
i z pełnym licem, niedwojonych i dwoiny licowej) 

bez cła 0 

4104 19 59  Skóry i skórki bydlęce (włącznie z bawolimi), w stanie mokrym (włącznie 
z tymi w stanie »wet-blue«), garbowane, bez włosa, nawet dwojone (z wy
łączeniem dalej przetworzonych i całych skór i skórek oraz z pełnym li
cem, niedwojonych i dwoiny licowej) 

bez cła 0 

4104 19 90  Skóry i skórki ze zwierząt jednokopytnych, w stanie mokrym (włącznie 
z tymi w stanie »wet-blue«), garbowane, bez włosa, nawet dwojone (z wy
łączeniem dalej przetworzonych i z pełnym licem, niedwojonych i dwoiny 
licowej) 

5,5 0 
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4104 41 11  Skóry i skórki, z pełnym licem, niedwojone i dwoina licowa, z cieląt 
wschodnioindyjskich, bez włosa, całe, nawet z łbem i nogami, w stanie 
suchym (»crust«), o powierzchni lica <= 2,6 m2 (28 stóp kwadratowych) 
i każda o masie <= 4,5 kg, niewyprawione inaczej niż tylko z użyciem 
garbników roślinnych, nawet poddane pewnej obróbce, ale w sposób 
oczywisty nieprzydatne do bezpośredniego stosowania do produkcji arty
kułów ze skóry wyprawionej 

bez cła 0 

4104 41 19  Skóry i skórki bydlęce (włącznie z bawolimi), całe, z pełnym licem, nie
dwojone i dwoina licowa, w stanie suchym (»crust«), o powierzchni lica 
<= 2,6 m2 (28 stóp kwadratowych), bez włosa (z wyłączeniem dalej prze
tworzonych i cieląt wschodnioindyjskich objętych podpozycją 
4104 41 11) 

6,5 0 

4104 41 51  Skóry i skórki bydlęce (włącznie z bawolimi), całe, z pełnym licem, nie
dwojone i dwoina licowa, w stanie suchym (»crust«), o powierzchni lica 
> 2,6 m2 (28 stóp kwadratowych), bez włosa (z wyłączeniem dalej prze
tworzonych i wyrobów z cieląt wschodnioindyjskich objętych pozycją 
4104 41 11) 

6,5 0 

4104 41 59  Skóry i skórki bydlęce (włącznie z bawolimi), z pełnym licem, niedwojone 
i dwoina licowa, w stanie suchym (»crust«), o powierzchni lica > 2,6 m2 

(28 stóp kwadratowych), bez włosa (z wyłączeniem dalej przetworzonych 
i całych skór i skórek oraz wyrobów z cieląt wschodnioindyjskich obję
tych podpozycją 4104 41 11) 

6,5 0 

4104 41 90  Skóry i skórki ze zwierząt jednokopytnych, z pełnym licem, niedwojone 
i dwoina licowa, w stanie suchym (»crust«), bez włosa (z wyłączeniem da
lej przetworzonych) 

5,5 0 

4104 49 11  Skóry i skórki, z cieląt wschodnioindyjskich, bez włosa, całe, nawet 
z łbem i nogami, w stanie suchym (»crust«), o powierzchni lica <= 2,6 m2 

(28 stóp kwadratowych) i każda o masie <= 4,5 kg, niewyprawione ina
czej niż tylko z użyciem garbników roślinnych, nawet poddane pewnej 
obróbce, ale w sposób oczywisty nieprzydatne do bezpośredniego stoso
wania do produkcji artykułów ze skóry wyprawionej (z wyłączeniem 
z pełnym licem, niedwojonych i dwoiny licowej) 

bez cła 0 

4104 49 19  Skóry i skórki bydlęce (włącznie z bawolimi), całe, o powierzchni lica 
<= 2,6 m2 (28 stóp kwadratowych), w stanie suchym (»crust«), bez włosa, 
nawet dwojone (z wyłączeniem dalej przetworzonych i z pełnym licem, 
niedwojonych i dwoiny licowej oraz skór i skórek z cieląt wschodnioin
dyjskich objętych podpozycją 4104 49 11) 

6,5 0 

4104 49 51  Skóry i skórki bydlęce (włącznie z bawolimi), całe, o powierzchni lica 
> 2,6 m2 (28 stóp kwadratowych), w stanie suchym (»crust«), bez włosa, 
nawet dwojone (z wyłączeniem dalej przetworzonych i z pełnym licem, 
niedwojonych i dwoiny licowej) 

6,5 0 
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4104 49 59  Skóry i skórki bydlęce (włącznie z bawolimi), o powierzchni lica > 2,6 m2 

(28 stóp kwadratowych), w stanie suchym (»crust«), bez włosa, nawet 
dwojone (z wyłączeniem dalej przetworzonych i całych skór i skórek oraz 
z pełnym licem, niedwojonych i dwoiny licowej) 

6,5 0 

4104 49 90  Skóry i skórki ze zwierząt jednokopytnych, w stanie suchym (»crust«), bez 
włosa, nawet dwojone (z wyłączeniem dalej przetworzonych i z pełnym 
licem, niedwojonych i dwoiny licowej) 

5,5 0 

4105 10 10  Skóry owcze lub jagnięce, w stanie mokrym (włączając w stanie »wet- 
blue«), garbowane, bez wełny, niedwojone (z wyłączeniem dalej przetwo
rzonych i tylko wstępnie garbowanych) 

2 0 

4105 10 90  Skóry owcze lub jagnięce, w stanie mokrym (włączając w stanie »wet- 
blue«), garbowane, bez wełny, dwojone (z wyłączeniem dalej przetworzo
nych i tylko wstępnie garbowanych) 

2 0 

4105 30 10  Skóry z owiec indyjskich włosowych, w stanie suchym (»crust«), bez 
wełny, wstępnie garbowane garbnikami roślinnymi, nawet poddane pew
nym obróbkom, jednakże nienadające się w sposób oczywisty do bezpo
średniego stosowania do produkcji artykułów ze skóry wyprawionej 

bez cła 0 

4105 30 91  Skóry owcze lub jagnięce, w stanie suchym (»crust«), bez wełny, niedwo
jone (z wyłączeniem dalej przetworzonych i tylko wstępnie garbowanych 
oraz skór z owiec indyjskich włosowych, wstępnie garbowanych garbni
kami roślinnymi, nawet poddanych pewnym obróbkom, jednakże niena
dających się w sposób oczywisty do bezpośredniego stosowania do pro
dukcji artykułów ze skóry wyprawionej) 

2 0 

4105 30 99  Skóry owcze lub jagnięce, w stanie suchym (»crust«), bez wełny, dwojone 
(z wyłączeniem dalej przetworzonych i tylko wstępnie garbowanych oraz 
skór z owiec indyjskich włosowych, wstępnie garbowanych garbnikami 
roślinnymi, nawet poddanych pewnym obróbkom, jednakże nienadają
cych się w sposób oczywisty do bezpośredniego stosowania do produkcji 
artykułów ze skóry wyprawionej) 

2 0 

4106 21 10  Skóry z kóz lub koźląt, w stanie mokrym (włączając w stanie »wet-blue«), 
garbowane, bez wełny, niedwojone (z wyłączeniem dalej przetworzonych 
i tylko wstępnie garbowanych) 

2 0 

4106 21 90  Skóry z kóz lub koźląt, w stanie mokrym (włączając w stanie »wet-blue«), 
garbowane, bez wełny, dwojone (z wyłączeniem dalej przetworzonych 
i tylko wstępnie garbowanych) 

2 0 

4106 22 10  Skóry z kóz lub koźląt indyjskich, w stanie suchym (»crust«), bez wełny, 
wstępnie garbowane garbnikami roślinnymi, nawet poddane pewnym ob
róbkom, jednakże nienadające się w sposób oczywisty do bezpośredniego 
stosowania do produkcji artykułów ze skóry wyprawionej 

bez cła 0 

24.12.2016 L 356/323 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



CN 2007  Wyszczególnienie Stawka podstawowa Kategoria 

4106 22 90  Skóry i skórki z kóz lub koźląt, w stanie suchym (»crust«), bez wełny, na
wet dwojone (z wyłączeniem dalej przetworzonych i tylko wstępnie gar
bowanych oraz wstępnie garbowanych garbnikami roślinnymi skór i skó
rek z kóz lub koźląt indyjskich objętych podpozycją 4106 22 10) 

2 0 

4106 31 10  Skóry i skórki ze świń, w stanie mokrym (włącznie z tymi w stanie »wet- 
blue«), garbowane, bez włosa, niedwojone (z wyłączeniem dalej przetwo
rzonych i tylko wstępnie garbowanych) 

2 0 

4106 31 90  Skóry i skórki ze świń, w stanie mokrym (włącznie z tymi w stanie »wet- 
blue«), garbowane, bez włosa, dwojone (z wyłączeniem dalej przetworzo
nych i tylko wstępnie garbowanych) 

2 0 

4106 32 10  Skóry i skórki ze świń, w stanie suchym (»crust«), bez włosa, niedwojone 
(z wyłączeniem dalej przetworzonych i tylko wstępnie garbowanych) 

2 0 

4106 32 90  Skóry i skórki ze świń, w stanie suchym (»crust«), bez włosa, dwojone 
(z wyłączeniem dalej przetworzonych i tylko wstępnie garbowanych) 

2 0 

4106 40 10  Skóry i skórki z gadów, tylko wstępnie garbowane garbnikami roślinnymi bez cła 0 

4106 40 90  Skóry i skórki z gadów, garbowane lub »crust«, nawet dwojone (z wyłącze
niem dalej przetworzonych i tylko wstępnie garbowanych garbnikami ro
ślinnymi) 

2 0 

4106 91 00  Skóry i skórki z antylop, jeleni, łosi, słoni i pozostałych zwierząt, włącznie 
ze zwierzętami morskimi, bez wełny lub włosa, oraz skóry ze zwierząt 
bez sierści, w stanie mokrym (włącznie z tymi w stanie »wet-blue«), garbo
wane, nawet dwojone (z wyłączeniem dalej przetworzonych oraz bydlę
cych i ze zwierząt jednokopytnych, z owiec i jagniąt, kóz i koźląt, świń 
i gadów oraz tylko wstępnie garbowanych) 

2 0 

4106 92 00  Skóry i skórki z antylop, jeleni, łosi, słoni i pozostałych zwierząt, włącznie 
ze zwierzętami morskimi, bez wełny lub włosa, oraz skóry ze zwierząt 
bez sierści, w stanie suchym (»crust«), nawet dwojone (z wyłączeniem da
lej przetworzonych oraz bydlęcych i ze zwierząt jednokopytnych, z owiec 
i jagniąt, kóz i koźląt, świń i gadów oraz tylko wstępnie garbowanych) 

2 0 

4107 11 11  Skóra cielęca chromowa z pełnym licem, niedwojona, z całych skór i skó
rek cielęcych, o powierzchni lica <= 2,6 m2 (28 stóp kwadratowych) 

6,5 0 

4107 11 19  Skóra wyprawiona z pełnym licem (włącznie ze skórą wyprawioną na 
pergamin), niedwojona, z całych skór i skórek bydlęcych (włączając ba
wole), o powierzchni lica <= 2,6 m2 (28 stóp kwadratowych), bez włosa 
(z wyłączeniem skóry cielęcej chromowej, skóry zamszowej, skóry lakie
rowanej, skóry lakierowanej laminowanej i skóry metalizowanej) 

6,5 0 
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4107 11 90  Skóra wyprawiona z pełnym licem (włącznie ze skórą wyprawioną na 
pergamin), niedwojona, z całych skór i skórek bydlęcych (włącznie z bawo
limi) lub ze zwierząt jednokopytnych, dalej przetworzonych po garbowa
niu lub po kondycjonowaniu, bez włosa (z wyłączeniem bydlęcych 
(włącznie z bawolimi), o powierzchni lica <= 2,6 m2 (28 stóp kwadrato
wych), skóry zamszowej, skóry lakierowanej, skóry lakierowanej lamino
wanej i skóry metalizowanej) 

6,5 0 

4107 12 11  Dwoina licowa ze skóry cielęcej chromowej, z całych skór i skórek cielę
cych, o powierzchni lica <= 2,6 m2 (28 stóp kwadratowych) 

6,5 0 

4107 12 19  Dwoina licowa ze skóry wyprawionej (włącznie ze skórą wyprawioną na 
pergamin), z całych skór i skórek bydlęcych (włącznie z bawolimi), 
o powierzchni lica <= 2,6 m2 (28 stóp kwadratowych), bez włosa (z wyłą
czeniem skóry cielęcej chromowej, skóry zamszowej, skóry lakierowanej, 
skóry lakierowanej laminowanej i skóry metalizowanej) 

6,5 0 

4107 12 91  Dwoina licowa ze skóry wyprawionej (włącznie ze skórą wyprawioną na 
pergamin), z całych skór i skórek bydlęcych (włączając bawole), dalej 
przetworzonych po garbowaniu lub po kondycjonowaniu, bez włosa 
(z wyłączeniem bydlęcych (włączając bawole), o powierzchni lica 
<= 2,6 m2 (28 stóp kwadratowych), skóry zamszowej, skóry lakierowanej, 
skóry lakierowanej laminowanej i skóry metalizowanej) 

5,5 0 

4107 12 99  Dwoina licowa ze skóry wyprawionej (włącznie ze skórą wyprawioną na 
pergamin), z całych skór i skórek ze zwierząt jednokopytnych, dalej prze
tworzonych po garbowaniu lub po kondycjonowaniu, bez włosa (z wyłą
czeniem skóry zamszowej, skóry lakierowanej, skóry lakierowanej lamino
wanej i skóry metalizowanej) 

6,5 0 

4107 19 10  Skóra wyprawiona (włącznie ze skórą wyprawioną na pergamin), z całych 
skór i skórek bydlęcych (włączając bawole), o powierzchni lica <= 2,6 m2 

(28 stóp kwadratowych), bez włosa (z wyłączeniem skóry z pełnym licem 
niedwojonej, dwoiny licowej, skóry zamszowej, skóry lakierowanej, skóry 
lakierowanej laminowanej i skóry metalizowanej) 

6,5 0 

4107 19 90  Skóra wyprawiona (włącznie ze skórą wyprawioną na pergamin), z całych 
skór i skórek bydlęcych (włączając bawole) lub ze zwierząt jednokopyt
nych, dalej przetworzonych po garbowaniu lub po kondycjonowaniu, bez 
włosa (z wyłączeniem bydlęcych (włącznie z bawolimi), o powierzchni 
lica <= 2,6 m2 (28 stóp kwadratowych), skóry z pełnym licem niedwojo
nej, dwoiny licowej, skóry zamszowej, skóry lakierowanej, skóry lakiero
wanej laminowanej i skóry metalizowanej) 

6,5 0 
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4107 91 10  Skóra wyprawiona podeszwowa z pełnym licem (włącznie ze skórą wy
prawioną na pergamin), niedwojona, z kawałków, pasów lub płatów skór 
i skórek bydlęcych (włączając bawole) lub ze zwierząt jednokopytnych, 
dalej przetworzonych po garbowaniu lub po kondycjonowaniu, bez włosa 
(z wyłączeniem skóry zamszowej, skóry lakierowanej, skóry lakierowanej 
laminowanej i skóry metalizowanej) 

6,5 0 

4107 91 90  Skóra wyprawiona z pełnym licem (włącznie ze skórą wyprawioną na 
pergamin), niedwojona, z kawałków, pasów lub płatów skór i skórek byd
lęcych (włącznie z bawolimi) lub ze zwierząt jednokopytnych, dalej prze
tworzonych po garbowaniu lub po kondycjonowaniu, bez włosa (z wyłą
czeniem skóry podeszwowej, skóry zamszowej, skóry lakierowanej, skóry 
lakierowanej laminowanej i skóry metalizowanej) 

6,5 0 

4107 92 10  Dwoina licowa ze skóry wyprawionej (włącznie ze skórą wyprawioną na 
pergamin), z kawałków, pasów lub płatów skór i skórek bydlęcych (włącz
nie z bawolimi), dalej przetworzonych po garbowaniu lub po kondycjono
waniu, bez włosa (z wyłączeniem skóry zamszowej, skóry lakierowanej, 
skóry lakierowanej laminowanej i skóry metalizowanej) 

5,5 0 

4107 92 90  Dwoina licowa ze skóry wyprawionej (włącznie ze skórą wyprawioną na 
pergamin), z kawałków, pasów lub płatów skór i skórek ze zwierząt jed
nokopytnych, dalej przetworzonych po garbowaniu lub po kondycjono
waniu, bez włosa (z wyłączeniem skóry zamszowej, skóry lakierowanej, 
skóry lakierowanej laminowanej i skóry metalizowanej) 

6,5 0 

4107 99 10  Skóra wyprawiona (włącznie ze skórą wyprawioną na pergamin), z kawał
ków, pasów lub płatów skór i skórek bydlęcych (włącznie z bawolimi), da
lej przetworzonych po garbowaniu lub po kondycjonowaniu, bez włosa 
(z wyłączeniem skóry z pełnym licem niedwojonej, dwoiny licowej, skóry 
zamszowej, skóry lakierowanej, skóry lakierowanej laminowanej i skóry 
metalizowanej) 

6,5 0 

4107 99 90  Skóra wyprawiona (włącznie ze skórą wyprawioną na pergamin), z kawał
ków, pasów lub płatów skór i skórek ze zwierząt jednokopytnych, dalej 
przetworzonych po garbowaniu lub po kondycjonowaniu, bez włosa 
(z wyłączeniem skóry z pełnym licem niedwojonej, dwoiny licowej, skóry 
zamszowej, skóry lakierowanej, skóry lakierowanej laminowanej i skóry 
metalizowanej) 

6,5 0 

4112 00 00  Skóra wyprawiona dalej przetworzona po garbowaniu lub po kondycjo
nowaniu (włącznie ze skórą wyprawioną na pergamin), owcza lub jag
nięca, bez wełny, nawet dwojona (z wyłączeniem skóry zamszowej, skóry 
lakierowanej, skóry lakierowanej laminowanej i skóry metalizowanej) 

3,5 0 

4113 10 00  Skóra wyprawiona dalej przetworzona po garbowaniu lub po kondycjo
nowaniu (włącznie ze skórą wyprawioną na pergamin), z kóz lub koźląt, 
bez wełny lub włosa, nawet dwojona (z wyłączeniem skóry zamszowej, 
skóry lakierowanej, skóry lakierowanej laminowanej i skóry metalizowa
nej) 

3,5 0 
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4113 20 00  Skóra wyprawiona dalej przetworzona po garbowaniu lub po kondycjo
nowaniu (włącznie ze skórą wyprawioną na pergamin), ze świń, bez 
włosa, nawet dwojona (z wyłączeniem skóry zamszowej, skóry lakierowa
nej, skóry lakierowanej laminowanej i skóry metalizowanej) 

2 0 

4113 30 00  Skóra wyprawiona dalej przetworzona po garbowaniu lub po kondycjo
nowaniu (włącznie ze skórą wyprawioną na pergamin), z gadów, nawet 
dwojona (z wyłączeniem skóry zamszowej, skóry lakierowanej, skóry la
kierowanej laminowanej i skóry metalizowanej) 

2 0 

4113 90 00  Skóra wyprawiona dalej przetworzona po garbowaniu lub po kondycjo
nowaniu (włącznie ze skórą wyprawioną na pergamin), z antylop, jeleni, 
łosi, słoni i pozostałych zwierząt, włącznie ze zwierzętami morskimi, bez 
wełny lub włosa, oraz skóra zwierząt bez sierści, nawet dwojona (z wyłą
czeniem skóry bydlęcej i ze zwierząt jednokopytnych, owiec i jagniąt, kóz 
lub koźląt, świń i gadów oraz skóry zamszowej, skóry lakierowanej, skóry 
lakierowanej laminowanej i skóry metalizowanej) 

2 0 

4114 10 10  Skóra zamszowa, włącznie z zamszem kombinowanym, z owiec lub jag
niąt (z wyłączeniem skóry garbowanej poddanej następnie działaniu for
maldehydu oraz skóry natłuszczonej olejem dopiero po garbowaniu) 

2,5 0 

4114 10 90  Skóra zamszowa, włączając zamsz kombinowany (z wyłączeniem skóry 
z owiec lub jagniąt, skóry garbowanej poddanej następnie działaniu for
maldehydu oraz skóry natłuszczonej olejem dopiero po garbowaniu) 

2,5 0 

4114 20 00  Skóra lakierowana i skóra lakierowana laminowana; skóra metalizowana 
(z wyłączeniem lakierowanej lub metalizowanej skóry regenerowanej) 

2,5 0 

4115 10 00  Skóra wtórna na bazie skóry wyprawionej lub na bazie włókien ze skóry 
wyprawionej, w płytach, arkuszach lub pasach, nawet w zwojach 

2,5 0 

4115 20 00  Skrawki i pozostałe odpady skóry wyprawionej lub skóry wtórnej, niena
dające się do produkcji artykułów skórzanych; pył, proszek i mączka ze 
skóry wyprawionej 

bez cła 0 

4201 00 00  Wyroby siodlarskie i rymarskie dla wszelkich zwierząt, włączając po
stronki, smycze, nakolanniki, kagańce, nakrycia siodeł, torby przy siod
łach, ubiory psów i tym podobne, z dowolnego materiału (z wyłączeniem 
szelek dla dzieci i dorosłych, szpicrut i pozostałych wyrobów objętych po
zycją 6602) 

2,7 0 

4202 11 10  Teczki, aktówki, tornistry i podobne pojemniki, z zewnętrzną powierzch
nią ze skóry wyprawionej, skóry wtórnej lub ze skóry lakierowanej 

3 0 

24.12.2016 L 356/327 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



CN 2007  Wyszczególnienie Stawka podstawowa Kategoria 

4202 11 90  Kufry, walizy, saszetki i podobne pojemniki, z zewnętrzną powierzchnią 
ze skóry wyprawionej, skóry wtórnej lub ze skóry lakierowanej (z wyłącze
niem teczek) 

3 0 

4202 12 11  Teczki, aktówki, tornistry i podobne pojemniki, z zewnętrzną powierzch
nią z folii z tworzyw sztucznych 

9,7 0 

4202 12 19  Kufry, walizy, saszetki i podobne pojemniki, ze skóry wyprawionej, z zew
nętrzną powierzchnią z tworzywa sztucznego (z wyłączeniem teczek) 

9,7 0 

4202 12 50  Kufry, walizy, saszetki, teczki, aktówki, tornistry i podobne pojemniki, 
z zewnętrzną powierzchnią z uformowanego tworzywa sztucznego 

5,2 0 

4202 12 91  Teczki, aktówki, tornistry i podobne pojemniki, z zewnętrzną powierzch
nią z tworzyw sztucznych, włącznie z fibrą, lub z materiałów włókienni
czych (z wyłączeniem tych z zewnętrzną powierzchnią z folii z tworzywa 
sztucznego lub uformowanego tworzywa sztucznego) 

3,7 0 

4202 12 99  Kufry, walizy, saszetki i podobne pojemniki, z zewnętrzną powierzchnią 
z tworzyw sztucznych lub z materiałów włókienniczych (z wyłączeniem 
tych z zewnętrzną powierzchnią z folii z tworzywa sztucznego lub ufor
mowanego tworzywa sztucznego i teczek) 

3,7 0 

4202 19 10  Kufry, walizy, saszetki, teczki, aktówki, tornistry i podobne pojemniki, 
z zewnętrzną powierzchnią z aluminium 

5,7 0 

4202 19 90  Kufry, walizy, saszetki, teczki, aktówki, tornistry i podobne pojemniki 
(z wyłączeniem tych z zewnętrzną powierzchnią ze skóry wyprawionej, 
skóry wtórnej, skóry lakierowanej, tworzyw sztucznych, materiałów włó
kienniczych lub aluminium) 

3,7 0 

4202 21 00  Torebki, nawet z paskiem na ramię, włącznie z tymi bez uchwytu, z zew
nętrzną powierzchnią ze skóry wyprawionej, skóry wtórnej lub skóry la
kierowanej 

3 0 

4202 22 10  Torebki, nawet z paskiem na ramię, włącznie z tymi bez uchwytu, z zew
nętrzną powierzchnią z folii z tworzywa sztucznego 

9,7 0 

4202 22 90  Torebki, nawet z paskiem na ramię, włącznie z tymi bez uchwytu, z zew
nętrzną powierzchnią z materiałów włókienniczych 

3,7 0 

4202 29 00  Torebki, nawet z paskiem na ramię, włącznie z tymi bez uchwytu, z zew
nętrzną powierzchnią z fibry lub tektury, lub całkowicie lub głównie po
kryte takimi materiałami lub papierem 

3,7 0 
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4202 31 00  Portfele, portmonetki, woreczki na klucze, papierośnice, woreczki na ty
toń i podobne artykuły w rodzaju noszonych zwykle w kieszeni lub w to
rebce, z zewnętrzną powierzchnią ze skóry wyprawionej, skóry wtórnej 
lub skóry lakierowanej 

3 0 

4202 32 10  Portfele, portmonetki, woreczki na klucze, papierośnice, woreczki na ty
toń i podobne artykuły w rodzaju noszonych zwykle w kieszeni lub w to
rebce, z zewnętrzną powierzchnią z folii z tworzywa sztucznego 

9,7 0 

4202 32 90  Portfele, portmonetki, woreczki na klucze, papierośnice, woreczki na ty
toń i podobne artykuły w rodzaju noszonych zwykle w kieszeni lub w to
rebce, z zewnętrzną powierzchnią z materiałów włókienniczych 

3,7 0 

4202 39 00  Portfele, portmonetki, woreczki na klucze, papierośnice, woreczki na ty
toń i podobne artykuły w rodzaju noszonych zwykle w kieszeni lub w to
rebce, z zewnętrzną powierzchnią z fibry lub tektury, lub całkowicie lub 
głównie pokryte takimi materiałami lub papierem, włącznie z futerałami 
na okulary z uformowanego tworzywa sztucznego 

3,7 0 

4202 91 10  Torby podróżne, kosmetyczki, plecaki i torby sportowe, z zewnętrzną 
powierzchnią ze skóry wyprawionej, skóry wtórnej lub skóry lakierowa
nej 

3 0 

4202 91 80  Izolowane torby na artykuły żywnościowe lub napoje, torby sklepowe, 
mapniki, torby na narzędzia, pudełka na biżuterię, kasety na sztućce, fute
rały na lornetki, futerały na aparaty fotograficzne, futerały na instrumenty 
muzyczne, futerały na broń, kabury oraz podobne pojemniki, z zew
nętrzną powierzchnią ze skóry wyprawionej, skóry wtórnej lub skóry la
kierowanej (z wyłączeniem kufrów, aktówek, tornistrów i podobnych po
jemników; artykułów noszonych zwykle w kieszeni lub w torebce; toreb 
podróżnych, kosmetyczek lub toreb sportowych; plecaków) 

3 0 

4202 92 11  Torby podróżne, kosmetyczki, plecaki i torby sportowe, z zewnętrzną 
powierzchnią z folii z tworzywa sztucznego 

9,7 0 

4202 92 15  Futerały na instrumenty muzyczne, z zewnętrzną powierzchnią z folii 
z tworzywa sztucznego 

6,7 0 

4202 92 19  Izolowane torby na artykuły żywnościowe lub napoje, torby sklepowe, 
mapniki, torby na narzędzia, pudełka na biżuterię, kasety na sztućce, fute
rały na lornetki, futerały na aparaty fotograficzne, futerały na broń, ka
bury oraz podobne pojemniki, z zewnętrzną powierzchnią z folii z two
rzywa sztucznego (z wyłączeniem kufrów, aktówek, tornistrów i podob
nych pojemników, artykułów noszonych w kieszeni lub w torebce, toreb 
podróżnych, kosmetyczek, toreb sportowych, plecaków i futerałów na in
strumenty muzyczne) 

9,7 0 

4202 92 91  Torby podróżne, kosmetyczki, plecaki i torby sportowe, z zewnętrzną 
powierzchnią z materiałów włókienniczych 

2,7 0 
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4202 92 98  Izolowane torby na artykuły żywnościowe lub napoje, torby sklepowe, 
mapniki, torby na narzędzia, pudełka na biżuterię, kasety na sztućce, fute
rały na lornetki, futerały na aparaty fotograficzne, futerały na instrumenty 
muzyczne, futerały na broń, kabury oraz podobne pojemniki, z zew
nętrzną powierzchnią z materiałów włókienniczych (z wyłączeniem ku
frów, aktówek, tornistrów i podobnych pojemników, artykułów noszo
nych zwykle w kieszeni lub w torebce, toreb podróżnych, kosmetyczek, 
toreb sportowych i plecaków) 

2,7 0 

4202 99 00  Torby podróżne, torby sklepowe lub na narzędzia, pudełka na biżuterię, 
kasety na sztućce i tym podobne, z zewnętrzną powierzchnią z fibry lub 
tektury; futerały na lornetki, aparaty fotograficzne, instrumenty mu
zyczne, broń, kabury oraz podobne pojemniki, z zewnętrzną powierzch
nią z materiałów (innych niż skóra wyprawiona, folia z tworzywa sztucz
nego lub materiały włókiennicze) (z wyłączeniem kufrów, aktówek, tor
nistrów i podobnych pojemników; torebek; artykułów noszonych zwykle 
w kieszeni lub w torebce) 

3,7 0 

4203 10 00  Artykuły odzieżowe, ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej (z wyłącze
niem dodatków odzieżowych, obuwia i nakryć głowy i ich części oraz wy
robów objętych działem 95, np. ochraniaczy na golenie, masek do szer
mierki) 

4 0 

4203 21 00  Rękawice, specjalnie przeznaczone do stosowania w sporcie, ze skóry wy
prawionej lub skóry wtórnej 

9 0 

4203 29 10  Rękawice ochronne dla wszystkich zawodów, ze skóry wyprawionej lub 
skóry wtórnej 

9 0 

4203 29 91  Męskie i chłopięce rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem, ze 
skóry wyprawionej lub skóry wtórnej (z wyłączeniem specjalnych rękawic 
sportowych i rękawic ochronnych dla wszystkich zawodów) 

7 0 

4203 29 99  Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem, ze skóry wyprawionej 
lub skóry wtórnej (z wyłączeniem męskich i chłopięcych, specjalnych rę
kawic sportowych i rękawic ochronnych dla wszystkich zawodów) 

7 0 

4203 30 00  Pasy i bandolety, ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej 5 0 

4203 40 00  Dodatki odzieżowe, ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej (z wyłącze
niem rękawiczek, mitenek i rękawic z jednym palcem, pasów, bandolet, 
obuwia i nakryć głowy i ich części oraz wyrobów objętych działem 95 
(np. ochraniaczy na golenie, masek do szermierki)) 

5 0 

4205 00 11  Pasy lub taśmy, przenośnikowe lub napędowe, ze skóry wyprawionej lub 
skóry wtórnej 

2 0 

4205 00 19  Artykuły do zastosowań technicznych, ze skóry wyprawionej lub ze skóry 
wtórnej (z wyłączeniem pasów lub taśm, przenośnikowych lub napędo
wych) 

3 0 
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4205 00 90  Artykuły ze skóry wyprawionej lub ze skóry wtórnej (z wyłączeniem wy
robów rymarskich, sakiew; futerałów i podobnych pojemników; odzieży 
i dodatków odzieżowych; artykułów do zastosowań technicznych; biczów, 
szpicrut i podobnych artykułów objętych pozycją 6602; mebli; urządzeń 
oświetleniowych; zabawek; gier; artykułów sportowych; guzików i ich 
części; spinek do mankietów, bransoletek i pozostałej sztucznej biżuterii; 
artykułów gotowych z siatki objętych pozycją 5608; oraz artykułów z ma
teriałów plecionych) 

2,5 0 

4206 00 00  Artykuły z jelit, błon, pęcherzy lub ścięgien (z wyłączeniem jelit jedwabni
ków, sterylnego katgutu, pozostałych sterylnych materiałów do zszywania 
chirurgicznego oraz strun do instrumentów muzycznych) 

1,7 0 

4301 10 00  Skóry futerkowe surowe, z norek, całe, nawet z łbem, ogonem lub łapami bez cła 0 

4301 30 00  Skóry futerkowe surowe, z jagniąt, takich jak: astrachańskie, karakuły, per
skie, szerokoogoniaste i podobne, indyjskie, chińskie, mongolskie lub ty
betańskie, całe, nawet z łbem, ogonem lub łapami 

bez cła 0 

4301 60 00  Skóry futerkowe surowe, z lisów, nawet z łbem, ogonem lub łapami bez cła 0 

4301 80 30  Skóry futerkowe surowe, ze świstaków, całe, nawet z łbem, ogonem lub 
łapami 

bez cła 0 

4301 80 50  Skóry futerkowe surowe, z dzikich kotów, nawet z łbem, ogonem lub ła
pami 

bez cła 0 

4301 80 70  Skóry futerkowe surowe, całe, nawet z łbem, ogonem lub łapami (z wyłą
czeniem tych z norek, jagniąt astrachańskich, karakułowych, perskich, sze
rokoogoniastych i podobnych, indyjskich, chińskich, mongolskich lub ty
betańskich, lisów, świstaków i dzikich kotów) 

bez cła 0 

4301 90 00  Łby, ogony, łapy i pozostałe części lub kawałki skór futerkowych, nadające 
się do wykorzystania w kuśnierstwie 

bez cła 0 

4302 11 00  Skóry futerkowe garbowane lub wykończone, z norek, całe, nawet 
z łbem, ogonem lub łapami, niepołączone 

bez cła 0 

4302 19 10  Skóry futerkowe garbowane lub wykończone, z bobrów, całe, nawet 
z łbem, ogonem lub łapami, niepołączone 

bez cła 0 

4302 19 20  Skóry futerkowe garbowane lub wykończone, z piżmaków, całe, nawet 
z łbem, ogonem lub łapami, niepołączone 

bez cła 0 

4302 19 30  Skóry futerkowe garbowane lub wykończone, z lisów, całe, nawet z łbem, 
ogonem lub łapami, niepołączone 

bez cła 0 

4302 19 35  Skóry futerkowe garbowane lub wykończone, z królików lub zajęcy, całe, 
nawet z łbem, ogonem lub łapami, niepołączone 

bez cła 0 
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4302 19 41  Skóry futerkowe garbowane lub wykończone, ze szczeniąt foczych z ga
tunku »harp« (whitecoat) lub ze szczeniąt foczych z gatunku »hooded« 
(blue-backs), całe, nawet z łbem, ogonem lub łapami, niepołączone 

2,2 0 

4302 19 49  Skóry futerkowe garbowane lub wykończone, z fok, całe, nawet z łbem, 
ogonem lub łapami, niepołączone (z wyłączeniem ze szczeniąt foczych 
z gatunku »harp« (whitecoat) lub ze szczeniąt foczych z gatunku »hooded« 
(blue-backs)) 

2,2 0 

4302 19 50  Skóry futerkowe garbowane lub wykończone, z wydr morskich lub nutrii, 
całe, nawet z łbem, ogonem lub łapami, niepołączone 

2,2 0 

4302 19 60  Skóry futerkowe garbowane lub wykończone, ze świstaków, całe, nawet 
z łbem, ogonem lub łapami, niepołączone 

2,2 0 

4302 19 70  Skóry futerkowe garbowane lub wykończone, z dzikich kotów, całe, nawet 
z łbem, ogonem lub łapami, niepołączone 

2,2 0 

4302 19 75  Skóry futerkowe garbowane lub wykończone, z jagniąt astrachańskich, ka
rakułowych, perskich, szerokoogoniastych lub podobnych oraz jagniąt in
dyjskich, chińskich, mongolskich lub tybetańskich, całe, nawet z łbem, 
ogonem lub łapami, niepołączone 

bez cła 0 

4302 19 80  Skóry futerkowe garbowane lub wykończone, z owiec lub jagniąt, całe, 
nawet z łbem, ogonem lub łapami, niepołączone (z wyłączeniem z jagniąt 
astrachańskich, karakułowych, perskich, szerokoogoniastych lub podob
nych oraz jagniąt indyjskich, chińskich, mongolskich lub tybetańskich) 

2,2 0 

4302 19 95  Skóry futerkowe garbowane lub wykończone, całe, nawet z łbem, ogonem 
lub łapami, niepołączone (z wyłączeniem skór futerkowych z norek, króli
ków, zajęcy, bobrów, piżmaków, lisów, fok, wydr morskich, nutrii, śwista
ków, dzikich kotów, owiec i jagniąt) 

2,2 0 

4302 20 00  Łby, ogony, łapy i pozostałe części lub kawałki, ze skór futerkowych gar
bowanych lub wykończonych, niepołączone 

bez cła 0 

4302 30 10  »Dropiate« skóry futerkowe, garbowane i wykończone 2,7 0 

4302 30 21  Całe skóry futerkowe i części lub kawałki z nich, z norek, garbowane lub 
wykończone, połączone, bez dodatków z innych materiałów (z wyłącze
niem »dropiatych« skór futerkowych, odzieży, dodatków odzieżowych 
i pozostałych artykułów ze skór futerkowych) 

2,2 0 

4302 30 25  Całe skóry futerkowe i części lub kawałki z nich, z królików lub zajęcy, 
garbowane lub wykończone, połączone, bez dodatków z innych materia
łów (z wyłączeniem »dropiatych« skór futerkowych, odzieży, dodatków 
odzieżowych i pozostałych artykułów ze skór futerkowych) 

2,2 0 
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4302 30 31  Całe skóry futerkowe i części lub kawałki z nich, z jagniąt astrachańskich, 
karakułowych, perskich, szerokoogoniastych lub podobnych oraz jagniąt 
indyjskich, chińskich, mongolskich lub tybetańskich, garbowane lub wy
kończone, połączone, bez dodatków z innych materiałów (z wyłączeniem 
»dropiatych« skór futerkowych, odzieży, dodatków odzieżowych i pozosta
łych artykułów ze skór futerkowych) 

2,2 0 

4302 30 41  Całe skóry futerkowe i części lub kawałki z nich, z piżmaków, garbowane 
lub wykończone, połączone, bez dodatków z innych materiałów (z wyłą
czeniem »dropiatych« skór futerkowych, odzieży, dodatków odzieżowych 
i pozostałych artykułów ze skór futerkowych) 

2,2 0 

4302 30 45  Całe skóry futerkowe i części lub kawałki z nich, z lisów, garbowane lub 
wykończone, połączone, bez dodatków z innych materiałów (z wyłącze
niem »dropiatych« skór futerkowych, odzieży, dodatków odzieżowych 
i pozostałych artykułów ze skór futerkowych) 

2,2 0 

4302 30 51  Całe skóry futerkowe i części lub kawałki z nich, ze szczeniąt foczych z ga
tunku »harp« (whitecoat) lub ze szczeniąt foczych z gatunku »hooded« 
(blue-backs), garbowane lub wykończone, połączone, bez dodatków z in
nych materiałów (z wyłączeniem »dropiatych« skór futerkowych, odzieży, 
dodatków odzieżowych i pozostałych artykułów ze skór futerkowych) 

2,2 0 

4302 30 55  Całe skóry futerkowe i części lub kawałki z nich, z fok, garbowane lub 
wykończone, połączone, bez dodatków z innych materiałów (z wyłącze
niem ze szczeniąt foczych z gatunku »harp« (whitecoat) lub ze szczeniąt 
foczych z gatunku »hooded« (blue-backs), »dropiatych« skór futerkowych, 
odzieży, dodatków odzieżowych i pozostałych artykułów ze skór futerko
wych) 

2,2 0 

4302 30 61  Całe skóry futerkowe i części lub kawałki z nich, z wydr morskich lub nu
trii, garbowane lub wykończone, połączone, bez dodatków z innych ma
teriałów (z wyłączeniem »dropiatych« skór futerkowych, odzieży, dodat
ków odzieżowych i pozostałych artykułów ze skór futerkowych) 

2,2 0 

4302 30 71  Całe skóry futerkowe i części lub kawałki z nich, z dzikich kotów, garbo
wane lub wykończone, połączone, bez dodatków z innych materiałów 
(z wyłączeniem »dropiatych« skór futerkowych, odzieży, dodatków odzie
żowych i pozostałych artykułów ze skór futerkowych) 

2,2 0 

4302 30 95  Całe skóry futerkowe i części lub kawałki z nich, garbowane lub wykoń
czone, połączone, bez dodatków z innych materiałów (z wyłączeniem 
skór futerkowych z norek, królików, zajęcy, jagniąt astrachańskich, kara
kułowych, perskich, szerokoogoniastych i podobnych, jagniąt indyjskich, 
chińskich, mongolskich lub tybetańskich, piżmaków, lisów, fok, wydr 
morskich, nutrii, świstaków, dzikich kotów; »dropiatych« skór futerko
wych; artykułów odzieżowych i pozostałych artykułów ze skór futerko
wych) 

2,2 0 
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4303 10 10  Artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe, ze skór futerkowych, ze szcze
niąt foczych z gatunku »harp« (whitecoat) lub ze szczeniąt foczych z ga
tunku »hooded« (blue-backs) (z wyłączeniem rękawiczek ze skóry wypra
wionej lub ze skór futerkowych, obuwia i nakryć głowy i ich części) 

3,7 0 

4303 10 90  Artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe, ze skór futerkowych (z wyłącze
niem tych ze szczeniąt foczych z gatunku »harp« (whitecoat) lub ze szcze
niąt foczych z gatunku »hooded« (blue-backs), rękawiczek ze skóry wypra
wionej lub ze skór futerkowych, obuwia i nakryć głowy i ich części) 

3,7 0 

4303 90 00  Artykuły ze skór futerkowych (z wyłączeniem artykułów odzieżowych, 
dodatków odzieżowych i towarów objętych działem 95, np. zabawek, gier 
i sprzętu sportowego) 

3,7 0 

4304 00 00  Futra sztuczne i artykuły z nich (z wyłączeniem rękawiczek ze skóry wy
prawionej lub futra sztucznego, obuwia i nakryć głowy i ich części oraz 
towarów objętych działem 95, np. zabawek, gier i sprzętu sportowego) 

3,2 0 

4401 10 00  Drewno opałowe w postaci kłód, szczap, gałęzi, wiązek chrustu lub 
w podobnych postaciach 

bez cła 0 

4401 21 00  Drewno iglaste w postaci wiórków lub kawałków (z wyłączeniem w ro
dzaju stosowanego głównie do barwienia lub w garbarstwie) 

bez cła 0 

4401 22 00  Drewno w postaci wiórków lub kawałków (z wyłączeniem w rodzaju sto
sowanego głównie do barwienia lub w garbarstwie oraz drewna iglastego) 

bez cła 0 

4401 30 10  Trociny, nawet aglomerowane w kłody, brykiety, granulki lub podobne 
postacie 

bez cła 0 

4401 30 90  Drewno odpadowe i ścinki drewniane, nawet aglomerowane w kłody, bry
kiety, granulki lub podobne postacie (z wyłączeniem trocin) 

bez cła 0 

4402 10 00  Węgiel drzewny z bambusa, włącznie z węglem drzewnym z łupin lub 
orzechów, nawet aglomerowany (z wyłączeniem stosowanego jako lekar
stwo, dodawanego do kadzidła, węgla aktywowanego z bambusa i węgla 
w postaci kredek) 

bez cła 0 

4402 90 00  Węgiel drzewny, włącznie z węglem drzewnym z łupin lub orzechów, na
wet aglomerowany (z wyłączeniem węgla drzewnego z bambusa, węgla 
drzewnego stosowanego jako lekarstwo, dodawanego do kadzidła, węgla 
aktywowanego i węgla w postaci kredek) 

bez cła 0 

4403 10 00  Drewno surowe, malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi 
środkami konserwującymi (z wyłączeniem zgrubnie przyciętego drewna 
na laski, parasolki, rękojeści do narzędzi i tym podobne; drewna w postaci 
podkładów kolejowych; drewna ciętego na deski lub belki itp.) 

bez cła 0 

4403 20 11  Kłody tartaczne świerkowe z gatunku »Picea abies Karst.« lub srebrnej jodły 
»Abies alba Mill.«, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obro
bione 

bez cła 0 
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4403 20 19  Drewno świerkowe z gatunku »Picea abies Karst.« lub srebrnej jodły »Abies 
alba Mill.«, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione 
(z wyłączeniem kłód tartacznych; zgrubnie przyciętego drewna na laski, 
parasolki, rękojeści do narzędzi i tym podobne; drewna w postaci podkła
dów kolejowych; drewna ciętego na deski lub belki itp.; drewna malowa
nego, bejcowanego, nasyconego kreozotem lub innymi środkami konser
wującymi) 

bez cła 0 

4403 20 31  Kłody tartaczne sosnowe z gatunku »Pinus sylvestris L.«, nawet pozbawione 
kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione 

bez cła 0 

4403 20 39  Drewno sosnowe z gatunku »Pinus sylvestris L.«, nawet pozbawione kory 
lub bieli, lub zgrubnie obrobione (z wyłączeniem kłód tartacznych; zgrub
nie przyciętego drewna na laski, parasolki, rękojeści do narzędzi i tym 
podobne; drewna w postaci podkładów kolejowych; drewna ciętego na 
deski lub belki itp.; drewna malowanego, bejcowanego, nasyconego kreo
zotem lub innymi środkami konserwującymi) 

bez cła 0 

4403 20 91  Kłody tartaczne z drewna iglastego, nawet pozbawione kory lub bieli, lub 
zgrubnie obrobione (z wyłączeniem świerkowego z gatunku »Picea abies 
Karst.«, srebrnej jodły »Abies alba Mill.« i sosnowego z gatunku »Pinus syl
vestris L.«) 

bez cła 0 

4403 20 99  Drewno iglaste, surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie 
obrobione (z wyłączeniem kłód tartacznych; zgrubnie przyciętego drewna 
na laski, parasolki, rękojeści do narzędzi i tym podobne; drewna w postaci 
podkładów kolejowych; drewna ciętego na deski lub belki itp.; drewna 
malowanego, bejcowanego, nasyconego kreozotem lub innymi środkami 
konserwującymi; oraz drewna świerkowego z gatunku »Picea abies Karst.«, 
srebrnej jodły »Abies alba Mill.« i sosnowego z gatunku »Pinus sylvestris L.«) 

bez cła 0 

4403 41 00  Drewno ciemnoczerwone meranti, jasnoczerwone meranti i meranti ba
kau, surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione 
(z wyłączeniem zgrubnie przyciętego drewna na laski, parasole, rękojeści 
do narzędzi i tym podobne; drewna ciętego na deski lub belki itp.; drewna 
malowanego, bejcowanego, nasyconego kreozotem lub innymi środkami 
konserwującymi) 

bez cła 0 

4403 49 10  Sapelli, akacja afrykańska i iroko, surowe, nawet pozbawione kory lub 
bieli, lub zgrubnie obrobione (z wyłączeniem zgrubnie przyciętego 
drewna na laski, parasole, rękojeści do narzędzi i tym podobne; drewna 
ciętego na deski lub belki, itp.; drewna malowanego, bejcowanego, nasy
conego kreozotem lub innymi środkami konserwującymi) 

bez cła 0 

4403 49 20  Okoumé, surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obro
bione (z wyłączeniem zgrubnie przyciętego drewna na laski, parasole, rę
kojeści do narzędzi i tym podobne; drewna ciętego na deski lub belki itp.; 
drewna malowanego, bejcowanego, nasyconego kreozotem lub innymi 
środkami konserwującymi) 

bez cła 0 

4403 49 40  Sipo, surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obrobione 
(z wyłączeniem zgrubnie przyciętego drewna na laski, parasole, rękojeści 
do narzędzi i tym podobne; drewna ciętego na deski lub belki itp.; drewna 
malowanego, bejcowanego, nasyconego kreozotem lub innymi środkami 
konserwującymi) 

bez cła 0 

24.12.2016 L 356/335 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



CN 2007  Wyszczególnienie Stawka podstawowa Kategoria 

4403 49 95  Abura, afrormosia, ako, alan, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, 
balsa, biała seraya, białe lauan, białe meranti, bossé ciemne, bossé jasne, 
cativo, cedr, dabema, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, ge
ronggang, ilomba, imbuia, ipé, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, ka
pur, kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto, limba, louro, maçaranduba, 
mahoń, makoré, mandioqueira, mansonia, mengkulang, merawan, mer
bau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, obeche, onzabili, orey, 
ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palisander z Gwatemali, palisander 
z Para, palisander z Rio, palisander z Rose, pau Amarelo, pau marfim, pu
lai, punah, quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir, sucupira, suren, tauari, 
teak, tiama, tola, virola i żółte meranti, surowe, nawet pozbawione kory 
lub bieli, lub zgrubnie obrobione (z wyłączeniem zgrubnie przyciętego 
drewna na laski, parasole, rękojeści do narzędzi i tym podobne; drewna 
ciętego na deski lub belki itp.; drewna malowanego, bejcowanego, nasyco
nego kreozotem lub innymi środkami konserwującymi) 

bez cła 0 

4403 91 10  Kłody tartaczne z dębu »Quercus spp.«, nawet pozbawione kory lub bieli, 
lub zgrubnie obrobione 

bez cła 0 

4403 91 90  Drewno z dębu »Quercus spp.«, surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, 
lub zgrubnie obrobione (z wyłączeniem kłód tartacznych; zgrubnie przy
ciętego drewna na laski, parasolki, rękojeści do narzędzi i tym podobne; 
drewna w postaci podkładów kolejowych; drewna ciętego na deski lub 
belki itp.; drewna malowanego, bejcowanego, nasyconego kreozotem lub 
innymi środkami konserwującymi) 

bez cła 0 

4403 92 10  Kłody tartaczne z buka »Fagus spp.«, nawet pozbawione kory lub bieli, lub 
zgrubnie obrobione 

bez cła 0 

4403 92 90  Drewno z buka »Fagus spp.«, surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, 
lub zgrubnie obrobione (z wyłączeniem kłód tartacznych; zgrubnie przy
ciętego drewna na laski, parasolki, rękojeści do narzędzi i tym podobne; 
drewna w postaci podkładów kolejowych; drewna ciętego na deski lub 
belki itp.; drewna malowanego, bejcowanego, nasyconego kreozotem lub 
innymi środkami konserwującymi) 

bez cła 0 

4403 99 10  Drewno z topoli, surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie 
obrobione (z wyłączeniem zgrubnie przyciętego drewna na laski, parasole, 
rękojeści do narzędzi i tym podobne; drewna ciętego na deski lub belki, 
itp.; drewna malowanego, bejcowanego, nasyconego kreozotem lub in
nymi środkami konserwującymi) 

bez cła 0 

4403 99 30  Drewno z eukaliptusa, surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub 
zgrubnie obrobione (z wyłączeniem zgrubnie przyciętego drewna na laski, 
parasole, rękojeści do narzędzi i tym podobne; drewna ciętego na deski 
lub belki itp.; drewna malowanego, bejcowanego, nasyconego kreozotem 
lub innymi środkami konserwującymi) 

bez cła 0 

4403 99 51  Kłody tartaczne z brzozy, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie 
obrobione 

bez cła 0 

4403 99 59  Drewno z brzozy, surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie 
obrobione (z wyłączeniem kłód tartacznych; zgrubnie przyciętego drewna 
na laski, parasolki, rękojeści do narzędzi i tym podobne; drewna ciętego 
na deski lub belki itp.; drewna malowanego, bejcowanego, nasyconego 
kreozotem lub innymi środkami konserwującymi) 

bez cła 0 
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4403 99 95  Drewno, surowe, nawet pozbawione kory lub bieli, lub zgrubnie obro
bione (z wyłączeniem zgrubnie przyciętego drewna na laski, parasole, rę
kojeści do narzędzi i tym podobne; drewna ciętego na deski lub belki itp.; 
drewna malowanego, bejcowanego, nasyconego kreozotem lub innymi 
środkami konserwującymi, drewna tropikalnego wymienionego w uwadze 
1 do podpozycji niniejszego działu i drewna iglastego, z dębu, buka, to
poli, eukaliptusa i brzozy) 

bez cła 0 

4404 10 00  Obręcze drewniane; żerdzie rozszczepione; pale, paliki i kołki z drewna, 
zaostrzone, ale nieprzetarte wzdłużnie; tyczki drewniane, zgrubnie przy
cięte, ale nietoczone, niewygięte lub w inny sposób obrobione, nadające 
się do produkcji lasek, parasoli, rękojeści do narzędzi lub tym podobnych; 
wióry i tym podobne, z drewna iglastego (z wyłączeniem obręczy drew
nianych przetartych wzdłużnie i rzeźbionych lub przycinanych przy kra
wędziach; opraw mioteł, prawideł) 

bez cła 0 

4404 20 00  Obręcze drewniane; żerdzie rozszczepione; pale, paliki i kołki z drewna, 
zaostrzone, ale nieprzetarte wzdłużnie; tyczki drewniane, zgrubnie przy
cięte, ale nietoczone, niewygięte lub w inny sposób nieobrobione, nad
ające się do produkcji lasek, parasoli, rękojeści do narzędzi i tym podob
nych; wióry i tym podobne (z wyłączeniem obręczy drewnianych przetar
tych wzdłużnie i rzeźbionych lub przycinanych przy krawędziach; opraw 
mioteł, prawideł; drewna iglastego ogólnie) 

bez cła 0 

4405 00 00  Wełna drzewna; mączka drzewna (proszek drzewny, którego <= 8 % 
masy pozostaje na sicie o oczkach 0,63 mm) 

bez cła 0 

4406 10 00  Podkłady kolejowe lub tramwajowe, z drewna, nieimpregnowane bez cła 0 

4406 90 00  Drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe, z drewna, impregnowane bez cła 0 

4407 10 15  Drewno iglaste, przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami 
lub obwodowo, o grubości > 6 mm, szlifowane lub łączone stykowo, na
wet strugane lub szlifowane 

bez cła 0 

4407 10 31  Drewno świerkowe z gatunku »Picea abies Karst.« lub srebrnej jodły »Abies 
alba Mill.«, przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub ob
wodowo, o grubości > 6 mm, strugane (z wyłączeniem łączonego sty
kowo) 

bez cła 0 

4407 10 33  Drewno sosnowe z gatunku »Pinus sylvestris L.«, przetarte lub strugane 
wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, o grubości > 6 mm, 
strugane (z wyłączeniem łączonego stykowo) 

bez cła 0 

4407 10 38  Drewno iglaste, przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami 
lub obwodowo, o grubości > 6 mm, strugane (z wyłączeniem łączonego 
stykowo, świerkowego z gatunku »Picea abies Karst.«, srebrnej jodły »Abies 
alba Mill.« i sosnowego z gatunku »Pinus sylvestris L.«) 

bez cła 0 

4407 10 91  Drewno świerkowe z gatunku »Picea abies Karst.« lub srebrnej jodły »Abies 
alba Mill.«, przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub ob
wodowo, o grubości > 6 mm (z wyłączeniem struganego, szlifowanego 
lub łączonego stykowo; desek do produkcji ołówków; drewna o długości 
<= 125 mm i grubości < 12,5 mm) 

bez cła 0 
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4407 10 93  Drewno sosnowe z gatunku »Pinus sylvestris L.«, przetarte lub cięte wzdłuż
nie, skrawane warstwami lub obwodowo, o grubości > 6 mm (z wyłącze
niem struganego, szlifowanego lub łączonego stykowo; desek do produk
cji ołówków grafitowych, rysików, kredek i pozostałych ołówków z drew
nianą obudową; drewna o długości <= 125 mm i grubości < 12,5 mm) 

bez cła 0 

4407 10 98  Drewno iglaste, przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami 
lub obwodowo, o grubości > 6 mm (z wyłączeniem struganego lub szlifo
wanego oraz świerkowego z gatunku »Picea abies Karst.«, srebrnej jodły 
»Abies alba Mill.« i sosnowego z gatunku »Pinus sylvestris L.«) 

bez cła 0 

4407 21 10  Mahoń »Swietenia spp.«, przetarty lub strugany wzdłużnie, skrawany 
warstwami lub obwodowo, o grubości > 6 mm, szlifowany lub łączony 
stykowo, nawet strugany lub szlifowany 

2,5 0 

4407 21 91  Mahoń »Swietenia spp.«, przetarty lub strugany wzdłużnie, skrawany 
warstwami lub obwodowo, o grubości > 6 mm, strugany (z wyłączeniem 
łączonego stykowo) 

2 0 

4407 21 99  Mahoń »Swietenia spp.«, przetarty lub strugany wzdłużnie, skrawany 
warstwami lub obwodowo, o grubości > 6 mm (z wyłączeniem struga
nego, szlifowanego lub łączonego stykowo) 

bez cła 0 

4407 22 10  Virola, imbuia i balsa, przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane 
warstwami lub obwodowo, o grubości > 6 mm, szlifowane lub łączone 
stykowo, nawet strugane lub szlifowane 

2,5 0 

4407 22 91  Virola, imbuia i balsa, przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane 
warstwami lub obwodowo, o grubości > 6 mm, strugane (z wyłączeniem 
łączonego stykowo) 

2 0 

4407 22 99  Virola, imbuia i balsa, przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane 
warstwami lub obwodowo, o grubości > 6 mm (z wyłączeniem struga
nego, szlifowanego lub łączonego stykowo) 

bez cła 0 

4407 25 10  Ciemnoczerwone meranti, jasnoczerwone meranti i meranti bakau, prze
tarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, o gru
bości > 6 mm, łączone stykowo, nawet strugane lub szlifowane 

2,5 0 

4407 25 30  Ciemnoczerwone meranti, jasnoczerwone meranti i meranti bakau, prze
tarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, o gru
bości > 6 mm, strugane (z wyłączeniem łączonego stykowo) 

2 0 

4407 25 50  Ciemnoczerwone meranti, jasnoczerwone meranti i meranti bakau, prze
tarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, o gru
bości > 6 mm, szlifowane (z wyłączeniem łączonego stykowo) 

2,5 0 
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4407 25 90  Ciemnoczerwone meranti, jasnoczerwone meranti i meranti bakau, prze
tarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, o gru
bości > 6 mm (z wyłączeniem takich wyrobów struganych, szlifowanych 
lub łączonych stykowo) 

bez cła 0 

4407 26 10  Białe lauan, białe meranti, białe seraya, żółte meranti i alan, przetarte lub 
strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, o grubości 
> 6 mm, łączone stykowo, nawet strugane lub szlifowane 

2,5 0 

4407 26 30  Białe lauan, białe meranti, białe seraya, żółte meranti i alan, przetarte lub 
strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, o grubości 
> 6 mm, strugane (z wyłączeniem łączonego stykowo) 

2 0 

4407 26 50  Białe lauan, białe meranti, białe seraya, żółte meranti i alan, przetarte lub 
strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, o grubości 
> 6 mm, szlifowane (z wyłączeniem łączonego stykowo) 

2,5 0 

4407 26 90  Białe lauan, białe meranti, białe seraya, żółte meranti i alan, przetarte lub 
strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, o grubości 
> 6 mm (z wyłączeniem struganego, szlifowanego lub łączonego sty
kowo) 

bez cła 0 

4407 27 10  Sapelli, przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwo
dowo, o grubości > 6 mm, szlifowane lub łączone stykowo, nawet stru
gane lub szlifowane 

2,5 0 

4407 27 91  Sapelli, przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwo
dowo, o grubości > 6 mm, strugane (z wyłączeniem łączonego stykowo) 

2 0 

4407 27 99  Sapelli, przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwo
dowo, o grubości > 6 mm (z wyłączeniem struganego, szlifowanego lub 
łączonego stykowo) 

bez cła 0 

4407 28 10  Iroko, przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwo
dowo, o grubości > 6 mm, szlifowane lub łączone stykowo, nawet stru
gane lub szlifowane 

2,5 0 

4407 28 91  Iroko, przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwo
dowo, o grubości > 6 mm, strugane (z wyłączeniem łączonego stykowo) 

2 0 

4407 28 99  Iroko, przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwo
dowo, o grubości > 6 mm (z wyłączeniem struganego, szlifowanego lub 
łączonego stykowo) 

bez cła 0 
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4407 29 15  Keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, 
okoumé, obeche, sipo, akacja afrykańska, makoré, tiama, mansonia, 
ilomba, dibétou, limba, azobé, palisander z Rio, palisander z Para, palisan
der z Rose, abura, afrormosia, ako, andiroba, aningré, avodiré, balau, 
bossé jasne, bossé ciemne, cativo, cedr, dabema, doussié, framiré, freijo, 
fromager, fuma, geronggang, ipé, jaboty, jequitiba, kosipo, kotibé, koto, 
louro, maçaranduba, mahoń (z wyłączeniem »Swietenia spp.«), mandio
queira, mengkulang, merawan, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nya
toh, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palisander z Gwate
mali, pau Amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, saqui-saqui, sepe
tir, sucupira, suren, tauari i tola, przetarte lub strugane wzdłużnie, skra
wane warstwami lub obwodowo, o grubości > 6 mm, łączone stykowo, 
nawet strugane lub szlifowane 

2,5 0 

4407 29 20  Palisander z Rio, palisander z Para i palisander z Rose, przetarte lub stru
gane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, strugane, o grubości 
> 6 mm (z wyłączeniem łączonego stykowo) 

2 0 

4407 29 25  Keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, 
okoumé, obeche, sipo, akacja afrykańska, makoré, tiama, mansonia, 
ilomba, dibétou, limba i azobé, przetarte lub strugane wzdłużnie, skra
wane warstwami lub obwodowo, o grubości > 6 mm, strugane (z wyłącze
niem łączonego stykowo) 

2 0 

4407 29 45  Keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, 
okoumé, obeche, sipo, akacja afrykańska, makoré, tiama, mansonia, 
ilomba, dibétou, limba, azobé, palisander z Rio, palisander z Para i palisan
der z Rose, przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub 
obwodowo, o grubości > 6 mm, szlifowane (z wyłączeniem łączonego 
stykowo) 

2,5 0 

4407 29 61  Azobé, przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwo
dowo, o grubości > 6 mm (z wyłączeniem takich wyrobów struganych, 
szlifowanych lub łączonych stykowo) 

bez cła 0 

4407 29 68  Keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, 
okoumé, obeche, sipo, akacja afrykańska, makoré, tiama, mansonia, 
ilomba, dibétou, limba, palisander z Rio, palisander z Para i palisander 
z Rose, przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwo
dowo, o grubości > 6 mm, (z wyłączeniem takich wyrobów struganych, 
szlifowanych lub łączonych stykowo) 

bez cła 0 

4407 29 83  Abura, afrormosia, ako, andiroba, aningré, avodiré, balau, bossé jasne, 
bossé ciemne, cativo, cedr, dabema, doussié, framiré, freijo, fromager, 
fuma, geronggang, ipé, jaboty, jequitiba, kosipo, kotibé, koto, louro, maça
randuba, mahoń (z wyłączeniem »Swietenia spp.«), mandioqueira, mengku
lang, merawan, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, onzabili, 
orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palisander z Gwatemali, pau Ama
relo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, saqui-saqui, sepetir, sucupira, su
ren, tauari i tola, przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami 
lub obwodowo, o grubości > 6 mm, strugane (z wyłączeniem łączonego 
stykowo) 

2 0 
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4407 29 85  Abura, afrormosia, ako, andiroba, aningré, avodiré, balau, bossé jasne, 
bossé ciemne, cativo, cedr, dabema, doussié, framiré, freijo, fromager, 
fuma, geronggang, ipé, jaboty, jequitiba, kosipo, kotibé, koto, louro, maça
randuba, mahoń (z wyłączeniem »Swietenia spp.«), mandioqueira, mengku
lang, merawan, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, onzabili, 
orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palisander z Gwatemali, pau Ama
relo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, saqui-saqui, sepetir, sucupira, su
ren, tauari i tola, przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami 
lub obwodowo, o grubości > 6 mm, szlifowane (z wyłączeniem łączonego 
stykowo) 

2,5 0 

4407 29 95  Abura, afrormosia, ako, andiroba, aningré, avodiré, balau, bossé jasne, 
bossé ciemne, cativo, cedr, dabema, doussié, framiré, freijo, fromager, 
fuma, geronggang, ipé, jaboty, jequitiba, kosipo, kotibé, koto, louro, maça
randuba, mahoń (z wyłączeniem »Swietenia spp.«), mandioqueira, mengku
lang, merawan, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, onzabili, 
orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palisander z Gwatemali, pau Ama
relo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, saqui-saqui, sepetir, sucupira, su
ren, tauari i tola, przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami 
lub obwodowo, o grubości > 6 mm (z wyłączeniem struganego, szlifowa
nego lub łączonego stykowo) 

bez cła 0 

4407 91 15  Drewno z dębu »Quercus spp.«, przetarte lub strugane wzdłużnie, skra
wane warstwami lub obwodowo, o grubości > 6 mm, szlifowane lub łą
czone stykowo, nawet strugane lub szlifowane 

bez cła 0 

4407 91 31  Płyty, klepki i listwy do parkietów lub drewniane płyty podłogowe, 
z dębu »Quercus spp.«, niełączone, o grubości > 6 mm, strugane (z wyłą
czeniem fornirowanych lub ze sklejki) 

bez cła 0 

4407 91 39  Drewno z dębu »Quercus spp.«, przetarte lub strugane wzdłużnie, skra
wane warstwami lub obwodowo, o grubości > 6 mm, strugane (z wyłącze
niem łączonego stykowo i płyt, klepek i listew do parkietów lub drewnia
nych płyt podłogowych) 

bez cła 0 

4407 91 90  Drewno z dębu »Quercus spp.«, przetarte lub strugane wzdłużnie, skra
wane warstwami lub obwodowo, o grubości > 6 mm (z wyłączeniem 
struganego, szlifowanego lub łączonego stykowo) 

bez cła 0 

4407 92 00  Drewno z buka »Fagus spp.«, przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane 
warstwami lub obwodowo, nawet strugane, szlifowane lub łączone sty
kowo, o grubości > 6 mm 

bez cła 0 

4407 93 10  Drewno z klonu »Acer spp.«, przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane 
warstwami lub obwodowo, o grubości > 6 mm, strugane lub łączone sty
kowo, nawet strugane lub szlifowane 

bez cła 0 

4407 93 91  Drewno z klonu »Acer spp.«, przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane 
warstwami lub obwodowo, o grubości > 6 mm, szlifowane (z wyłączeniem 
łączonego stykowo) 

2,5 0 
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4407 93 99  Drewno z klonu »Acer spp.«, przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane 
warstwami lub obwodowo, o grubości > 6 mm (z wyłączeniem struga
nego, szlifowanego lub łączonego stykowo) 

bez cła 0 

4407 94 10  Drewno z wiśni, czereśni »Prunus spp.«, przetarte lub strugane wzdłużnie, 
skrawane warstwami lub obwodowo, o grubości > 6 mm, strugane lub łą
czone stykowo, nawet strugane lub szlifowane 

bez cła 0 

4407 94 91  Drewno z wiśni, czereśni »Prunus spp.«, przetarte lub strugane wzdłużnie, 
skrawane warstwami lub obwodowo, o grubości > 6 mm, szlifowane 
(z wyłączeniem łączonego stykowo) 

2,5 0 

4407 94 99  Drewno z wiśni, czereśni »Prunus spp.«, przetarte lub strugane wzdłużnie, 
skrawane warstwami lub obwodowo, o grubości > 6 mm (z wyłączeniem 
struganego, szlifowanego lub łączonego stykowo) 

bez cła 0 

4407 95 10  Drewno z jesionu »Fraxinus spp.«, przetarte lub strugane wzdłużnie, skra
wane warstwami lub obwodowo, o grubości > 6 mm, strugane lub łą
czone stykowo, nawet strugane lub szlifowane 

bez cła 0 

4407 95 91  Drewno z jesionu »Fraxinus spp.«, przetarte lub strugane wzdłużnie, skra
wane warstwami lub obwodowo, o grubości > 6 mm, szlifowane (z wyłą
czeniem łączonego stykowo) 

2,5 0 

4407 95 99  Drewno z jesionu »Fraxinus spp.«, przetarte lub strugane wzdłużnie, skra
wane warstwami lub obwodowo, o grubości > 6 mm (z wyłączeniem 
struganego, szlifowanego lub łączonego stykowo) 

bez cła 0 

4407 99 20  Drewno przetarte lub cięte wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwo
dowo, łączone stykowo, o grubości > 6 mm, łączone stykowo, nawet 
strugane lub szlifowane (z wyłączeniem drewna tropikalnego, wymienio
nego w uwadze 1 do podpozycji niniejszego działu, drewna iglastego, 
dębu »Quercus spp.«, buka »Fagus spp.«, klonu »Acer spp.«, wiśni, czereśni 
»Prunus spp.« i jesionu »Fraxinus spp.«)) 

bez cła 0 

4407 99 25  Drewno przetarte lub cięte wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwo
dowo, strugane, o grubości > 6 mm (z wyłączeniem łączonego stykowo; 
drewna tropikalnego, wymienionego w uwadze 1 do podpozycji niniej
szego działu, drewna iglastego, dębu »Quercus spp.«, buka »Fagus spp.«, 
klonu »Acer spp.«, wiśni, czereśni »Prunus spp.« i jesionu »Fraxinus spp.«)) 

bez cła 0 

4407 99 40  Drewno przetarte lub cięte wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwo
dowo, szlifowane, o grubości > 6 mm (z wyłączeniem łączonego stykowo; 
drewna tropikalnego, wymienionego w uwadze 1 do podpozycji niniej
szego działu, drewna iglastego, dębu »Quercus spp.«, buka »Fagus spp.«, 
klonu »Acer spp.«, wiśni, czereśni »Prunus spp.« i jesionu »Fraxinus spp.«)) 

2,5 0 
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4407 99 91  Drewno z topoli, przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami 
lub obwodowo, o grubości > 6 mm (z wyłączeniem struganego, szlifowa
nego lub łączonego stykowo) 

bez cła 0 

4407 99 96  Drewno tropikalne, przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane 
warstwami lub obwodowo, o grubości > 6 mm (z wyłączeniem struga
nego, szlifowanego lub łączonego stykowo i drewna tropikalnego wymie
nionego w uwadze 1 do podpozycji niniejszego działu) 

bez cła 0 

4407 99 98  Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub ob
wodowo, o grubości > 6 mm (z wyłączeniem struganego, szlifowanego 
lub łączonego stykowo i drewna tropikalnego, drewna iglastego, dębu 
»Quercus spp.«, buka »Fagus spp.«, klonu »Acer spp.«, wiśni, czereśni »Prunus 
spp.« i jesionu »Fraxinus spp.«)) 

bez cła 0 

4408 10 15  Arkusze na forniry, z drewna drzew iglastych, włącznie z otrzymanymi 
przez cięcie drewna warstwowego, na sklejkę lub na podobne drewno 
warstwowe i inne drewno iglaste, przetarte wzdłużnie, skrawane 
warstwami lub obwodowo, o grubości <= 6 mm, strugane, szlifowane lub 
łączone stykowo 

3 0 

4408 10 91  Małe deseczki do produkcji ołówków, z drewna drzew iglastych, o gru
bości <= 6 mm 

bez cła 0 

4408 10 93  Arkusze na forniry, z drewna drzew iglastych, włącznie z otrzymanymi 
przez cięcie drewna warstwowego, na sklejkę lub na podobne drewno 
warstwowe i inne drewno iglaste, przetarte wzdłużnie, skrawane 
warstwami lub obwodowo, o grubości <= 1 mm, (z wyłączeniem szlifo
wanych) 

4 0 

4408 10 99  Arkusze na forniry, z drewna drzew iglastych, włącznie z otrzymanymi 
przez cięcie drewna warstwowego, na sklejkę lub na podobne drewno 
warstwowe i inne drewno iglaste, przetarte wzdłużnie, skrawane 
warstwami lub obwodowo, nawet łączone wzdłużnie, o grubości > 1 mm 
do 6 mm (z wyłączeniem struganych, szlifowanych lub łączonych sty
kowo oraz małych deseczek do produkcji ołówków) 

4 0 

4408 31 11  Arkusze na forniry, włącznie z otrzymanymi przez cięcie drewna war
stwowego, na sklejkę lub na podobne drewno warstwowe i inne drewno, 
przetarte wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, o grubości 
<= 6 mm, łączone stykowo, nawet strugane lub szlifowane, z ciemnoczer
wonego meranti, jasnoczerwonego meranti i meranti bakau 

4,9 0 
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4408 31 21  Arkusze na forniry, włącznie z otrzymanymi przez cięcie drewna war
stwowego, na sklejkę lub na podobne drewno warstwowe i inne drewno, 
przetarte wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, o grubości 
<= 6 mm, strugane, z ciemnoczerwonego meranti, jasnoczerwonego me
ranti i meranti bakau (z wyłączeniem łączonych stykowo) 

4 0 

4408 31 25  Arkusze na forniry, włącznie z otrzymanymi przez cięcie drewna war
stwowego, na sklejkę lub na podobne drewno warstwowe i inne drewno, 
przetarte wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, o grubości 
<= 6 mm, szlifowane, z ciemnoczerwonego meranti, jasnoczerwonego 
meranti i meranti bakau (z wyłączeniem łączonych stykowo) 

4,9 0 

4408 31 30  Arkusze na forniry, włącznie z otrzymanymi przez cięcie drewna war
stwowego, na sklejkę lub na podobne drewno warstwowe i inne drewno, 
przetarte wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, o grubości 
<= 6 mm, nawet łączone wzdłużnie, z ciemnoczerwonego meranti, jasno
czerwonego meranti i meranti bakau (z wyłączeniem struganych, szlifo
wanych lub łączonych stykowo) 

6 0 

4408 39 15  Arkusze na forniry, włącznie z otrzymanymi przez cięcie drewna war
stwowego, na sklejkę lub na podobne drewno warstwowe i inne drewno, 
przetarte wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, o grubości 
<= 6 mm, szlifowane lub łączone stykowo, nawet strugane, z białego 
lauan, sipo, limby, okoumé, obeche, akacji afrykańskiej, sapelli, viroli, ma
honiu (Swietenia spp.), palisandra z Rio, palisandra z Para i palisandra 
z Rose 

4,9 0 

4408 39 21  Arkusze na forniry, włącznie z otrzymanymi przez cięcie drewna war
stwowego, na sklejkę lub na podobne drewno warstwowe i inne drewno, 
przetarte wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, o grubości 
<= 6 mm, strugane, z białego lauan, sipo, limby, okoumé, obeche, akacji 
afrykańskiej, sapelli, viroli, mahoniu (Swietenia spp.), palisandra z Rio, pa
lisandra z Para i palisandra z Rose (z wyłączeniem łączonych stykowo) 

4 0 

4408 39 31  Arkusze na forniry, włącznie z otrzymanymi przez cięcie drewna war
stwowego, na sklejkę lub na podobne drewno warstwowe i inne drewno, 
przetarte wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, nawet łączone 
wzdłużnie, o grubości <= 1 mm, z białego lauan, sipo, limby, okoumé, 
obeche, akacji afrykańskiej, sapelli, viroli, mahoniu (Swietenia spp.), pali
sandra z Rio, palisandra z Para i palisandra z Rose (z wyłączeniem struga
nych, szlifowanych lub łączonych stykowo) 

6 0 
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4408 39 35  Arkusze na forniry, włącznie z otrzymanymi przez cięcie drewna war
stwowego, na sklejkę lub na podobne drewno warstwowe i inne drewno, 
przetarte wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, nawet łączone 
wzdłużnie, o grubości > 1 mm, ale <= 6 mm, z białego lauan, sipo, limby, 
okoumé, obeche, akacji afrykańskiej, sapelli, viroli, mahoniu (Swietenia 
spp.), palisandra z Rio, palisandra z Para i palisandra z Rose (z wyłącze
niem struganych, szlifowanych lub łączonych stykowo) 

6 0 

4408 39 55  Arkusze na forniry, włącznie z otrzymanymi przez cięcie drewna war
stwowego, na sklejkę lub na podobne drewno warstwowe i inne drewno, 
przetarte wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, o grubości 
<= 6 mm, strugane, szlifowane lub łączone stykowo, z następujących ro
dzajów drewna: abura, afrormosia, ako, alan, andiroba, aningré, avodiré, 
azobé, balau, balsa, bossé jasne, bossé ciemne, cativo, cedr, dabema, dibé
tou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba, imbuia, 
ipé, iroko, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, 
kosipo, kotibé, koto, louro, maçaranduba, mahoń (z wyłączeniem »Swiete
nia spp.«), makoré, mandioqueira, mansonia, merawan, mengkulang, mer
bau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, onzabili, orey, oveng
kol, ozigo, padauk, paldao, palisander z Gwatemali, pau Amarelo, pau 
marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir, sucupira, su
ren, tauari, teak, tiama, tola, białe meranti, biała seraya i żółte meranti 

3 0 

4408 39 70  Małe deseczki do produkcji ołówków, o grubości <= 6 mm, z następują
cych rodzajów drewna: abura, afrormosia, ako, alan, andiroba, aningré, 
avodiré, azobé, balau, balsa, bossé jasne, bossé ciemne, cativo, cedr, da
bema, dibétou, doussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, 
ilomba, imbuia, ipé, iroko, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, 
kempas, keruing, kosipo, kotibé, koto, louro, maçaranduba, mahoń (z wy
łączeniem »Swietenia spp.«), makoré, mandioqueira, mansonia, merawan, 
mengkulang, merbau, merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, onza
bili, orey, ovengkol, ozigo, padauk, paldao, palisander z Gwatemali, pau 
Amarelo, pau marfim, pulai, punah, quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir, 
sucupira, suren, tauari, teak, tiama, tola, białe meranti, biała seraya i żółte 
meranti 

bez cła 0 

4408 39 85  Arkusze na forniry, włącznie z otrzymanymi przez cięcie drewna war
stwowego, na sklejkę lub na podobne drewno warstwowe i inne drewno, 
przetarte wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, nawet łączone 
wzdłużnie, o grubości <= 1 mm, z następujących rodzajów drewna: 
abura, afrormosia, ako, alan, andiroba, aningré, avodiré, azobé, balau, 
balsa, bossé jasne, bossé ciemne, cativo, cedr, dabema, dibétou, doussié, 
framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba, imbuia, ipé, iroko, ja
boty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, kosipo, ko
tibé, koto, louro, maçaranduba, mahoń (z wyłączeniem »Swietenia spp.«), 
makoré, mandioqueira, mansonia, merawan, mengkulang, merbau, mer
pauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, onzabili, orey, ovengkol, ozigo, 
padauk, paldao, palisander z Gwatemali, pau Amarelo, pau marfim, pulai, 
punah, quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir, sucupira, suren, tauari, teak, 
tiama, tola, białe meranti, biała seraya i żółte meranti (z wyłączeniem 
struganych, szlifowanych lub łączonych stykowo) 

4 0 
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4408 39 95  Arkusze na forniry, włącznie z otrzymanymi przez cięcie drewna war
stwowego, na sklejkę lub na podobne drewno warstwowe i inne drewno, 
przetarte wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, nawet łączone 
wzdłużnie, o grubości > 1 mm, ale <= 6 m, z następujących rodzajów 
drewna: abura, afrormosia, ako, alan, andiroba, aningré, avodiré, azobé, 
balau, balsa, bossé jasne, bossé ciemne, cativo, cedr, dabema, dibétou, do
ussié, framiré, freijo, fromager, fuma, geronggang, ilomba, imbuia, ipé, 
iroko, jaboty, jelutong, jequitiba, jongkong, kapur, kempas, keruing, ko
sipo, kotibé, koto, louro, maçaranduba, mahoń (z wyłączeniem »Swietenia 
spp.«), makoré, mandioqueira, mansonia, merawan, mengkulang, merbau, 
merpauh, mersawa, moabi, niangon, nyatoh, onzabili, orey, ovengkol, 
ozigo, padauk, paldao, palisander z Gwatemali, pau Amarelo, pau marfim, 
pulai, punah, quaruba, ramin, saqui-saqui, sepetir, sucupira, suren, tauari, 
teak, tiama, tola, białe meranti, biała seraya i żółte meranti (z wyłączeniem 
struganych, szlifowanych lub łączonych stykowo) 

4 0 

4408 90 15  Arkusze na forniry, włącznie z otrzymanymi przez cięcie drewna war
stwowego, na sklejkę lub na podobne drewno warstwowe i inne drewno, 
przetarte wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, o grubości 
<= 6 mm, strugane, szlifowane lub łączone stykowo (z wyłączeniem 
drewna tropikalnego, wymienionego w uwadze 1 do podpozycji niniej
szego działu i drewna iglastego) 

3 0 

4408 90 35  Małe deseczki do produkcji ołówków, z drewna, o grubości <= 6 mm 
(z wyłączeniem drewna tropikalnego, wymienionego w uwadze 1 do pod
pozycji niniejszego działu i drewna iglastego) 

bez cła 0 

4408 90 85  Arkusze na forniry, włącznie z otrzymanymi przez cięcie drewna war
stwowego, na sklejkę lub na podobne drewno warstwowe i inne drewno, 
przetarte wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, nawet łączone 
wzdłużnie, o grubości <= 1 mm (z wyłączeniem struganych, szlifowanych 
lub łączonych stykowo oraz drewna tropikalnego, wymienionego w uwa
dze 1 do podpozycji niniejszego działu i drewna iglastego) 

4 0 

4408 90 95  Arkusze na forniry, włącznie z otrzymanymi przez cięcie drewna war
stwowego, na sklejkę lub na podobne drewno warstwowe i inne drewno, 
przetarte wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo, nawet łączone 
wzdłużnie, o grubości > 1 mm (z wyłączeniem struganych, szlifowanych 
lub łączonych stykowo oraz drewna tropikalnego, wymienionego w uwa
dze 1 do podpozycji niniejszego działu i drewna iglastego) 

4 0 

4409 10 11  Profile na ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych przedmio
tów, z drewna iglastego 

bez cła 0 
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4409 10 18  Drewno iglaste, włącznie z klepkami i listwami do parkietów, niepołączo
nymi, kształtowane w sposób ciągły (z wypustem, rowkiem, ze ściętymi 
krawędziami, zaokrąglone, ze złączami w jaskółczy ogon i podobne) 
wzdłuż dowolnej krawędzi, końców lub powierzchni, nawet strugane, szli
fowane lub łączone stykowo (z wyłączeniem profili na ramy do obrazów, 
fotografii, luster lub tym podobnych przedmiotów) 

bez cła 0 

4409 21 00  Drewno z bambusa, włącznie z klepkami i listwami do parkietów, niepoł
ączonymi, kształtowane w sposób ciągły (z wypustem, rowkiem, ze ścię
tymi krawędziami, zaokrąglone, ze złączami w jaskółczy ogon i podobne) 
wzdłuż dowolnej krawędzi, końców lub powierzchni, nawet strugane, szli
fowane lub łączone stykowo 

bez cła 0 

4409 29 10  Profile na ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych przedmio
tów, z drewna (z wyłączeniem drewna iglastego i bambusa) 

bez cła 0 

4409 29 91  Płyty, klepki i listwy do parkietów, niepołączone, kształtowane w sposób 
ciągły (z wypustem, rowkiem, ze ściętymi krawędziami, zaokrąglone, ze 
złączami w jaskółczy ogon i podobne) wzdłuż dowolnej krawędzi, koń
ców lub powierzchni, nawet strugane, szlifowane lub łączone stykowo, 
z drewna (z wyłączeniem drewna iglastego i bambusa) 

bez cła 0 

4409 29 99  Drewno, kształtowane w sposób ciągły (z wypustem, rowkiem, ze ścię
tymi krawędziami, zaokrąglone, ze złączami w jaskółczy ogon i podobne) 
wzdłuż dowolnej krawędzi, końców lub powierzchni, nawet strugane, szli
fowane lub łączone stykowo (z wyłączeniem drewna iglastego i bambusa 
oraz profili na ramy do obrazów, fotografii, luster lub tym podobnych 
przedmiotów) 

bez cła 0 

4410 11 10  Płyta wiórowa z drewna, nawet aglomerowana żywicami lub innymi orga
nicznymi substancjami wiążącymi, nieobrobiona lub nieobrobiona więcej 
niż szlifowana (z wyłączeniem płyty o wiórach zorientowanych »OSB«, 
płyty płatkowej, płyty pilśniowej i płyty kompozytowej kanałowej) 

7 0 

4410 11 30  Płyta wiórowa z drewna, nawet aglomerowana żywicami lub innymi orga
nicznymi substancjami wiążącymi, o powierzchni pokrytej papierem im
pregnowanym melaminą (z wyłączeniem płyty o wiórach zorientowanych 
»OSB«, płyty płatkowej, płyty pilśniowej i płyty kompozytowej kanałowej) 

7 0 

4410 11 50  Płyta wiórowa z drewna, nawet aglomerowana żywicami lub innymi orga
nicznymi substancjami wiążącymi, o powierzchni pokrytej dekoracyjnymi 
laminatami z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem płyty o wiórach zo
rientowanych »OSB«, płyty płatkowej, płyty pilśniowej i płyty kompozyto
wej kanałowej) 

7 0 
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4410 11 90  Płyta wiórowa z drewna, nawet aglomerowana żywicami lub innymi orga
nicznymi substancjami wiążącymi (z wyłączeniem nieobrobionej lub nie
obrobionej więcej niż szlifowana, o powierzchni pokrytej papierem im
pregnowanym melaminą lub pokrytej dekoracyjnymi laminatami z two
rzyw sztucznych, płyty o wiórach zorientowanych »OSB«, płyty płatkowej, 
płyty pilśniowej i płyty kompozytowej kanałowej) 

7 0 

4410 12 10  Płyta o wiórach zorientowanych »OSB«, z drewna, nieobrobiona lub nie
obrobiona więcej niż szlifowana 

7 0 

4410 12 90  Płyta o wiórach zorientowanych »OSB«, z drewna (z wyłączeniem nieob
robionej lub nieobrobionej więcej niż szlifowana) 

7 0 

4410 19 00  Płyta płatkowa (»waferboard«) lub podobna, z drewna, nawet aglomero
wana żywicami lub innymi organicznymi substancjami wiążącymi (z wyłą
czeniem nieobrobionej lub nieobrobionej więcej niż szlifowana oraz płyty 
o wiórach zorientowanych »OSB«, płyty pilśniowej i płyty kompozytowej 
kanałowej) 

7 0 

4410 90 00  Płyta z bagassa, bambusa, słomy zbożowej lub innych zdrewniałych mate
riałów, nawet aglomerowa żywicami lub innymi organicznymi substan
cjami wiążącymi (z wyłączeniem z drewna i płyty pilśniowej, komórkowej 
płyty drewnianej, fornirowanych płyt wiórowych i płyt z materiałów 
zdrewniałych związanych cementem, gipsem lub innymi substancjami 
wiążącymi) 

7 0 

4411 12 10  Płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF), z drewna, o grubości <= 5 mm, 
nieobrobiona mechanicznie ani niepowleczona powierzchniowo 

7 0 

4411 12 90  Płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF), z drewna, o grubości <= 5 mm, 
obrobiona mechanicznie lub powleczona powierzchniowo 

7 0 

4411 13 10  Płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF), z drewna, o grubości > 5 mm, ale 
<= 9 mm, nieobrobiona mechanicznie ani niepowleczona powierzch
niowo 

7 0 

4411 13 90  Płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF), z drewna, o grubości > 5 mm, ale 
<= 9 mm, obrobiona mechanicznie lub powleczona powierzchniowo 

7 0 

4411 14 10  Płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF), z drewna, o grubości > 9 mm, 
nieobrobiona mechanicznie ani niepowleczona powierzchniowo 

7 0 

4411 14 90  Płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF), z drewna, o grubości > 9 mm, 
obrobiona mechanicznie lub powleczona powierzchniowo 

7 0 
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4411 92 10  Płyta pilśniowa, z drewna lub pozostałych zdrewniałych materiałów, na
wet aglomerowana żywicami lub innymi wiążącymi substancjami orga
nicznymi, o gęstości > 0,8 g/cm3, nieobrobiona mechanicznie ani niepo
wleczona powierzchniowo (z wyłączeniem płyty pilśniowej średniej gęs
tości (MDF); płyt wiórowych nawet połączonych z jedną lub wieloma pły
tami pilśniowymi; drewna warstwowego z warstwą sklejki; płyt kompozy
towych z zewnętrzną warstwą z płyty pilśniowej; tektury; składników me
bli identyfikowanych jako takie) 

7 0 

4411 92 90  Płyta pilśniowa, z drewna lub pozostałych zdrewniałych materiałów, na
wet aglomerowana żywicami lub innymi wiążącymi substancjami orga
nicznymi, o gęstości > 0,8 g/cm3, obrobiona mechanicznie lub powle
czona powierzchniowo (z wyłączeniem tylko szlifowanej; płyty pilśniowej 
średniej gęstości (MDF); płyt wiórowych nawet połączonych z jedną lub 
wieloma płytami pilśniowymi; drewna warstwowego z warstwą sklejki; 
płyt kompozytowych z zewnętrzną warstwą z płyty pilśniowej; tektury; 
składników mebli identyfikowanych jako takie) 

7 0 

4411 93 10  Płyta pilśniowa, z drewna lub pozostałych zdrewniałych materiałów, na
wet aglomerowana żywicami lub innymi wiążącymi substancjami orga
nicznymi, o gęstości > 0,5 g do 0,8 g/cm3, nieobrobiona mechanicznie 
ani niepowleczona powierzchniowo (z wyłączeniem płyty pilśniowej śred
niej gęstości (MDF); płyt wiórowych nawet połączonych z jedną lub wie
loma płytami pilśniowymi; drewna warstwowego z warstwą sklejki; płyt 
kompozytowych z zewnętrzną warstwą z płyty pilśniowej; tektury; skład
ników mebli identyfikowanych jako takie) 

7 0 

4411 93 90  Płyta pilśniowa, z drewna lub pozostałych zdrewniałych materiałów, na
wet aglomerowana żywicami lub wiążącymi substancjami organicznymi, 
o gęstości > 0,5 g do 0,8 g/cm3, obrobiona mechanicznie lub pokryta 
powierzchniowo (z wyłączeniem tylko szlifowanej; płyty pilśniowej śred
niej gęstości (MDF); płyt wiórowych nawet połączonych z jedną lub wie
loma płytami pilśniowymi; drewna warstwowego z warstwą sklejki; płyt 
kompozytowych z zewnętrzną warstwą z płyty pilśniowej; tektury; skład
ników mebli identyfikowanych jako takie) 

7 0 

4411 94 10  Płyta pilśniowa, z drewna lub pozostałych zdrewniałych materiałów, na
wet aglomerowana żywicami lub innymi wiążącymi substancjami orga
nicznymi, o gęstości <= 0,5 g/cm3 (z wyłączeniem obrobionej mechanicz
nie lub powleczonej powierzchniowo; płyty pilśniowej średniej gęstości 
(MDF); płyt wiórowych nawet połączonych z jedną lub wieloma płytami 
pilśniowymi; drewna warstwowego z warstwą sklejki; płyt kompozyto
wych z zewnętrzną warstwą z płyty pilśniowej; tektury; składników mebli 
identyfikowanych jako takie) 

7 0 

4411 94 90  Płyta pilśniowa, z drewna lub pozostałych zdrewniałych materiałów, na
wet aglomerowana żywicami lub innymi wiążącymi substancjami orga
nicznymi, o gęstości <= 0,5 g/cm3, obrobiona mechanicznie lub powle
czona powierzchniowo (z wyłączeniem tylko szlifowanej; płyty pilśniowej 
średniej gęstości (MDF); płyt wiórowych nawet połączonych z jedną lub 
wieloma płytami pilśniowymi; drewna warstwowego z warstwą sklejki; 
płyt kompozytowych z zewnętrzną warstwą z płyty pilśniowej; tektury; 
składników mebli identyfikowanych jako takie) 

7 0 
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4412 10 00  Płyty fornirowane i podobne drewno warstwowe, z bambusa, niezawiera
jące płyty wiórowej, płyty stolarskiej, płyty warstwowej lub płyty podło
gowej (z wyłączeniem sklejki, płyt z drewna utwardzonego, płyt kompo
zytowych kanałowych, płyt parkietowych, intarsji drewnianych i płyt iden
tyfikowanych jako składniki mebli) 

10 0 

4412 31 10  Sklejka, składająca się wyłącznie z arkuszy z drewna, o grubości warstwy 
<= 6 mm, z przynajmniej jedną zewnętrzną warstwą z następującego 
drewna: meranti ciemnoczerwonego, meranti jasnoczerwonego, białego 
lauan, sipo, limby, obeche, okoumé, akacji afrykańskiej, sapelli, viroli, ma
honiu (Swietenia spp.), palisandra z Rio, palisandra z Para lub palisandra 
z Rose (z wyłączeniem płyt z drewna utwardzonego, płyt kompozyto
wych kanałowych, intarsji drewnianych i płyt identyfikowanych jako 
składniki mebli) 

10 0 

4412 31 90  Sklejka, składająca się wyłącznie z arkuszy z drewna, o grubości warstwy 
<= 6 mm, z przynajmniej jedną zewnętrzną warstwą z drewna tropikal
nego, wymienionego w uwadze 1 do podpozycji niniejszego działu (z wy
łączeniem okoumé, meranti ciemnoczerwonego, meranti jasnoczerwo
nego, białego lauan, sipo, limby, obeche, akacji afrykańskiej, sapelli, viroli, 
mahoniu (Swietenia spp.), palisandra z Rio, palisandra z Para lub pali
sandra z Rose, płyt z drewna utwardzonego, płyt kompozytowych kanało
wych, intarsji drewnianych i płyt identyfikowanych jako składniki mebli) 

7 0 

4412 32 00  Sklejka, składająca się wyłącznie z arkuszy z drewna, o grubości warstwy 
<= 6 mm, z przynajmniej jedną zewnętrzną warstwą z drewna drzew liś
ciastych lub pozostałego drewna tropikalnego, innego niż wymienione 
w uwadze 1 do podpozycji niniejszego działu (z wyłączeniem z bambusa 
i płyt z drewna utwardzonego, płyt kompozytowych kanałowych, intarsji 
drewnianych i płyt identyfikowanych jako składniki mebli) 

7 0 

4412 39 00  Sklejka, składająca się wyłącznie z arkuszy z drewna, o grubości warstwy 
<= 6 mm (z wyłączeniem z bambusa i ze sklejki objętej podpozycjami 
4412 31 i 4412 32; płyt z drewna utwardzonego, płyt kompozytowych 
kanałowych, intarsji drewnianych i płyt identyfikowanych jako składniki 
mebli) 

7 0 

4412 94 10  Płyty fornirowane i podobne drewno warstwowe, z przynajmniej jedną 
zewnętrzną warstwą z drewna drzew liściastych, zawierające płytę stolar
ską, płytę warstwową i płytę podłogową (z wyłączeniem z bambusa, 
sklejki, składającej się wyłącznie z arkuszy z drewna, o grubości warstwy 
<= 6 mm, płyt z drewna utwardzonego, intarsji drewnianych i płyt iden
tyfikowanych jako składniki mebli) 

10 0 
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4412 94 90  Płyty fornirowane i podobne drewno warstwowe, zawierające płytę stolar
ską, płytę warstwową i płytę podłogową (z wyłączeniem z bambusa, ta
kich z przynajmniej jedną zewnętrzną warstwą z drewna drzew liścias
tych, sklejki, składającej się wyłącznie z arkuszy z drewna, o grubości 
warstwy <= 6 mm, płyt z drewna utwardzonego, płyt kompozytowych 
kanałowych, intarsji drewnianych i płyt identyfikowanych jako składniki 
mebli) 

6 0 

4412 99 30  Płyty fornirowane i podobne drewno warstwowe, z przynajmniej jedną 
warstwą z płyty wiórowej, niezawierające płyty stolarskiej, płyty warstwo
wej ani płyty podłogowej (z wyłączeniem z bambusa, takich z przynaj
mniej jedną zewnętrzną warstwą z drewna drzew liściastych, sklejki, skła
dającej się wyłącznie z arkuszy z drewna, o grubości warstwy <= 6 mm, 
płyt z drewna utwardzonego, płyt kompozytowych kanałowych, intarsji 
drewnianych i płyt identyfikowanych jako składniki mebli) 

6 0 

4412 99 70  Płyty fornirowane i podobne drewno warstwowe, niezawierające płyty 
wiórowej, płyty stolarskiej, płyty warstwowej ani płyty podłogowej (z wy
łączeniem z bambusa, takich z przynajmniej jedną zewnętrzną warstwą 
z drewna drzew liściastych, sklejki, składającej się wyłącznie z arkuszy 
z drewna, o grubości warstwy <= 6 mm, płyt z drewna utwardzonego, 
płyt kompozytowych kanałowych, intarsji drewnianych i płyt identyfiko
wanych jako składniki mebli) 

10 0 

4413 00 00  Drewno metalizowane i pozostałe drewno utwardzone, w postaci bloków, 
płyt, desek lub kształtowników profilowanych 

bez cła 0 

4414 00 10  Drewniane ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych przedmio
tów, z drewna tropikalnego (okoumé, obeche, sapelli, sipo, akacja afrykań
ska, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, ciem
noczerwone meranti, jasnoczerwone meranti, meranti bakau, białe lauan, 
białe meranti, biała seraya, żółte meranti, alan, keruing, ramin, kapur, 
teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, virola, mahoń (Swietenia spp.), 
imbuia, balsa, palisander z Rio, palisander z Para i palisander z Rose) 

2,5 0 

4414 00 90  Drewniane ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych przedmio
tów (z wyłączeniem z drewna tropikalnego (okoumé, obeche, sapelli, 
sipo, akacja afrykańska, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, 
limba, azobé, ciemnoczerwone meranti, jasnoczerwone meranti, meranti 
bakau, białe lauan, białe meranti, biała seraya, żółte meranti, alan, keruing, 
ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, virola, mahoń 
(Swietenia spp.), imbuia, balsa, palisander z Rio, palisander brazylijski i pali
sander z Rose)) 

bez cła 0 

4415 10 10  Skrzynie, pudła, klatki, bębny i podobne opakowania, z drewna 4 0 

4415 10 90  Bębny do kabli, z drewna 3 0 
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4415 20 20  Palety płaskie i nadstawki do palet płaskich, z drewna 3 0 

4415 20 90  Palety skrzyniowe i pozostałe platformy załadunkowe, z drewna (z wyłą
czeniem kontenerów specjalnie zaprojektowanych i wyposażonych do 
przewozu jednym lub więcej środkami transportu; palet płaskich i nadsta
wek do palet płaskich) 

4 0 

4416 00 00  Beczki, baryłki, kadzie, cebry i pozostałe wyroby bednarskie oraz ich 
części, z drewna, włącznie z klepkami 

bez cła 0 

4417 00 00  Narzędzia, oprawy narzędzi, rękojeści narzędzi, oprawy lub trzonki mio
teł, szczotek i pędzli, z drewna; kopyta lub prawidła do obuwia, z drewna 
(z wyłączeniem form stosowanych w produkcji nakryć głowy, form obję
tych pozycją 8480, pozostałych maszyn oraz części maszyn, z drewna) 

bez cła 0 

4418 10 10  Okna i okna balkonowe oraz ich ramy, z okoumé, obeche, sapelli, sipo, 
akacji afrykańskiej, makoré, iroko, tiamy, mansonii, ilomby, dibétou, 
limby, azobé, ciemnoczerwonego meranti, jasnoczerwonego meranti, me
ranti bakau, białego lauan, białego meranti, białej serayi, żółtego meranti, 
alanu, keruingu, raminu, kapuru, teaku, jongkongu, merbau, jelutongu, 
kempasu, viroli, mahoniu (Swietenia spp.), imbui, balsy, palisandra z Rio, 
palisandra z Para i palisandra z Rose 

3 0 

4418 10 50  Okna i okna balkonowe oraz ich ramy, z drewna z drzew iglastych 3 0 

4418 10 90  Okna i okna balkonowe oraz ich ramy, z drewna (z wyłączeniem 
z okoumé, obeche, sapelli, sipo, akacji afrykańskiej, makoré, iroko, tiamy, 
mansonii, ilomby, dibétou, limby, azobé, ciemnoczerwonego meranti, jas
noczerwonego meranti, meranti bakau, białego lauan, białego meranti, 
białej serayi, żółtego meranti, alanu, keruingu, raminu, kapuru, teaku, 
jongkongu, merbau, jelutongu, kempasu, viroli, mahoniu (Swietenia spp.), 
imbui, balsy, palisandra z Rio, palisandra z Para i palisandra z Rose oraz 
drewna z drzew iglastych) 

3 0 

4418 20 10  Drzwi i ich futryny oraz progi, z okoumé, obeche, sapelli, sipo, akacji 
afrykańskiej, makoré, iroko, tiamy, mansonii, ilomby, dibétou, limby, 
azobé, ciemnoczerwonego meranti, jasnoczerwonego meranti, meranti 
bakau, białego lauan, białego meranti, białej serayi, żółtego meranti, alanu, 
keruingu, raminu, kapuru, teaku, jongkongu, merbau, jelutongu, kempasu, 
viroli, mahoniu (Swietenia spp.), imbui, balsy, palisandra z Rio, palisandra 
z Para i palisandra z Rose 

3 0 

4418 20 50  Drzwi i ich futryny oraz progi, z drewna z drzew iglastych bez cła 0 

4418 20 80  Drzwi i ich futryny oraz progi, z drewna (z wyłączeniem z okoumé, obe
che, sapelli, sipo, akacji afrykańskiej, makoré, iroko, tiamy, mansonii, 
ilomby, dibétou, limby, azobé, ciemnoczerwonego meranti, jasnoczerwo
nego meranti, meranti bakau, białego lauan, białego meranti, białej serayi, 
żółtego meranti, alanu, keruingu, raminu, kapuru, teaku, jongkongu, mer
bau, jelutongu, kempasu, viroli, mahoniu (Swietenia spp.), imbui, balsy, pa
lisandra z Rio, palisandra z Para i palisandra z Rose oraz drewna z drzew 
iglastych) 

bez cła 0 
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4418 40 00  Drewniane szalunki do konstrukcyjnych robót betoniarskich (z wyłącze
niem ze sklejki) 

bez cła 0 

4418 50 00  Dachówki i gonty, z drewna bez cła 0 

4418 60 00  Słupy i belki, z drewna bez cła 0 

4418 71 00  Płyty podłogowe na podłogi mozaikowe, połączone, z drewna 3 0 

4418 72 00  Płyty podłogowe, wielowarstwowe, połączone, z drewna (z wyłączeniem 
na podłogi mozaikowe) 

bez cła 0 

4418 79 00  Płyty podłogowe, połączone, z drewna (z wyłączeniem płyt wielowar
stwowych i płyt podłogowych na podłogi mozaikowe) 

bez cła 0 

4418 90 10  Wyroby stolarskie i ciesielskie budowlane, z drewna klejonego warstwowo 
(z wyłączeniem okien i okien balkonowych oraz ich ram, drzwi i ich fu
tryn oraz progów, drewnianych szalunków do konstrukcyjnych robót be
toniarskich, dachówek, gontów i budynków prefabrykowanych) 

bez cła 0 

4418 90 80  Wyroby stolarskie i ciesielskie budowlane, z drewna, włącznie z drewnia
nymi płytami komórkowymi (z wyłączeniem z drewna klejonego war
stwowo, oraz okien, okien balkonowych i ich ram, drzwi i ich futryn oraz 
progów, słupów i belek, połączonych płyt podłogowych, drewnianych sza
lunków do konstrukcyjnych robót betoniarskich, dachówek, gontów i bu
dynków prefabrykowanych) 

bez cła 0 

4419 00 10  Przybory kuchenne i stołowe, z drewna gatunków okoumé, obeche, sa
pelli, sipo, akacja afrykańska, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, di
bétou, limba, azobé, ciemnoczerwone meranti, jasnoczerwone meranti, 
meranti bakau, białe lauan, białe meranti, biała seraya, żółte meranti, alan, 
keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, virola, 
mahoń (Swietenia spp.), imbuia, balsa, palisander z Rio, palisander z Para 
i palisander z Rose 

bez cła 0 

4419 00 90  Przybory kuchenne i stołowe, z drewna (z wyłączeniem drewna gatunków 
okoumé, obeche, sapelli, sipo, akacja afrykańska, makoré, iroko, tiama, 
mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, ciemnoczerwone meranti, jasno
czerwone meranti, meranti bakau, białe lauan, białe meranti, biała seraya, 
żółte meranti, alan, keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelu
tong, kempas, virola, mahoń (Swietenia spp.), imbuia, balsa, palisander 
z Rio, palisander brazylijski i palisander z Rose; przedmiotów do mebli, 
przedmiotów ozdobnych, wyrobów bednarskich, części do drewnianych 
przyborów kuchennych i stołowych, szczotek, pędzli, mioteł i sit ręcz
nych) 

bez cła 0 
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4420 10 11  Statuetki i pozostałe ozdoby, z drewna gatunków okoumé, obeche, sapelli, 
sipo, akacja afrykańska, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, 
limba, azobé, ciemnoczerwone meranti, jasnoczerwone meranti, meranti 
bakau, białe lauan, białe meranti, biała seraya, żółte meranti, alan, keruing, 
ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, virola, mahoń 
(Swietenia spp.), imbuia, balsa, palisander z Rio, palisander z Para i palisan
der z Rose (z wyłączeniem intarsji i mozaik drewnianych) 

3 0 

4420 10 19  Statuetki i pozostałe ozdoby, z drewna (z wyłączeniem drewna gatunków 
okoumé, obeche, sapelli, sipo, akacja afrykańska, makoré, iroko, tiama, 
mansonia, ilomba, dibétou, limba, azobé, ciemnoczerwone meranti, jasno
czerwone meranti, meranti bakau, białe lauan, białe meranti, biała seraya, 
żółte meranti, alan, keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelu
tong, kempas, virola, mahoń (Swietenia spp.), imbuia, balsa, palisander 
z Rio, palisander brazylijski i palisander z Rose; intarsji i mozaik drewnia
nych) 

bez cła 0 

4420 90 10  Intarsje i mozaiki drewniane (z wyłączeniem statuetek i pozostałych oz
dób, artykułów meblarskich, lamp i opraw oświetleniowych oraz ich 
części) 

4 0 

4420 90 91  Kasety i szkatułki na biżuterię lub sztućce i podobne artykuły oraz arty
kuły meblarskie z drewna gatunków okoumé, obeche, sapelli, sipo, akacja 
afrykańska, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibétou, limba, 
azobé, ciemnoczerwone meranti, jasnoczerwone meranti, meranti bakau, 
białe lauan, białe meranti, biała seraya, żółte meranti, alan, keruing, ramin, 
kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, virola, mahoń (Swietenia 
spp.), imbuia, balsa, palisander z Rio, palisander z Para i palisander 
z Rose; statuetki i pozostałe ozdoby, intarsje i mozaiki drewniane, arty
kuły meblarskie, lampy i oprawy oświetleniowe oraz ich części 

3 0 

4420 90 99  Kasety i szkatułki na biżuterię lub sztućce i podobne artykuły oraz arty
kuły meblarskie (z wyłączeniem drewna gatunków okoumé, obeche, sa
pelli, sipo, akacja afrykańska, makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, di
bétou, limba, azobé, ciemnoczerwone meranti, jasnoczerwone meranti, 
meranti bakau, białe lauan, białe meranti, biała seraya, żółte meranti, alan, 
keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong, kempas, virola, 
mahoń (Swietenia spp.), imbuia, balsa, palisander z Rio, palisander z Para 
i palisander z Rose; statuetek i pozostałych ozdób, intarsji i mozaik drew
nianych, artykułów meblarskich, lamp i opraw oświetleniowych oraz ich 
części) 

bez cła 0 

4421 10 00  Wieszaki na ubrania z drewna bez cła 0 

4421 90 91  Artykuły z płyt spilśnionych, gdzie indziej niewymienione 4 0 

4421 90 98  Artykuły z drewna, gdzie indziej niewymienione bez cła 0 
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4501 10 00  Korek naturalny, surowy lub wstępnie obrobiony (jedynie obrobiony 
powierzchniowo lub czyszczony w inny sposób) 

bez cła 0 

4501 90 00  Odpady korka; korek kruszony, sproszkowany lub mielony bez cła 0 

4502 00 00  Korek naturalny, oczyszczony lub zgrubnie wyrównany, lub w postaci 
kwadratowych lub prostokątnych bloków, płyt, arkuszy lub pasów, włącz
nie z półfabrykatem do produkcji korków lub zatyczek 

bez cła 0 

4503 10 10  Korki i zatyczki, cylindryczne, z korka naturalnego 4,7 0 

4503 10 90  Korki i zatyczki wszelkiego rodzaju, włącznie z półproduktami z zaokrą
glonymi krawędziami (z wyłączeniem cylindrycznych) 

4,7 0 

4503 90 00  Artykuły z korka naturalnego (z wyłączeniem korka w postaci kwadrato
wych lub prostokątnych bloków, płyt, arkuszy lub pasów; korków, zaty
czek i półproduktów korka; obuwia i jego części; podpodeszew (pod
eszew wewnętrznych), nawet wyjmowanych; nakryć głowy i ich części; 
przybitek do nabojów do strzelb myśliwskich; zabawek, gier i sprzętu 
sportowego oraz ich części) 

4,7 0 

4504 10 11  Korki i zatyczki, cylindryczne, do win musujących, z korka aglomerowa
nego, włącznie z tymi z krążkami z korka naturalnego 

4,7 0 

4504 10 19  Korki i zatyczki, cylindryczne, z korka aglomerowanego (z wyłączeniem 
takich produktów do win musujących) 

4,7 0 

4504 10 91  Płytki o dowolnym kształcie, bloki, płyty, arkusze i pasy, lite cylindry, 
włącznie z krążkami, z korka aglomerowanego, z substancją wiążącą 
(z wyłączeniem korków i zatyczek) 

4,7 0 

4504 10 99  Płytki o dowolnym kształcie, bloki, płyty, arkusze i pasy, lite cylindry, 
włącznie z krążkami, z korka aglomerowanego, bez substancji wiążącej 
(z wyłączeniem korków i zatyczek) 

4,7 0 

4504 90 20  Korki i zatyczki, z korka aglomerowanego (z wyłączeniem cylindrycz
nych) 

4,7 0 

4504 90 80  Korek aglomerowany, z dodatkiem spoiwa lub bez, i artykuły z korka 
aglomerowanego (z wyłączeniem obuwia i jego części, podpodeszew 
(podeszew wewnętrznych), nawet wyjmowanych; nakryć głowy i ich 
części; przybitek do nabojów do strzelb myśliwskich; zabawek, gier 
i sprzętu sportowego oraz ich części; bloków, płyt, arkuszy i pasów; pły
tek o dowolnym kształcie; litych cylindrów, włącznie z krążkami; korków 
i zatyczek) 

4,7 0 

4601 21 10  Maty, materiały na maty i osłony, tkane na płasko lub połączone razem 
równolegle, z plecionek lub podobnych wyrobów z materiałów do wypla
tania z bambusa, przeplecionych wzdłużnie 

3,7 0 
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4601 21 90  Maty, materiały na maty i osłony, z bambusowych materiałów do wyplata
nia, tkane na płasko lub połączone razem równolegle (z wyłączeniem 
tych z plecionek lub podobnych wyrobów z materiałów do wyplatania 
przeplecionych wzdłużnie) 

2,2 0 

4601 22 10  Maty, materiały na maty i osłony, tkane na płasko lub połączone razem 
równolegle, z plecionek lub podobnych wyrobów z materiałów do wypla
tania z rattanu, przeplecionych wzdłużnie 

3,7 0 

4601 22 90  Maty, materiały na maty i osłony, z rattanowych materiałów do wyplata
nia, tkane na płasko lub połączone razem równolegle (z wyłączeniem 
tych z plecionek lub podobnych wyrobów z materiałów do wyplatania 
przeplecionych wzdłużnie) 

2,2 0 

4601 29 10  Maty, materiały na maty i osłony, z roślinnych materiałów do wyplatania, 
tkane na płasko lub połączone razem równolegle, z plecionek lub podob
nych wyrobów z materiałów do wyplatania przeplecionych wzdłużnie 
(z wyłączeniem z bambusa i z rattanu) 

3,7 0 

4601 29 90  Maty, materiały na maty i osłony, z roślinnych materiałów do wyplatania, 
tkane na płasko lub połączone razem równolegle (z wyłączeniem z bam
busa i z rattanu oraz tych z plecionek lub podobnych wyrobów z materia
łów do wyplatania przeplecionych wzdłużnie) 

2,2 0 

4601 92 05  Plecionki i podobne wyroby z bambusowych materiałów do wyplatania 
przeplecionych wzdłużnie, nawet złożone w pasma (z wyłączeniem szpa
gatu, powrozu i liny; części obuwia lub nakryć głowy) 

bez cła 0 

4601 92 10  Materiały do wyplatania, plecionki i podobne wyroby z bambusowych 
materiałów do wyplatania, tkane na płasko lub połączone razem równo
legle, z plecionek lub podobnych materiałów do wyplatania przeplecio
nych wzdłużnie (z wyłączeniem mat, materiałów na maty i osłon; pokryć 
ściennych objętych pozycją 4814; części obuwia lub nakryć głowy) 

3,7 0 

4601 92 90  Materiały do wyplatania, plecionki i podobne wyroby z bambusowych 
materiałów do wyplatania, tkane na płasko lub połączone razem równo
legle (z wyłączeniem tych z plecionek lub podobnych wyrobów z materia
łów do wyplatania przeplecionych wzdłużnie; mat, materiałów na maty 
i osłon; pokryć ściennych objętych pozycją 4814; części obuwia lub na
kryć głowy) 

2,2 0 

4601 93 05  Plecionki i podobne wyroby z rattanowych materiałów do wyplatania 
przeplecionych wzdłużnie, nawet złożone w pasma (z wyłączeniem szpa
gatu, powrozu i liny; części obuwia lub nakryć głowy) 

bez cła 0 
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4601 93 10  Materiały do wyplatania, plecionki i podobne wyroby z rattanowych ma
teriałów do wyplatania, tkane na płasko lub połączone razem równolegle, 
z plecionek lub podobnych materiałów do wyplatania przeplecionych 
wzdłużnie (z wyłączeniem mat, materiałów na maty i osłon; pokryć ścien
nych objętych pozycją 4814; części obuwia lub nakryć głowy) 

3,7 0 

4601 93 90  Materiały do wyplatania, plecionki i podobne wyroby z rattanowych ma
teriałów do wyplatania, tkane na płasko lub połączone razem równolegle 
(z wyłączeniem tych z plecionek lub podobnych wyrobów z materiałów 
do wyplatania przeplecionych wzdłużnie; mat, materiałów na maty i osłon; 
pokryć ściennych objętych pozycją 4814; części obuwia lub nakryć 
głowy) 

2,2 0 

4601 94 05  Plecionki i podobne wyroby z roślinnych materiałów do wyplatania prze
plecionych wzdłużnie, nawet złożone w pasma (z wyłączeniem z bambusa 
i z rattanu, oraz szpagatu, powrozu i liny; części obuwia lub nakryć 
głowy) 

bez cła 0 

4601 94 10  Materiały do wyplatania, plecionki i podobne wyroby z materiałów roślin
nych, tkane na płasko lub połączone razem równolegle, z plecionek lub 
podobnych materiałów do wyplatania przeplecionych wzdłużnie (z wyłą
czeniem z bambusa i z rattanu; mat, materiałów na maty i osłon; pokryć 
ściennych objętych pozycją 4814; części obuwia lub nakryć głowy) 

3,7 0 

4601 94 90  Materiały do wyplatania, plecionki i podobne wyroby z roślinnych mate
riałów do wyplatania, tkane na płasko lub połączone razem równolegle 
(z wyłączeniem z bambusa i z rattanu; tych z plecionek lub podobnych 
wyrobów z materiałów do wyplatania przeplecionych wzdłużnie mat, ma
teriałów na maty i osłon; pokryć ściennych objętych pozycją 4814; części 
obuwia lub nakryć głowy), pozostałe 

2,2 0 

4601 99 05  Plecionki i podobne wyroby z nieroślinnych materiałów do wyplatania 
przeplecionych wzdłużnie, nawet złożone w pasma (z wyłączeniem szpa
gatu, powrozu i liny; części obuwia lub nakryć głowy) 

1,7 0 

4601 99 10  Materiały do wyplatania, plecionki i podobne wyroby z nieroślinnych ma
teriałów do wyplatania, tkane na płasko lub połączone razem równolegle, 
z plecionek lub podobnych materiałów do wyplatania przeplecionych 
wzdłużnie (z wyłączeniem pokryć ściennych objętych pozycją 4814; 
części obuwia lub nakryć głowy) 

4,7 0 

4601 99 90  Materiały do wyplatania, plecionki i podobne wyroby z materiałów niero
ślinnych, tkane na płasko lub połączone razem równolegle (z wyłączeniem 
tych z plecionek lub podobnych wyrobów z materiałów do wyplatania 
przeplecionych wzdłużnie; pokryć ściennych objętych pozycją 4814; 
części obuwia lub nakryć głowy) 

2,7 0 

4602 11 00  Wyroby koszykarskie, wyroby wikliniarskie i pozostałe wyroby, wykonane 
bezpośrednio do kształtu z bambusowych materiałów do wyplatania lub 
wykonane z towarów z bambusowych materiałów do wyplatania objętych 
pozycją 4601, oraz wyroby z luffy (z wyłączeniem pokryć ściennych ob
jętych pozycją 4814; szpagatu, powrozu i liny; obuwia, nakryć głowy 
i ich części; pojazdów i konstrukcji nośnych pojazdów; towarów objętych 
działem 94, na przykład mebli i opraw oświetleniowych) 

3,7 0 
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4602 12 00  Wyroby koszykarskie, wyroby wikliniarskie i pozostałe wyroby, wykonane 
bezpośrednio do kształtu z rattanowych materiałów do wyplatania lub 
wykonane z towarów z rattanowych materiałów do wyplatania objętych 
pozycją 4601, oraz wyroby z luffy (z wyłączeniem pokryć ściennych ob
jętych pozycją 4814; szpagatu, powrozu i liny; obuwia, nakryć głowy 
i ich części; pojazdów i konstrukcji nośnych pojazdów; towarów objętych 
działem 94, na przykład mebli i opraw oświetleniowych) 

3,7 0 

4602 19 10  Otuliny na butelki wykonane bezpośrednio ze słomy lub roślinnych mate
riałów do wyplatania objętych pozycją 4601 (z wyłączeniem z bambusa 
i z rattanu) 

1,7 0 

4602 19 91  Wyroby koszykarskie, wyroby wikliniarskie i pozostałe wyroby, wykonane 
bezpośrednio do kształtu z roślinnych materiałów do wyplatania (z wyłą
czeniem z bambusa i z rattanu; taśm tylko plecionych lub artykułów tka
nych na płasko, otulin na butelki ze słomy, pokryć ściennych objętych po
zycją 4814; szpagatu, powrozu i liny; obuwia, nakryć głowy i ich części; 
pojazdów i konstrukcji nośnych pojazdów; towarów objętych działem 94, 
na przykład mebli i opraw oświetleniowych) 

3,7 0 

4602 19 99  Wyroby koszykarskie, wyroby wikliniarskie i pozostałe wyroby, wykonane 
z towarów z materiałów roślinnych objętych pozycją 4601, oraz wyroby 
z luffy (z wyłączeniem z bambusa i rattanowych; taśm tylko plecionych 
lub artykułów tkanych na płasko, otulin na butelki ze słomy, pokryć 
ściennych objętych pozycją 4814; szpagatu, powrozu i liny; obuwia, na
kryć głowy i ich części; pojazdów i konstrukcji nośnych pojazdów; towa
rów objętych działem 94, na przykład mebli i opraw oświetleniowych) 

3,7 0 

4602 90 00  Wyroby koszykarskie, wyroby wikliniarskie i pozostałe wyroby, wykonane 
bezpośrednio do kształtu z nieroślinnych materiałów do wyplatania lub 
wykonane z towarów z nieroślinnych materiałów do wyplatania objętych 
pozycją 4601 (z wyłączeniem pokryć ściennych objętych pozycją 4814; 
szpagatu, powrozu i liny; obuwia, nakryć głowy i ich części; pojazdów 
i konstrukcji nośnych pojazdów; towarów objętych działem 94, na przy
kład mebli i opraw oświetleniowych) 

4,7 0 

4701 00 10  Ścier drzewny termomechaniczny, nieprzetworzony chemicznie bez cła 0 

4701 00 90  Ścier drzewny mechaniczny, nieprzetworzony chemicznie (z wyłączeniem 
ścieru drzewnego termomechanicznego) 

bez cła 0 

4702 00 00  Masa celulozowa drzewna do przeróbki chemicznej bez cła 0 

4703 11 00  Niebielona masa celulozowa drzewna z drewna drzew iglastych, sodowa 
lub siarczanowa (z wyłączeniem do przeróbki chemicznej) 

bez cła 0 

4703 19 00  Niebielona masa celulozowa drzewna z drewna drzew liściastych, sodowa 
lub siarczanowa (z wyłączeniem do przeróbki chemicznej) 

bez cła 0 

4703 21 00  Półbielona lub bielona masa celulozowa drzewna z drewna drzew iglas
tych, sodowa lub siarczanowa (z wyłączeniem do przeróbki chemicznej) 

bez cła 0 
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4703 29 00  Półbielona lub bielona masa celulozowa drzewna z drewna drzew liścias
tych, sodowa lub siarczanowa (z wyłączeniem do przeróbki chemicznej) 

bez cła 0 

4704 11 00  Niebielona masa celulozowa drzewna z drewna drzew iglastych, siarczy
nowa (z wyłączeniem do przeróbki chemicznej) 

bez cła 0 

4704 19 00  Niebielona masa celulozowa drzewna z drewna drzew liściastych, siarczy
nowa (z wyłączeniem do przeróbki chemicznej) 

bez cła 0 

4704 21 00  Półbielona lub bielona masa celulozowa drzewna z drewna drzew iglas
tych, siarczynowa (z wyłączeniem do przeróbki chemicznej) 

bez cła 0 

4704 29 00  Półbielona lub bielona masa celulozowa drzewna z drewna drzew liścias
tych, siarczynowa (z wyłączeniem do przeróbki chemicznej) 

bez cła 0 

4705 00 00  Ścier drzewny otrzymany w połączonych mechanicznych i chemicznych 
procesach roztwarzania 

bez cła 0 

4706 10 00  Masa z lintersu bawełnianego bez cła 0 

4706 20 00  Masy z włókien pochodzących z odzyskanego papieru lub tektury (maku
latura i odpady) 

bez cła 0 

4706 30 00  Masy z włóknistego materiału celulozowego z bambusa bez cła 0 

4706 91 00  Mechaniczna masa z włóknistego materiału celulozowego (z wyłączeniem 
tej z bambusa, ścieru drzewnego, masy z lintersu bawełnianego oraz 
z włókien pochodzących z odzyskanego papieru lub tektury (makulatury 
i odpadów)) 

bez cła 0 

4706 92 00  Chemiczna masa z włóknistego materiału celulozowego (z wyłączeniem 
tej z bambusa, ścieru drzewnego, masy z lintersu bawełnianego oraz 
z włókien pochodzących z odzyskanego papieru lub tektury (makulatury 
i odpadów)) 

bez cła 0 

4706 93 00  Masa półchemiczna z włóknistego materiału celulozowego (z wyłączeniem 
tej z bambusa, ścieru drzewnego, masy z lintersu bawełnianego oraz 
z włókien pochodzących z odzyskanego papieru lub tektury (makulatury 
i odpadów)) 

bez cła 0 

4707 10 00  Papier lub tektura z odzysku (makulatura i odpady) z niebielonego pa
pieru siarczanowego, papieru falistego lub tektury falistej 

bez cła 0 

4707 20 00  Papier lub tektura z odzysku (makulatura i odpady) wykonane głównie 
z bielonej chemicznie masy celulozowej, niebarwionej w masie 

bez cła 0 

4707 30 10  Stare i niesprzedane gazety i czasopisma, książki telefoniczne, broszury 
i drukowane materiały reklamowe 

bez cła 0 
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4707 30 90  Makulatura i odpady z papieru lub tektury wykonanych głównie z masy 
drzewnej mechanicznej (z wyłączeniem starych i niesprzedanych gazet 
i czasopism, książek telefonicznych, broszur i drukowanych materiałów 
reklamowych) 

bez cła 0 

4707 90 10  Niesortowane papier lub tektura z odzysku (makulatura i odpady) (z wyłą
czeniem wełny papierowej) 

bez cła 0 

4707 90 90  Sortowane papier lub tektura z odzysku (makulatura i odpady) (z wyłącze
niem makulatury i odpadów z papieru lub tektury niebielonych siarczano
wych lub falistych, z papieru lub tektury wykonanych głównie z bielonej 
chemicznie masy celulozowej niebarwionej w masie, z papieru lub tektury 
wykonanych głównie z masy drzewnej mechanicznej, oraz wełny papiero
wej) 

bez cła 0 

4801 00 00  Papier gazetowy wymieniony w uwadze 4 do działu 48, w zwojach o sze
rokości > 36 cm lub w kwadratowych lub prostokątnych arkuszach, 
w których po rozłożeniu długość jednego boku > 36 cm i drugiego boku 
> 15 cm 

bez cła 0 

4802 10 00  Czerpane papier i tektura dowolnego rozmiaru lub kształtu bez cła 0 

4802 20 00  Papier i tektura w rodzaju stosowanych jako podłoże światłoczułych, cie
płoczułych lub elektroczułych papieru lub tektury, niepowleczone, w zwo
jach lub kwadratowych lub prostokątnych arkuszach, dowolnego roz
miaru 

bez cła 0 

4802 40 10  Podłoże do tapet, niepowleczone, niezawierające włókien otrzymanych 
w procesie mechanicznym lub w którym <= 10 % masy całkowitej zawar
tości włókien składa się z takich włókien 

bez cła 0 

4802 40 90  Podłoże do tapet, niepowleczone, w którym > 10 % masy całkowitej za
wartości włókien składa się z włókien otrzymanych w procesie mecha
nicznym 

bez cła 0 

4802 54 00  Niepowleczone papier i tektura, w rodzaju stosowanych do pisania, druku 
lub innych celów graficznych, oraz nieperforowany papier na karty i taśmy 
dziurkowane, w zwojach lub w kwadratowych lub prostokątnych arku
szach, dowolnego rozmiaru, niezawierające włókien otrzymanych w proce
sie mechanicznym lub chemiczno-mechanicznym lub w których <= 10 % 
masy całkowitej zawartości włókien składa się z takich włókien, o grama
turze < 40 g/m2, gdzie indziej niewymienione 

bez cła 0 

4802 55 15  Niepowleczone papier i tektura, w rodzaju stosowanych do pisania, druku 
lub innych celów graficznych, oraz nieperforowany papier na karty i taśmy 
dziurkowane, w zwojach dowolnego rozmiaru, niezawierające włókien 
otrzymanych w procesie mechanicznym lub chemiczno-mechanicznym 
lub w których <= 10 % masy całkowitej zawartości włókien składa się z ta
kich włókien, o gramaturze >= 40 g, ale < 60 g/m2, gdzie indziej niewy
mienione 

bez cła 0 

4802 55 25  Niepowleczone papier i tektura, w rodzaju stosowanych do pisania, druku 
lub innych celów graficznych, oraz nieperforowany papier na karty i taśmy 
dziurkowane, w zwojach dowolnego rozmiaru, niezawierające włókien 
otrzymanych w procesie mechanicznym lub chemiczno-mechanicznym 
lub w których <= 10 % masy całkowitej zawartości włókien składa się z ta
kich włókien, o gramaturze >= 60 g, ale < 75 g/m2, gdzie indziej niewy
mienione 

bez cła 0 
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4802 55 30  Niepowleczone papier i tektura, w rodzaju stosowanych do pisania, druku 
lub innych celów graficznych, oraz nieperforowany papier na karty i taśmy 
dziurkowane, w zwojach dowolnego rozmiaru, niezawierające włókien 
otrzymanych w procesie mechanicznym lub chemiczno-mechanicznym 
lub w których <= 10 % masy całkowitej zawartości włókien składa się z ta
kich włókien, o gramaturze >= 75 g, ale < 80 g/m2, gdzie indziej niewy
mienione 

bez cła 0 

4802 55 90  Niepowleczone papier i tektura, w rodzaju stosowanych do pisania, druku 
lub innych celów graficznych, oraz nieperforowany papier na karty i taśmy 
dziurkowane, w zwojach dowolnego rozmiaru, niezawierające włókien 
otrzymanych w procesie mechanicznym lub chemiczno-mechanicznym 
lub w których <= 10 % masy całkowitej zawartości włókien składa się z ta
kich włókien, o gramaturze >= 80 g, ale <= 150 g/m2, gdzie indziej nie
wymienione 

bez cła 0 

4802 56 20  Niepowleczone papier i tektura, w rodzaju stosowanych do pisania, druku 
lub innych celów graficznych, oraz nieperforowany papier na karty i taśmy 
dziurkowane, w prostokątnych arkuszach o długości jednego boku 
297 mm i drugiego boku 210 mm (format A4), niezawierające włókien 
otrzymanych w procesie mechanicznym lub chemiczno-mechanicznym 
lub w których <= 10 % masy całkowitej zawartości włókien składa się z ta
kich włókien, o gramaturze 40 g do 150 g/m2, gdzie indziej niewymie
nione 

bez cła 0 

4802 56 80  Niepowleczone papier i tektura, w rodzaju stosowanych do pisania, druku 
lub innych celów graficznych, oraz nieperforowany papier na karty i taśmy 
dziurkowane, w kwadratowych lub prostokątnych arkuszach, w których 
po rozłożeniu długość jednego boku <= 435 mm i drugiego boku 
<= 297 mm, niezawierające włókien otrzymanych w procesie mechanicz
nym lub chemiczno-mechanicznym lub w których <= 10 % masy całko
witej zawartości włókien składa się z takich włókien, o gramaturze 40 g 
do 150 g/m2, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem o długości jed
nego boku 297 mm i drugiego boku 210 mm po rozłożeniu (format 
A4)) 

bez cła 0 

4802 57 00  Niepowleczone papier i tektura, w rodzaju stosowanych do pisania, druku 
lub innych celów graficznych, oraz nieperforowany papier na karty i taśmy 
dziurkowane, w kwadratowych lub prostokątnych arkuszach, w których 
po rozłożeniu długość jednego boku > 435 mm lub jednego boku 
<= 435 mm i drugiego boku > 297 mm, niezawierające włókien otrzy
manych w procesie mechanicznym lub chemiczno-mechanicznym lub 
w których <= 10 % masy całkowitej zawartości włókien składa się z takich 
włókien, o gramaturze 40 g do 150 g/m2, gdzie indziej niewymienione 

bez cła 0 

4802 58 10  Niepowleczone papier i tektura, w rodzaju stosowanych do pisania, druku 
lub innych celów graficznych, oraz nieperforowany papier na karty i taśmy 
dziurkowane, w zwojach dowolnego rozmiaru, niezawierające włókien 
otrzymanych w procesie mechanicznym lub chemiczno-mechanicznym 
lub w których <= 10 % masy całkowitej zawartości włókien składa się z ta
kich włókien, o gramaturze > 150 g/m2, gdzie indziej niewymienione 

bez cła 0 

4802 58 90  Niepowleczone papier i tektura, w rodzaju stosowanych do pisania, druku 
lub innych celów graficznych, oraz nieperforowany papier na karty i taśmy 
dziurkowane, w kwadratowych lub prostokątnych arkuszach 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 > 150 g/m2, 
gdzie indziej niewymienione 

bez cła 0 
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4802 61 15  Niepowleczone papier i tektura, w rodzaju stosowanych do pisania, druku 
lub innych celów graficznych, oraz nieperforowany papier na karty i taśmy 
dziurkowane, w zwojach dowolnego rozmiaru, o gramaturze < 72 g/m2 

i w których > 50 % masy całkowitej zawartości włókien składa się z włó
kien otrzymanych w procesie mechanicznym, gdzie indziej niewymie
nione 

bez cła 0 

4802 61 80  Niepowleczone papier i tektura, w rodzaju stosowanych do pisania, druku 
lub innych celów graficznych, oraz nieperforowany papier na karty i taśmy 
dziurkowane, w zwojach dowolnego rozmiaru, w których > 10 % masy 
całkowitej zawartości włókien składa się z włókien otrzymanych w proce
sie mechanicznym lub chemiczno-mechanicznym, gdzie indziej niewy
mienione (z wyłączeniem produktów o gramaturze < 72 g/m2 oraz w któ
rych > 50 % masy całkowitej zawartości włókien składa się z włókien 
otrzymanych w procesie mechanicznym) 

bez cła 0 

4802 62 00  Niepowleczone papier i tektura, w rodzaju stosowanych do pisania, druku 
lub innych celów graficznych, oraz nieperforowany papier na karty i taśmy 
dziurkowane, w kwadratowych lub prostokątnych arkuszach, w których 
po rozłożeniu 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 che
miczno-mechanicznym, gdzie indziej niewymienione 

bez cła 0 

4802 69 00  Niepowleczone papier i tektura, w rodzaju stosowanych do pisania, druku 
lub innych celów graficznych, oraz nieperforowany papier na karty i taśmy 
dziurkowane, w kwadratowych lub prostokątnych arkuszach, w których 
po rozłożeniu długość jednego boku > 435 mm lub jednego boku 
<= 435 mm i drugiego boku > 297 mm, w których > 10 % masy całko
witej zawartości włókien składa się z włókien otrzymanych w procesie 
mechanicznym lub chemiczno-mechanicznym, gdzie indziej niewymie
nione 

bez cła 0 

4803 00 10  Wata celulozowa w zwojach o szerokości > 36 cm lub w kwadratowych 
lub prostokątnych arkuszach, w których po rozłożeniu długość jednego 
boku > 36 cm i drugiego boku > 15 cm 

bez cła 0 

4803 00 31  Papier krepowy do celów gospodarczych lub sanitarnych oraz wstęgi 
z włókien celulozowych (bibułki), w zwojach o szerokości > 36 cm lub 
w kwadratowych lub prostokątnych arkuszach, w których po rozłożeniu 
długość jednego boku > 36 cm i drugiego boku > 15 cm, o gramaturze 
pasma <= 25 g/m2 

bez cła 0 

4803 00 39  Papier krepowy do celów gospodarczych lub sanitarnych oraz wstęgi 
z włókien celulozowych (bibułki), w zwojach o szerokości > 36 cm lub 
w kwadratowych lub prostokątnych arkuszach, w których po rozłożeniu 
długość jednego boku > 36 cm i drugiego boku > 15 cm, o gramaturze 
pasma > 25 g/m2 

bez cła 0 

4803 00 90  Papier do produkcji papieru toaletowego lub chusteczek higienicznych, 
ręczników lub pieluszek oraz podobny papier do celów gospodarczych 
lub sanitarnych, nawet krepowane, marszczone, tłoczone, perforowane, 
barwione powierzchniowo, z powierzchnią dekorowaną lub z nadrukiem, 
w zwojach o szerokości > 36 cm lub w kwadratowych lub prostokątnych 
arkuszach, w których po rozłożeniu długość jednego boku > 36 cm i dru
giego boku > 15 cm (z wyłączeniem waty celulozowej, papieru krepo
wego i wstęg z włókien celulozowych (bibułek)) 

bez cła 0 
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4804 11 11  Niebielony papier siarczanowy na warstwę pokryciową tektury falistej, 
niepowleczony, w zwojach o szerokości > 36 cm, zawierający >= 80 % 
masy masy sodowej lub siarczanowej z drewna drzew iglastych w sto
sunku do całkowitej zawartości włókien i o gramaturze < 150 g/m2 (z wy
łączeniem towarów objętych pozycją 4802 i 4803) 

bez cła 0 

4804 11 15  Niebielony papier siarczanowy na warstwę pokryciową tektury falistej, 
niepowleczony, w zwojach o szerokości > 36 cm, zawierający >= 80 % 
masy masy sodowej lub siarczanowej z drewna drzew iglastych w sto
sunku do całkowitej zawartości włókien i o gramaturze >= 150 g 
do < 175 g/m2 (z wyłączeniem towarów objętych pozycją 4802 i 4803) 

bez cła 0 

4804 11 19  Niebielony papier siarczanowy na warstwę pokryciową tektury falistej, 
niepowleczony, w zwojach o szerokości > 36 cm, zawierający >= 80 % 
masy masy sodowej lub siarczanowej z drewna drzew iglastych w sto
sunku do całkowitej zawartości włókien i o gramaturze >= 175 g/m2 

(z wyłączeniem towarów objętych pozycją 4802 i 4803) 

bez cła 0 

4804 11 90  Niebielony papier siarczanowy na warstwę pokryciową tektury falistej, 
niepowleczony, w zwojach o szerokości > 36 cm (z wyłączeniem tego za
wierającego > 80 % masy masy sodowej lub siarczanowej z drewna drzew 
iglastych w stosunku do całkowitej zawartości włókien i towarów obję
tych pozycją 4802 i 4803) 

bez cła 0 

4804 19 11  Papier siarczanowy na warstwę pokryciową tektury falistej, niepowle
czony, w zwojach o szerokości > 36 cm, zawierający >= 80 % masy masy 
sodowej lub siarczanowej z drewna drzew iglastych w stosunku do całko
witej zawartości włókien, składający się z jednej lub więcej warstw niebie
lonych i warstwy zewnętrznej bielone, podbielanej lub barwionej, o gra
maturze < 150 g/m2 (z wyłączeniem towarów objętych pozycją 4802 
i 4803) 

bez cła 0 

4804 19 15  Papier siarczanowy na warstwę pokryciową tektury falistej, niepowle
czony, w zwojach o szerokości > 36 cm, zawierający >= 80 % masy masy 
sodowej lub siarczanowej z drewna drzew iglastych w stosunku do całko
witej zawartości włókien, składający się z jednej lub więcej warstw niebie
lonych i warstwy zewnętrznej bielonej, podbielanej lub barwionej, o gra
maturze >= 150 g do < 175 g/m2 (z wyłączeniem towarów objętych po
zycją 4802 i 4803) 

bez cła 0 

4804 19 19  Papier siarczanowy na warstwę pokryciową tektury falistej, niepowle
czony, w zwojach o szerokości > 36 cm, zawierający >= 80 % masy masy 
sodowej lub siarczanowej z drewna drzew iglastych w stosunku do całko
witej zawartości włókien, składający się z jednej lub więcej warstw niebie
lonych i warstwy zewnętrznej bielonej, podbielanej lub barwionej, o gra
maturze >= 175 g/m2 (z wyłączeniem towarów objętych pozycją 4802 
i 4803) 

bez cła 0 

4804 19 31  Papier siarczanowy na warstwę pokryciową tektury falistej, niepowle
czony, w zwojach o szerokości > 36 cm, zawierający >= 80 % masy masy 
sodowej lub siarczanowej z drewna drzew iglastych w stosunku do całko
witej zawartości włókien, o gramaturze < 150 g/m2 (z wyłączeniem nie
bielonego lub tego składającego się z jednej lub więcej warstw niebielo
nych i warstwy zewnętrznej bielonej, podbielanej lub barwionej, oraz to
warów objętych pozycją 4802 i 4803) 

bez cła 0 
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4804 19 38  Papier siarczanowy na warstwę pokryciową tektury falistej, niepowle
czony, w zwojach o szerokości > 36 cm, zawierający >= 80 % masy masy 
sodowej lub siarczanowej z drewna drzew iglastych w stosunku do całko
witej zawartości włókien, o gramaturze >= 150 g/m2 (z wyłączeniem nie
bielonego lub papieru siarczanowego na warstwę pokryciową tektury fa
listej składającego się z jednej lub więcej warstw niebielonych i warstwy 
zewnętrznej bielonej, podbielanej lub barwionej, oraz towarów objętych 
pozycją 4802 i 4803) 

bez cła 0 

4804 19 90  Papier siarczanowy na warstwę pokryciową tektury falistej, niepowle
czony, w zwojach o szerokości > 36 cm (z wyłączeniem niebielonego, pa
pieru siarczanowego na warstwę pokryciową tektury falistej zawierającego 
>= 80 % masy masy sodowej lub siarczanowej z drewna drzew iglastych 
w stosunku do całkowitej zawartości włókien i towarów objętych pozycją 
4802 i 4803) 

bez cła 0 

4804 21 10  Niebielony papier workowy siarczanowy, niepowleczony, w zwojach o sze
rokości > 36 cm, zawierający >= 80 % masy masy sodowej lub siarczano
wej z drewna drzew iglastych w stosunku do całkowitej zawartości włó
kien (z wyłączeniem towarów objętych pozycją 4802, 4803 lub 4808) 

bez cła 0 

4804 21 90  Niebielony papier workowy siarczanowy, niepowleczony, w zwojach o sze
rokości > 36 cm (z wyłączeniem papieru siarczanowego zawierającego 
>= 80 % masy masy sodowej lub siarczanowej z drewna drzew iglastych 
w stosunku do całkowitej zawartości włókien i towarów objętych pozycją 
4802, 4803 lub 4808) 

bez cła 0 

4804 29 10  Papier workowy siarczanowy, niepowleczony, w zwojach o szerokości 
> 36 cm, zawierający >= 80 % masy masy sodowej lub siarczanowej 
z drewna drzew iglastych w stosunku do całkowitej zawartości włókien 
(z wyłączeniem niebielonego i towarów objętych pozycją 4802, 4803 lub 
4808) 

bez cła 0 

4804 29 90  Papier workowy siarczanowy, niepowleczony, w zwojach o szerokości 
> 36 cm (z wyłączeniem niebielonego, papieru siarczanowego zawierają
cego >= 80 % masy masy sodowej lub siarczanowej z drewna drzew iglas
tych w stosunku do całkowitej zawartości włókien i towarów objętych po
zycją 4802, 4803 lub 4808) 

bez cła 0 

4804 31 51  Niebielony papier siarczanowy izolacyjny do celów elektrotechnicznych, 
niepowleczony, w zwojach o szerokości > 36 cm lub w kwadratowych 
lub prostokątnych arkuszach, w których po rozłożeniu długość jednego 
boku > 36 cm i drugiego boku > 15 cm, o gramaturze <= 150 g/m2, za
wierający >= 80 % masy masy sodowej lub siarczanowej z drewna drzew 
iglastych w stosunku do całkowitej zawartości włókien (z wyłączeniem 
papieru siarczanowego na warstwę pokryciową tektury falistej i papieru 
workowego siarczanowego) 

bez cła 0 

4804 31 58  Niebielony papier i tektura siarczanowe, niepowleczone, w zwojach o sze
rokości > 36 cm lub w kwadratowych lub prostokątnych arkuszach, 
w których po rozłożeniu długość jednego boku > 36 cm i drugiego boku 
> 15 cm, o gramaturze <= 150 g/m2, zawierające >= 80 % masy masy so
dowej lub siarczanowej z drewna drzew iglastych w stosunku do całkowi
tej zawartości włókien (z wyłączeniem papieru siarczanowego izolacyj
nego do celów elektrotechnicznych; towarów objętych pozycją 4802, 
4803 lub 4808) 

bez cła 0 
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4804 31 80  Niebielony papier i tektura siarczanowe, niepowleczone, w zwojach o sze
rokości > 36 cm lub w kwadratowych lub prostokątnych arkuszach, 
w których po rozłożeniu długość jednego boku > 36 cm i drugiego boku 
> 15 cm, o gramaturze <= 150 g/m2 (z wyłączeniem papieru siarczano
wego zawierającego >= 80 % masy masy sodowej lub siarczanowej 
z drewna drzew iglastych w stosunku do całkowitej zawartości włókien; 
papieru siarczanowego na warstwę pokryciową tektury falistej i papieru 
workowego siarczanowego; towarów objętych pozycją 4802, 4803 lub 
4808) 

bez cła 0 

4804 39 51  Papier i tektura siarczanowe, niepowleczone, w zwojach o szerokości 
> 36 cm lub w kwadratowych lub prostokątnych arkuszach, w których 
po rozłożeniu długość jednego boku > 36 cm i drugiego boku > 15 cm, 
o gramaturze <= 150 g/m2, bielone jednorodnie w masie, zawierające 
>= 80 % masy masy sodowej lub siarczanowej z drewna drzew iglastych 
w stosunku do całkowitej zawartości włókien (z wyłączeniem stosowa
nych do produkcji przędzy papierowej objętej pozycją 5308 i 5607; pa
pieru siarczanowego izolacyjnego do celów elektrotechnicznych; towarów 
objętych pozycją 4802, 4803 lub 4808) 

bez cła 0 

4804 39 58  Papier i tektura siarczanowe, niepowleczone, w zwojach o szerokości 
> 36 cm lub w kwadratowych lub prostokątnych arkuszach, w których 
po rozłożeniu długość jednego boku > 36 cm i drugiego boku > 15 cm, 
o gramaturze <= 150 g/m2, zawierające >= 80 % masy masy sodowej lub 
siarczanowej z drewna drzew iglastych w stosunku do całkowitej zawar
tości włókien (z wyłączeniem niebielonych i bielonych jednorodnie w ma
sie; papieru siarczanowego na warstwę pokryciową tektury falistej, pa
pieru workowego siarczanowego i towarów objętych pozycją 4802, 4803 
lub 4808) 

bez cła 0 

4804 39 80  Papier i tektura siarczanowe, niepowleczone, w zwojach o szerokości 
> 36 cm lub w kwadratowych lub prostokątnych arkuszach, w których 
po rozłożeniu długość jednego boku > 36 cm i drugiego boku > 15 cm, 
o gramaturze <= 150 g/m2 (z wyłączeniem niebielonych i tych zawierają
cych >= 80 % masy masy sodowej lub siarczanowej z drewna drzew iglas
tych w stosunku do całkowitej zawartości włókien, papieru siarczanowego 
na warstwę pokryciową tektury falistej, papieru workowego siarczano
wego; towarów objętych pozycją 4802, 4803 lub 4808) 

bez cła 0 

4804 41 10  Niebielone papier i tektura siarczanowe, niepowleczone, w zwojach o sze
rokości > 36 cm lub w kwadratowych lub prostokątnych arkuszach, 
w których po rozłożeniu długość jednego boku > 36 cm i drugiego boku 
> 15 cm, o gramaturze > 150 g do < 225 g/m2, zawierające >= 80 % 
masy sodowej lub siarczanowej z drewna drzew iglastych w stosunku 
do całkowitej zawartości włókien (z wyłączeniem papieru siarczanowego 
na warstwę pokryciową tektury falistej, papieru workowego siarczano
wego i towarów objętych pozycją 4802, 4803 lub 4808) 

bez cła 0 

4804 41 91  Niebielone papier i tektura siarczanowe nasycone, niepowleczone, w zwo
jach o szerokości > 36 cm lub w kwadratowych lub prostokątnych arku
szach, w których po rozłożeniu długość jednego boku > 36 cm i drugiego 
boku > 15 cm, o gramaturze > 150 g do < 225 g/m2 

bez cła 0 
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4804 41 99  Niebielone papier i tektura siarczanowe, niepowleczone, w zwojach o sze
rokości > 36 cm lub w kwadratowych lub prostokątnych arkuszach, 
w których po rozłożeniu długość jednego boku > 36 cm i drugiego boku 
> 15 cm, o gramaturze > 150 g do < 225 g/m2 (z wyłączeniem tych za
wierających >= 80 % masy masy sodowej lub siarczanowej z drewna 
drzew iglastych w stosunku do całkowitej zawartości włókien, papieru 
siarczanowego nasyconego, papieru siarczanowego na warstwę pokry
ciową tektury falistej, papieru workowego siarczanowego i towarów obję
tych pozycją 4802, 4803 lub 4808) 

bez cła 0 

4804 42 10  Papier i tektura siarczanowe, niepowleczone, w zwojach o szerokości 
> 36 cm lub w kwadratowych lub prostokątnych arkuszach, w których 
po rozłożeniu długość jednego boku > 36 cm i drugiego boku > 15 cm, 
o gramaturze > 150 g do < 225 g/m2, bielone jednorodnie w masie, za
wierające > 95 % masy włókien drzewnych przetworzonych chemicznie 
i >= 80 % masy masy sodowej lub siarczanowej z drewna drzew iglastych 
w stosunku do całkowitej zawartości włókien 

bez cła 0 

4804 42 90  Papier i tektura siarczanowe, niepowleczone, w zwojach o szerokości 
> 36 cm lub w kwadratowych lub prostokątnych arkuszach, w których 
po rozłożeniu długość jednego boku > 36 cm i drugiego boku > 15 cm, 
o gramaturze > 150 g do < 225 g/m2, bielone jednorodnie w masie, za
wierające > 95 % masy włókien drzewnych przetworzonych chemicznie 
w stosunku do całkowitej zawartości włókien (z wyłączeniem tych zawie
rających >= 80 % masy masy sodowej lub siarczanowej z drewna drzew 
iglastych w stosunku do całkowitej zawartości włókien) 

bez cła 0 

4804 49 10  Papier i tektura siarczanowe, niepowleczone, w zwojach o szerokości 
> 36 cm lub w kwadratowych lub prostokątnych arkuszach, w których 
po rozłożeniu długość jednego boku > 36 cm i drugiego boku > 15 cm, 
o gramaturze > 150 g do < 225 g/m2, zawierające >= 80 % masy masy 
sodowej lub siarczanowej z drewna drzew iglastych w stosunku do całko
witej zawartości włókien (z wyłączeniem niebielonych, bielonych jedno
rodnie w masie i zawierających > 95 % masy włókien drzewnych prze
tworzonych chemicznie w stosunku do całkowitej zawartości włókien) 

bez cła 0 

4804 49 90  Papier i tektura siarczanowe, niepowleczone, w zwojach o szerokości 
> 36 cm lub w kwadratowych lub prostokątnych arkuszach, w których 
po rozłożeniu długość jednego boku > 36 cm i drugiego boku > 15 cm, 
o gramaturze > 150 g do < 225 g/m2 (z wyłączeniem niebielonych, bielo
nych jednorodnie w masie zawierających > 95 % masy włókien drzew
nych przetworzonych chemicznie lub >= 80 % masy masy sodowej lub 
siarczanowej z drewna drzew iglastych w stosunku do całkowitej zawar
tości włókien) 

bez cła 0 

4804 51 10  Niebielone papier i tektura siarczanowe, niepowleczone, w zwojach o sze
rokości > 36 cm lub w kwadratowych lub prostokątnych arkuszach, 
w których po rozłożeniu długość jednego boku > 36 cm i drugiego boku 
> 15 cm, o gramaturze >= 225 g/m2, zawierające >= 80 % masy masy so
dowej lub siarczanowej z drewna drzew iglastych w stosunku do całkowi
tej zawartości włókien (z wyłączeniem papieru siarczanowego na warstwę 
pokryciową tektury falistej, papieru workowego siarczanowego i towarów 
objętych pozycją 4802, 4803 lub 4808) 

bez cła 0 
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4804 51 90  Niebielony papier i tektura siarczanowe, niepowleczone, w zwojach o sze
rokości > 36 cm lub w kwadratowych lub prostokątnych arkuszach, 
w których po rozłożeniu długość jednego boku > 36 cm i drugiego boku 
> 15 cm, o gramaturze >= 225 g/m2 (z wyłączeniem tych zawierających 
>= 80 % masy masy sodowej lub siarczanowej z drewna drzew iglastych 
w stosunku do całkowitej zawartości włókien, papieru siarczanowego na 
warstwę pokryciową tektury falistej, papieru workowego siarczanowego 
i towarów objętych pozycją 4802, 4803 lub 4808) 

bez cła 0 

4804 52 10  Papier i tektura siarczanowe, niepowleczone, w taśmach lub zwojach 
o szerokości > 36 cm lub w arkuszach prostokątnych (włącznie z kwadra
towymi), w których po rozłożeniu długość jednego boku > 36 cm i dru
giego boku > 15 cm, o gramaturze >= 225 g/m2, bielone jednorodnie 
w masie, zawierające > 95 % masy włókien drzewnych przetworzonych 
chemicznie i >= 80 % masy masy sodowej lub siarczanowej z drewna 
drzew iglastych w stosunku do całkowitej zawartości włókien 

bez cła 0 

4804 52 90  Papier i tektura siarczanowe, niepowleczone, w taśmach lub zwojach 
o szerokości > 36 cm lub w arkuszach prostokątnych (włącznie z kwadra
towymi), w których po rozłożeniu długość jednego boku > 36 cm i dru
giego boku > 15 cm, o gramaturze >= 225 g/m2, bielone jednorodnie 
w masie, zawierające > 95 % masy włókien drzewnych przetworzonych 
chemicznie w stosunku do całkowitej zawartości włókien (z wyłączeniem 
tych zawierających >= 80 % masy masy sodowej lub siarczanowej 
z drewna drzew iglastych w stosunku do całkowitej zawartości włókien) 

bez cła 0 

4804 59 10  Papier i tektura siarczanowe, niepowleczone, w zwojach o szerokości 
> 36 cm lub w kwadratowych lub prostokątnych arkuszach, w których 
po rozłożeniu długość jednego boku > 36 cm i drugiego boku > 15 cm, 
o gramaturze >= 225 g/m2, zawierające >= 80 % masy masy sodowej lub 
siarczanowej z drewna drzew iglastych w stosunku do całkowitej zawar
tości włókien (z wyłączeniem niebielonych lub bielonych jednorodnie 
w masie i zawierających > 95 % masy włókien drzewnych przetworzo
nych chemicznie w stosunku do całkowitej zawartości włókien) 

bez cła 0 

4804 59 90  Papier i tektura siarczanowe, niepowleczone, w zwojach o szerokości 
> 36 cm lub w kwadratowych lub prostokątnych arkuszach, w których 
po rozłożeniu długość jednego boku > 36 cm i drugiego boku > 15 cm, 
o gramaturze >= 225 g/m2 (z wyłączeniem niebielonych lub bielonych 
jednorodnie w masie i zawierających > 95 % masy włókien drzewnych 
przetworzonych chemicznie lub >= 80 % masy masy sodowej lub siarcza
nowej z drewna drzew iglastych w stosunku do całkowitej zawartości 
włókien) 

bez cła 0 

4805 11 00  Papier półchemiczny na warstwę pofalowaną, niepowleczony, w zwojach 
o szerokości > 36 cm 

bez cła 0 

4805 12 00  Papier słomowy na warstwę pofalowaną, w zwojach o szerokości 
> 36 cm, o gramaturze >= 130 g/m2 

bez cła 0 
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4805 19 10  Papier na warstwę pofalowaną (»wellenstoff«), niepowleczony, w zwojach 
o szerokości > 36 cm lub w kwadratowych lub prostokątnych arkuszach, 
w których po rozłożeniu długość jednego boku > 36 cm i drugiego boku 
> 15 cm 

bez cła 0 

4805 19 90  Papier na warstwę pofalowaną, niepowleczony, w zwojach o szerokości 
> 36 cm lub w kwadratowych lub prostokątnych arkuszach, w których 
po rozłożeniu długość jednego boku > 36 cm i drugiego boku > 15 cm 
(z wyłączeniem papieru półchemicznego na warstwę pofalowaną, papieru 
słomowego na warstwę pofalowaną i papieru na warstwę pofalowaną 
(»wellenstoff«)) 

bez cła 0 

4805 24 00  »Testliner« (papier z makulatury na pokrycie tektury falistej), niepowle
czony, w zwojach o szerokości > 36 cm lub w kwadratowych lub prosto
kątnych arkuszach, w których po rozłożeniu długość jednego boku 
> 36 cm i drugiego boku > 15 cm, o gramaturze <= 150 g/m2 

bez cła 0 

4805 25 00  »Testliner« (papier z makulatury na pokrycie tektury falistej), niepowle
czony, w zwojach o szerokości > 36 cm lub w kwadratowych lub prosto
kątnych arkuszach, w których po rozłożeniu długość jednego boku 
> 36 cm i drugiego boku > 15 cm, o gramaturze > 150 g/m2 

bez cła 0 

4805 30 10  Papier pakowy siarczynowy, niepowleczony, w zwojach o szerokości 
> 36 cm lub w kwadratowych lub prostokątnych arkuszach, w których 
po rozłożeniu długość jednego boku > 36 cm i drugiego boku > 15 cm, 
o gramaturze < 30 g/m2 

bez cła 0 

4805 30 90  Papier pakowy siarczynowy, niepowleczony, w zwojach o szerokości 
> 36 cm lub w kwadratowych lub prostokątnych arkuszach, w których 
po rozłożeniu długość jednego boku > 36 cm i drugiego boku > 15 cm, 
o gramaturze >= 30 g/m2 

bez cła 0 

4805 40 00  Papier i tektura filtracyjne, w zwojach o szerokości > 36 cm lub w kwadra
towych lub prostokątnych arkuszach, w których po rozłożeniu długość 
jednego boku > 36 cm i drugiego boku > 15 cm 

bez cła 0 

4805 50 00  Papier i tektura dachowe, w zwojach o szerokości > 36 cm lub w kwadra
towych lub prostokątnych arkuszach, w których po rozłożeniu długość 
jednego boku > 36 cm i drugiego boku > 15 cm 

bez cła 0 

4805 91 00  Papier i tektura, niepowleczone, w zwojach o szerokości > 36 cm lub 
w kwadratowych lub prostokątnych arkuszach, w których po rozłożeniu 
długość jednego boku > 36 cm i drugiego boku > 15 cm, o gramaturze 
<= 150 g/m2, gdzie indziej niewymienione 

bez cła 0 

4805 92 00  Papier i tektura, niepowleczone, w zwojach o szerokości > 36 cm lub 
w kwadratowych lub prostokątnych arkuszach, w których po rozłożeniu 
długość jednego boku > 36 cm i drugiego boku > 15 cm, o gramaturze 
> 150 g do < 225 g/m2, gdzie indziej niewymienione 

bez cła 0 

4805 93 20  Papier i tektura otrzymane z odzyskanego papieru, niepowleczone, w zwo
jach o szerokości > 36 cm lub w kwadratowych lub prostokątnych arku
szach, w których po rozłożeniu długość jednego boku > 36 cm i drugiego 
boku > 15 cm, o gramaturze >= 225 g/m2, gdzie indziej niewymienione 

bez cła 0 
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4805 93 80  Papier i tektura, niepowleczone, w zwojach o szerokości > 36 cm lub 
w kwadratowych lub prostokątnych arkuszach, w których po rozłożeniu 
długość jednego boku > 36 cm i drugiego boku > 15 cm, o gramaturze 
>= 225 g/m2, gdzie indziej niewymienione 

bez cła 0 

4806 10 00  Pergamin roślinny, w zwojach o szerokości > 36 cm lub w kwadratowych 
lub prostokątnych arkuszach, w których po rozłożeniu długość jednego 
boku > 36 cm i drugiego boku > 15 cm 

bez cła 0 

4806 20 00  Papiery tłuszczoodporne, w zwojach o szerokości > 36 cm lub w kwadra
towych lub prostokątnych arkuszach, w których po rozłożeniu długość 
jednego boku > 36 cm i drugiego boku > 15 cm 

bez cła 0 

4806 30 00  Kalki kreślarskie, w zwojach o szerokości > 36 cm lub w kwadratowych 
lub prostokątnych arkuszach, w których po rozłożeniu długość jednego 
boku > 36 cm i drugiego boku > 15 cm 

bez cła 0 

4806 40 10  Papier pergaminowy satynowany w zwojach o szerokości > 36 cm lub 
w kwadratowych lub prostokątnych arkuszach, w których po rozłożeniu 
długość jednego boku > 36 cm i drugiego boku > 15 cm 

bez cła 0 

4806 40 90  Papiery przezroczyste lub prześwitujące, w zwojach o szerokości > 36 cm 
lub w kwadratowych lub prostokątnych arkuszach, w których po rozłoże
niu długość jednego boku > 36 cm i drugiego boku > 15 cm (z wyłącze
niem pergaminu roślinnego, papierów tłuszczoodpornych, kalek kreślar
skich i papieru pergaminowego satynowanego) 

bez cła 0 

4807 00 30  Papier i tektura złożone otrzymane z odzyskanego papieru, nawet powle
czone papierem, niepowleczone powierzchniowo ani nieimpregnowane, 
nawet ze wzmocnieniem wewnętrznym, w zwojach o szerokości > 36 cm 
lub w kwadratowych lub prostokątnych arkuszach, w których po rozłoże
niu długość jednego boku > 36 cm i drugiego boku > 15 cm (z wyłącze
niem tych laminowanych wewnętrznie bitumem, smołą lub asfaltem) 

bez cła 0 

4807 00 80  Papier i tektura złożone, niepowleczone powierzchniowo ani nieimpreg
nowane, nawet ze wzmocnieniem wewnętrznym, w zwojach o szerokości 
> 36 cm lub w kwadratowych lub prostokątnych arkuszach, w których 
po rozłożeniu długość jednego boku > 36 cm i drugiego boku > 15 cm 
(z wyłączeniem tych laminowanych wewnętrznie bitumem, smołą lub as
faltem; papieru i tektury słomowych, nawet powleczonych papierem nie
słomowym; papieru i tektury otrzymanych z odzyskanego papieru, nawet 
powleczonych papierem) 

bez cła 0 

4808 10 00  Papier i tektura faliste (z płaskimi arkuszami wklejonymi lub nie), nawet 
perforowane, w zwojach o szerokości > 36 cm lub w kwadratowych lub 
prostokątnych arkuszach, w których po rozłożeniu długość jednego boku 
> 36 cm i drugiego boku > 15 cm 

bez cła 0 

4808 20 00  Papier workowy siarczanowy, krepowany lub marszczony, nawet tłoczony 
lub perforowany, w zwojach o szerokości > 36 cm lub w kwadratowych 
lub prostokątnych arkuszach, w których po rozłożeniu długość jednego 
boku > 36 cm i drugiego boku > 15 cm 

bez cła 0 
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4808 30 00  Papier siarczanowy, krepowany lub marszczony, nawet tłoczony lub per
forowany, w zwojach o szerokości > 36 cm lub w kwadratowych lub 
prostokątnych arkuszach, w których po rozłożeniu długość jednego boku 
> 36 cm i drugiego boku > 15 cm (z wyłączeniem papieru workowego 
siarczanowego) 

bez cła 0 

4808 90 00  Papier i tektura, krepowane, marszczone, tłoczone lub perforowane, 
w zwojach o szerokości > 36 cm lub w kwadratowych lub prostokątnych 
arkuszach, w których po rozłożeniu długość jednego boku > 36 cm i dru
giego boku > 15 cm (z wyłączeniem papieru workowego siarczanowego 
i pozostałego papieru siarczanowego oraz towarów objętych pozycją 
4803) 

bez cła 0 

4809 20 10  Papier samokopiujący, nawet zadrukowany, w zwojach o szerokości 
> 36 cm (z wyłączeniem kalki maszynowej i podobnych papierów do ko
piowania) 

bez cła 0 

4809 20 90  Papier samokopiujący, nawet zadrukowany, w kwadratowych lub prosto
kątnych arkuszach, w których po rozłożeniu długość jednego boku 
> 36 cm i drugiego boku > 15 cm (z wyłączeniem kalki maszynowej 
i podobnych papierów do kopiowania) 

bez cła 0 

4809 90 10  Kalka maszynowa oraz podobne papiery do kopiowania, nawet zadruko
wane, w zwojach o szerokości > 36 cm lub w kwadratowych lub prosto
kątnych arkuszach, w których po rozłożeniu długość jednego boku 
> 36 cm i drugiego boku > 15 cm 

bez cła 0 

4809 90 90  Papiery przedrukowe, włącznie z powleczonym lub impregnowanym pa
pierem na matryce do powielania lub płyty offsetowe, nawet zadruko
wane, w zwojach o szerokości > 36 cm lub w kwadratowych lub prosto
kątnych arkuszach, w których po rozłożeniu długość jednego boku 
> 36 cm i drugiego boku > 15 cm (z wyłączeniem kalki maszynowej 
i podobnych papierów do kopiowania oraz papieru samokopiującego) 

bez cła 0 

4810 13 20  Papier i tektura stosowane jako podłoże światłoczułych, ciepłoczułych lub 
elektroczułych papieru lub tektury, 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 substan
cjami nieorganicznymi, w zwojach, o gramaturze <= 150 g/m2 

bez cła 0 

4810 13 80  Papier i tektura stosowane do pisania, drukowania lub innych celów gra
ficznych, 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 (z wyłączeniem tych stosowanych jako podłoże światłoczu
łych, ciepłoczułych lub elektroczułych papieru lub tektury o gramaturze 
<= 150 g/m2; papieru i tektury do maszyn biurowych i tym podobnych) 

bez cła 0 

4810 14 20  Papier i tektura stosowane jako podłoże światłoczułych, ciepłoczułych lub 
elektroczułych papieru lub tektury, 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 substan
cjami nieorganicznymi, w kwadratowych lub prostokątnych arkuszach, 
w których po rozłożeniu długość jednego boku <= 435 mm i drugiego 
boku <= 297 mm oraz o gramaturze <= 150 g/m2 

bez cła 0 
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4810 14 80  Papier i tektura stosowane do pisania, drukowania lub innych celów gra
ficznych, 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 kwadratowych lub prostokątnych arkuszach, w których po rozłożeniu 
długość jednego boku <= 435 mm i drugiego boku <= 297 mm (z wyłą
czeniem tych stosowanych jako podłoże światłoczułych, ciepłoczułych lub 
elektroczułych papieru lub tektury o gramaturze <= 150 g/m2) 

bez cła 0 

4810 19 10  Papier i tektura stosowane jako podłoże światłoczułych, ciepłoczułych lub 
elektroczułych papieru lub tektury, 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 substan
cjami nieorganicznymi, w kwadratowych lub prostokątnych arkuszach, 
w których po rozłożeniu długość jednego boku > 435 mm lub jednego 
boku <= 435 mm i drugiego boku > 297 mm oraz o gramaturze 
<= 150 g/m2 

bez cła 0 

4810 19 90  Papier i tektura stosowane do pisania, drukowania lub innych celów gra
ficznych, 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 kwadratowych lub prostokątnych arkuszach, w których po rozłożeniu 
długość jednego boku > 435 mm lub jednego boku <= 435 mm i dru
giego boku > 297 mm (z wyłączeniem tych stosowanych jako podłoże 
światłoczułych, ciepłoczułych lub elektroczułych papieru lub tektury o gra
maturze <= 150 g/m2) 

bez cła 0 

4810 22 10  Papier lekki powleczony stosowany do pisania, drukowania lub innych ce
lów graficznych, o całkowitej gramaturze <= 72 g/m2, o gramaturze po
włoki <= 15 g/m2 na stronę, w którego podstawie >= 50 % masy całkowi
tej zawartości włókien składa się z włókien otrzymanych w procesie me
chanicznym, powleczony obustronnie kaolinem lub innymi substancjami 
nieorganicznymi, w zwojach o szerokości > 15 cm lub w kwadratowych 
lub prostokątnych arkuszach, w których po rozłożeniu długość jednego 
boku > 36 cm i drugiego boku > 15 cm 

bez cła 0 

4810 22 90  Papier lekki powleczony stosowany do pisania, drukowania lub innych ce
lów graficznych, o całkowitej gramaturze <= 72 g/m2, o gramaturze po
włoki <= 15 g/m2 na stronę, w którego podstawie >= 50 % masy całkowi
tej zawartości włókien składa się z włókien otrzymanych w procesie me
chanicznym, powleczony obustronnie kaolinem lub innymi substancjami 
nieorganicznymi, w zwojach o szerokości <= 15 cm lub w kwadratowych 
lub prostokątnych arkuszach, w których po rozłożeniu długość jednego 
boku <= 36 cm lub jednego boku > 36 cm i drugiego boku <= 15 cm 
(z wyłączeniem do maszyn biurowych i tym podobnych) 

bez cła 0 

4810 29 30  Papier i tektura stosowane do pisania, drukowania lub innych celów gra
ficznych, w których > 10 % masy całkowitej zawartości włókien składa 
się z włókien otrzymanych w procesie mechanicznym lub chemiczno-me
chanicznym, powleczone jednostronnie lub obustronnie kaolinem lub in
nymi substancjami nieorganicznymi, w zwojach dowolnego rozmiaru 
(z wyłączeniem papieru lekkiego; papieru i tektury do maszyn biurowych 
i tym podobnych) 

bez cła 0 
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4810 29 80  Papier i tektura stosowane do pisania, drukowania lub innych celów gra
ficznych, w których > 10 % masy całkowitej zawartości włókien składa 
się z włókien otrzymanych w procesie mechanicznym lub chemiczno-me
chanicznym, powleczone jednostronnie lub obustronnie kaolinem lub in
nymi substancjami nieorganicznymi, w kwadratowych lub prostokątnych 
arkuszach dowolnego rozmiaru (z wyłączeniem papieru lekkiego; papieru 
i tektury do maszyn biurowych i tym podobnych) 

bez cła 0 

4810 31 00  Papier i tektura siarczanowe, bielone jednorodnie w masie i zawierające 
> 95 % masy włókien drzewnych przetworzonych chemicznie w stosunku 
do całkowitej zawartości włókien, powleczone jednostronnie lub obu
stronnie kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, w zwojach 
lub w kwadratowych lub prostokątnych arkuszach, dowolnego rozmiaru, 
o gramaturze <= 150 g/m2 (z wyłączeniem tych do pisania, druku lub in
nych celów graficznych) 

bez cła 0 

4810 32 10  Papier i tektura siarczanowe, bielone jednorodnie w masie i zawierające 
> 95 % masy włókien drzewnych przetworzonych chemicznie w stosunku 
do całkowitej zawartości włókien, powleczone jednostronnie lub obu
stronnie kaolinem, w zwojach lub w kwadratowych lub prostokątnych ar
kuszach, dowolnego rozmiaru, o gramaturze > 150 g/m2 (z wyłączeniem 
tych do pisania, druku lub innych celów graficznych) 

bez cła 0 

4810 32 90  Papier i tektura siarczanowe, bielone jednorodnie w masie i zawierające 
> 95 % masy włókien drzewnych przetworzonych chemicznie w stosunku 
do całkowitej zawartości włókien, powleczone jednostronnie lub obu
stronnie substancjami nieorganicznymi, w zwojach lub w kwadratowych 
lub prostokątnych arkuszach, dowolnego rozmiaru, o gramaturze 
> 150 g/m2 (z wyłączeniem papieru siarczanowego powleczonego kaoli
nem; papieru i tektury do celów graficznych) 

bez cła 0 

4810 39 00  Papier i tektura siarczanowe, powleczone jednostronnie lub obustronnie 
kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, w zwojach lub 
w kwadratowych lub prostokątnych arkuszach, dowolnego rozmiaru 
(z wyłączeniem tych do pisania, druku lub innych celów graficznych; pa
pieru i tektury bielonych jednorodnie w masie i zawierających > 95 % 
masy włókien drzewnych przetworzonych chemicznie w stosunku do cał
kowitej zawartości włókien) 

bez cła 0 

4810 92 10  Wielowarstwowe papier i tektura, każda warstwa bielona, powleczone jed
nostronnie lub obustronnie kaolinem lub innymi substancjami nieorga
nicznymi, w zwojach lub w kwadratowych lub prostokątnych arkuszach, 
dowolnego rozmiaru (z wyłączeniem tych do pisania, druku lub innych 
celów graficznych, papieru i tektury siarczanowych) 

bez cła 0 

4810 92 30  Wielowarstwowe papier i tektura, tylko jedna zewnętrzna warstwa bie
lona, powleczone jednostronnie lub obustronnie kaolinem lub innymi 
substancjami nieorganicznymi, w zwojach lub w kwadratowych lub pros
tokątnych arkuszach, dowolnego rozmiaru (z wyłączeniem tych do pisania, 
druku lub innych celów graficznych, papieru i tektury siarczanowych) 

bez cła 0 
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4810 92 90  Wielowarstwowe papier i tektura, powleczone jednostronnie lub obu
stronnie kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, w zwojach 
lub w kwadratowych lub prostokątnych arkuszach, dowolnego rozmiaru 
(z wyłączeniem wielowarstwowych papieru i tektury z każdą warstwą bie
loną, tylko jedną zewnętrzną warstwą bieloną, papieru i tektury do pisania, 
druku lub innych celów graficznych, papieru i tektury siarczanowych) 

bez cła 0 

4810 99 10  Bielone papier i tektura, powleczone jednostronnie lub obustronnie kaoli
nem, w zwojach lub w kwadratowych lub prostokątnych arkuszach, do
wolnego rozmiaru (z wyłączeniem tych do pisania, druku lub innych ce
lów graficznych, papieru i tektury siarczanowych, wielowarstwowych pa
pieru i tektury, oraz bez żadnej innej powłoki) 

bez cła 0 

4810 99 30  Papier i tektura, powleczone jednostronnie lub obustronnie proszkiem 
mikowym, w zwojach lub w kwadratowych lub prostokątnych arkuszach, 
dowolnego rozmiaru (z wyłączeniem tych do pisania, druku lub innych 
celów graficznych, papieru i tektury siarczanowych, wielowarstwowych 
papieru i tektury, oraz bez żadnej innej powłoki) 

bez cła 0 

4810 99 90  Papier i tektura, powleczone jednostronnie lub obustronnie substancjami 
nieorganicznymi, w zwojach lub w kwadratowych lub prostokątnych ar
kuszach, dowolnego rozmiaru (z wyłączeniem bielonych papieru i tektury 
powleczonych kaolinem, papieru i tektury powleczonych proszkiem mi
kowym, papieru i tektury do pisania, druku lub innych celów graficznych, 
papieru i tektury siarczanowych, wielowarstwowych papieru i tektury, 
oraz bez żadnej innej powłoki) 

bez cła 0 

4811 10 00  Smołowane, bituminizowane lub asfaltowane papier i tektura, w zwojach 
lub w kwadratowych lub prostokątnych arkuszach, dowolnego rozmiaru 

bez cła 0 

4811 41 20  Samoprzylepne papier i tektura, barwione powierzchniowo, dekorowane 
na powierzchni lub z nadrukiem, w pasach, zwojach lub arkuszach o sze
rokości <= 10 cm, powleczone niewulkanizowanym kauczukiem natural
nym lub syntetycznym 

bez cła 0 

4811 41 90  Samoprzylepne papier i tektura, barwione powierzchniowo, dekorowane 
na powierzchni lub z nadrukiem, w zwojach lub w kwadratowych lub 
prostokątnych arkuszach, dowolnego rozmiaru (z wyłączeniem o szero
kości <= 10 cm powleczonych niewulkanizowanym kauczukiem natural
nym lub syntetycznym oraz towarów objętych pozycją 4810) 

bez cła 0 

4811 49 00  Papier i tektura gumowane lub powleczone warstwą kleju, barwione 
powierzchniowo, dekorowane na powierzchni lub z nadrukiem, w zwojach 
lub w kwadratowych lub prostokątnych arkuszach, dowolnego rozmiaru 
(z wyłączeniem samoprzylepnych i towarów objętych pozycją 4810) 

bez cła 0 

4811 51 00  Papier i tektura, barwione powierzchniowo, dekorowane na powierzchni 
lub z nadrukiem, powleczone, impregnowane lub pokryte żywicą synte
tyczną lub tworzywami sztucznymi, w zwojach lub w kwadratowych lub 
prostokątnych arkuszach, dowolnego rozmiaru, bielone i o gramaturze 
> 150 g/m2 (z wyłączeniem samoprzylepnych) 

bez cła 0 

24.12.2016 L 356/373 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



CN 2007  Wyszczególnienie Stawka podstawowa Kategoria 

4811 59 00  Papier i tektura, barwione powierzchniowo, dekorowane na powierzchni 
lub z nadrukiem, powleczone, impregnowane lub pokryte żywicą synte
tyczną lub tworzywami sztucznymi, w zwojach lub w kwadratowych lub 
prostokątnych arkuszach, dowolnego rozmiaru (z wyłączeniem bielonych 
i o gramaturze > 150 g/m2 oraz samoprzylepnych) 

bez cła 0 

4811 60 00  Papier i tektura, powleczone, impregnowane lub pokryte woskiem, para
finą, stearyną, olejem lub gliceryną, w zwojach lub w kwadratowych lub 
prostokątnych arkuszach, dowolnego rozmiaru (z wyłączeniem towarów 
objętych pozycją 4803, 4809 i 4818) 

bez cła 0 

4811 90 00  Papier, tektura, wata celulozowa oraz wstęgi z włókien celulozowych, po
wleczone, impregnowane, pokryte, barwione powierzchniowo, dekoro
wane na powierzchni lub z nadrukiem, w zwojach lub w kwadratowych 
lub prostokątnych arkuszach, dowolnego rozmiaru (z wyłączeniem towa
rów objętych pozycją 4803, 4809, 4810 i 4818 oraz podpozycją 
4811 10 do 4811 60) 

bez cła 0 

4812 00 00  Bloki, płyty i płytki filtracyjne, z masy papierniczej bez cła 0 

4813 10 00  Bibułka papierosowa w książeczkach lub w tutkach bez cła 0 

4813 20 00  Bibułka papierosowa w zwojach o szerokości <= 5 cm bez cła 0 

4813 90 10  Bibułka papierosowa w zwojach o szerokości > 5 cm, ale <= 15 cm bez cła 0 

4813 90 90  Bibułka papierosowa, nawet pocięta do wymiaru (z wyłączeniem w książ
eczkach lub w tutkach oraz w zwojach o szerokości <= 15 cm) 

bez cła 0 

4814 10 00  Papier »ingrain« bez cła 0 

4814 20 00  Tapety i podobne pokrycia ścienne z papieru, składające się z papieru po
wleczonego po stronie licowej, groszkowanego, tłoczonego, barwionego, 
z nadrukowanym deseniem lub inaczej dekorowanego warstwą z tworzyw 
sztucznych 

bez cła 0 

4814 90 10  Tapety i podobne pokrycia ścienne z papieru groszkowanego, tłoczonego, 
barwionego powierzchniowo, z nadrukowanym wzorem lub inaczej deko
rowanego lub powleczone przezroczystą warstwą ochronną z tworzyw 
sztucznych 

bez cła 0 

4814 90 80  Tapety i podobne pokrycia ścienne z papieru, oraz okienny papier prze
zroczysty (z wyłączeniem papieru »ingrain« i towarów objętych podpozy
cją 4814 20 i 4814 90 10) 

bez cła 0 

4816 20 00  Papier samokopiujący, w zwojach o szerokości <= 36 cm lub w kwadrato
wych lub prostokątnych arkuszach, w których po rozłożeniu długość żad
nego boku nie przekracza 36 cm, lub pocięty do kształtu innego niż 
prostokątny lub kwadratowy, nawet w pudełkach (z wyłączeniem kalki 
maszynowej lub podobnych papierów do kopiowania) 

bez cła 0 
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4816 90 00  Papiery do kopiowania lub przedrukowe, w zwojach o szerokości 
<= 36 cm lub w kwadratowych lub prostokątnych arkuszach, w których 
po rozłożeniu długość żadnego boku nie przekracza 36 cm, lub pocięte 
do kształtu innego niż prostokątny lub kwadratowy, nawet w pudełkach, 
razem z płytami offsetowymi z papieru (z wyłączeniem papieru samoko
piującego) 

bez cła 0 

4817 10 00  Koperty z papieru lub tektury (z wyłączeniem kart listowych) bez cła 0 

4817 20 00  Karty listowe, karty pocztowe i karty do korespondencji, z papieru lub 
tektury (z wyłączeniem tych z nadrukiem znaczka pocztowego) 

bez cła 0 

4817 30 00  Pudełka, torby, portfele i zestawy piśmienne, z papieru lub tektury, zawie
rające asortyment piśmiennych artykułów papierniczych 

bez cła 0 

4818 10 10  Papier toaletowy w rolkach o szerokości <= 36 cm, o gramaturze warstwy 
<= 25 g/m2 

bez cła 0 

4818 10 90  Papier toaletowy w rolkach o szerokości <= 36 cm, o gramaturze warstwy 
> 25 g/m2 

bez cła 0 

4818 20 10  Chusteczki do nosa, chusteczki higieniczne lub kosmetyczne i ręczniki, 
z masy papierniczej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celu
lozowych 

bez cła 0 

4818 20 91  Ręczniki z masy papierniczej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włó
kien celulozowych, w rolkach o szerokości <= 36 cm 

bez cła 0 

4818 20 99  Ręczniki z masy papierniczej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włó
kien celulozowych (z wyłączeniem tych w rolkach o szerokości 
<= 36 cm) 

bez cła 0 

4818 30 00  Obrusy i serwetki z masy papierniczej, papieru, waty celulozowej lub 
wstęg z włókien celulozowych 

bez cła 0 

4818 40 11  Podpaski higieniczne z masy papierniczej, papieru, waty celulozowej lub 
wstęg z włókien celulozowych 

bez cła 0 

4818 40 13  Tampony z masy papierniczej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włó
kien celulozowych 

bez cła 0 

4818 40 19  Produkty higieniczne dla kobiet z masy papierniczej, papieru, waty celulo
zowej lub wstęg z włókien celulozowych (z wyłączeniem podpasek higie
nicznych i tamponów) 

bez cła 0 

4818 40 90  Pieluchy i wkładki dla niemowląt oraz podobne artykuły higieniczne, 
z masy papierniczej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celu
lozowych 

bez cła 0 

4818 50 00  Artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe, z masy papierniczej, papieru, 
waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych (z wyłączeniem obu
wia i jego części, włącznie z podpodeszwami (podeszwami wewnętrz
nymi), elementów obcasa i podobnych ruchomych elementów, getrów 
i podobnych produktów, nakryć głowy i ich części) 

bez cła 0 
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4818 90 10  Artykuły z masy papierniczej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włó
kien celulozowych w rodzaju stosowanych do celów chirurgicznych, me
dycznych lub higienicznych (z wyłączeniem papieru toaletowego, chuste
czek do nosa, chusteczek higienicznych lub kosmetycznych i ręczników, 
obrusów i serwetek, podpasek higienicznych i tamponów, pieluch i wkła
dek dla niemowląt oraz podobnych artykułów higienicznych, oraz towa
rów pakowanych do sprzedaży detalicznej) 

bez cła 0 

4818 90 90  Papier, wata celulozowa lub wstęgi z włókien celulozowych, w rodzaju 
stosowanych w gospodarstwach domowych lub do celów sanitarnych, 
w rolkach o szerokości <= 36 cm, lub pocięte do wymiaru lub kształtu; 
artykuły z masy papierniczej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włó
kien celulozowych do użytku domowego, sanitarnego lub szpitalnego 
(z wyłączeniem papieru toaletowego, chusteczek do nosa, chusteczek hi
gienicznych lub kosmetycznych i ręczników, obrusów i serwetek, podpa
sek higienicznych i tamponów, pieluch i wkładek dla niemowląt oraz pod
obnych artykułów higienicznych, oraz artykułów w rodzaju stosowanych 
do celów chirurgicznych, medycznych lub higienicznych niepakowanych 
do sprzedaży detalicznej) 

bez cła 0 

4819 10 00  Kartony, pudła i pudełka, z papieru lub tektury falistych bez cła 0 

4819 20 00  Składane kartony, pudła i pudełka, z papieru lub z tektury niefalistych bez cła 0 

4819 30 00  Worki i torby, z papieru, tektury, waty celulozowej lub wstęg z włókien 
celulozowych, posiadające podstawę o szerokości >= 40 cm 

bez cła 0 

4819 40 00  Worki i torby, włącznie z rożkami, z papieru, tektury, waty celulozowej 
lub wstęg z włókien celulozowych (z wyłączeniem tych posiadających 
podstawę o szerokości >= 40 cm i kopert na płyty) 

bez cła 0 

4819 50 00  Opakowania, włącznie z kopertami na płyty, z papieru, tektury, waty celu
lozowej lub wstęg z włókien celulozowych (z wyłączeniem kartonów, pu
deł i pudełek, z papieru lub tektury falistych, składanych kartonów, pudeł 
i pudełek, z papieru lub z tektury niefalistych, worków i toreb) 

bez cła 0 

4819 60 00  Segregatory, pudełka na listy, pudełka do przechowywania i podobne ar
tykuły, z tektury, w rodzaju stosowanych w biurach, sklepach lub tym 
podobnych (z wyłączeniem opakowań) 

bez cła 0 

4820 10 10  Rejestry, księgi rachunkowe, księgi zamówień i kwitariusze, z papieru lub 
tektury 

bez cła 0 

4820 10 30  Notesy i notatniki, bloki listowe oraz bloczki na notatki, bez kalendarza, 
z papieru lub tektury 

bez cła 0 

4820 10 50  Dzienniki i terminarze z kalendarzem, z papieru lub tektury bez cła 0 

4820 10 90  Bloki do pisania i tym podobne, z papieru lub tektury bez cła 0 

4820 20 00  Zeszyty z papieru lub tektury bez cła 0 
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4820 30 00  Okładki (inne niż do książek), teczki, okładki do akt, z papieru lub tek
tury 

bez cła 0 

4820 40 10  Zestawy formularzy w postaci ciągłej, nawet przekładane kalką, z papieru 
lub tektury 

bez cła 0 

4820 40 90  Różnorodne formularze pism i przekładane kalką zestawy do pisania, 
z papieru lub tektury (z wyłączeniem formularzy w postaci ciągłej) 

bez cła 0 

4820 50 00  Albumy na próbki lub kolekcje, z papieru lub tektury bez cła 0 

4820 90 00  Bibuły i podobne artykuły piśmienne, z papieru lub tektury, oraz okładki 
książek z papieru lub tektury (z wyłączeniem rejestrów, ksiąg rachunko
wych, notesów i notatników, ksiąg zamówień, kwitariuszy, bloków listo
wych, bloczków na notatki, dzienników, terminarzy, zeszytów, okładek, 
teczek, okładek do akt, różnorodnych formularzy pism i przekładanych 
kalką zestawów do pisania, oraz albumów na próbki lub kolekcje) 

bez cła 0 

4821 10 10  Samoprzylepne etykiety wszelkich rodzajów z papieru lub tektury, zadru
kowane 

bez cła 0 

4821 10 90  Etykiety wszelkich rodzajów z papieru lub tektury, zadrukowane (z wyłą
czeniem samoprzylepnych) 

bez cła 0 

4821 90 10  Samoprzylepne etykiety wszelkich rodzajów z papieru lub tektury, niezad
rukowane 

bez cła 0 

4821 90 90  Etykiety wszelkich rodzajów z papieru lub tektury, niezadrukowane (z wy
łączeniem samoprzylepnych) 

bez cła 0 

4822 10 00  Szpule, cewki, cewki przędzalnicze i podobne nośniki, z masy papierni
czej, papieru lub tektury, nawet perforowane lub utwardzane, do nawijania 
przędzy tekstylnej 

bez cła 0 

4822 90 00  Szpule, cewki, cewki przędzalnicze i podobne nośniki z masy papierni
czej, papieru lub tektury, nawet perforowane lub utwardzane (z wyłącze
niem tych do nawijania przędzy tekstylnej) 

bez cła 0 

4823 20 00  Filtracyjne papier i tektura, w pasach lub zwojach o szerokości <= 36 cm, 
w prostokątnych lub kwadratowych arkuszach, w których po rozłożeniu 
długość żadnego boku nie przekracza 36 cm, lub pocięte do kształtu in
nego niż prostokątny lub kwadratowy 

bez cła 0 

4823 40 00  Zwoje, arkusze i krążki, z nadrukami do rejestratorów, w zwojach o szero
kości <= 36 cm, w prostokątnych lub kwadratowych arkuszach, w których 
po rozłożeniu długość żadnego boku nie przekracza 36 cm, lub pocięte 
na krążki 

bez cła 0 

4823 61 00  Tace, półmiski, talerze, kubki i tym podobne, z papieru lub tektury z bam
busa 

bez cła 0 

4823 69 10  Tace, półmiski i talerze, z papieru lub tektury (z wyłączeniem z papieru 
lub tektury z bambusa) 

bez cła 0 
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4823 69 90  Kubki i tym podobne, z papieru lub tektury (z wyłączeniem z papieru lub 
tektury z bambusa, oraz tac, półmisków i talerzy) 

bez cła 0 

4823 70 10  Tace i pudełka do pakowania jaj, z formowanej masy papierniczej bez cła 0 

4823 70 90  Formowane lub prasowane artykuły z masy papierniczej, gdzie indziej 
niewymienione 

bez cła 0 

4823 90 40  Papier i tektura stosowane do pisania, druku lub innych celów graficz
nych, gdzie indziej niewymienione 

bez cła 0 

4823 90 85  Papier, tektura, wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych, w pa
sach lub zwojach o szerokości <= 36 cm, w prostokątnych lub kwadrato
wych arkuszach, w których po rozłożeniu długość żadnego boku nie 
przekracza 36 cm, lub pocięte do kształtu innego niż prostokątny lub 
kwadratowy, oraz artykuły z masy papierniczej, papieru, waty celulozowej 
lub wstęg z włókien celulozowych, gdzie indziej niewymienione 

bez cła 0 

4901 10 00  Drukowane książki, broszury i podobne materiały drukowane, w pojedyn
czych arkuszach, nawet składane (z wyłączeniem czasopism oraz publika
cji, które są zasadniczo poświęcone reklamie) 

bez cła 0 

4901 91 00  Słowniki i encyklopedie oraz ich seryjne zeszyty publikacji bez cła 0 

4901 99 00  Drukowane książki, broszury i podobne materiały drukowane (z wyłącze
niem tych w pojedynczych arkuszach; słowników, encyklopedii, czaso
pism oraz publikacji, które są zasadniczo poświęcone reklamie) 

bez cła 0 

4902 10 00  Gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające mate
riały reklamowe, ukazujące się co najmniej cztery razy na tydzień 

bez cła 0 

4902 90 10  Gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające mate
riały reklamowe, ukazujące się raz na tydzień 

bez cła 0 

4902 90 30  Gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające mate
riały reklamowe, ukazujące się raz na miesiąc 

bez cła 0 

4902 90 90  Gazety, dzienniki i czasopisma, nawet ilustrowane lub zawierające mate
riały reklamowe (z wyłączeniem tych ukazujących się co najmniej cztery 
razy na tydzień, tych ukazujących się raz na tydzień i tych ukazujących 
się raz na miesiąc) 

bez cła 0 

4903 00 00  Książki dla dzieci, obrazkowe, do rysowania lub kolorowania bez cła 0 

4904 00 00  Nuty drukowane lub w rękopisie, nawet ilustrowane lub oprawione bez cła 0 

4905 10 00  Globusy, drukowane (z wyłączeniem globusów wypukłych) bez cła 0 

4905 91 00  Mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy wszelkich rodzajów, 
włącznie z atlasami i planami topograficznymi, drukowane i w postaci 
książek (z wyłączeniem globusów oraz map i planów wypukłych) 

bez cła 0 
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4905 99 00  Mapy i mapy hydrograficzne lub podobne mapy wszelkich rodzajów, 
włącznie z atlasami, mapami ściennymi i planami topograficznymi, dru
kowane (z wyłączeniem tych w postaci książek oraz map, planów i globu
sów wypukłych) 

bez cła 0 

4906 00 00  Plany i rysunki architektoniczne, techniczne, przemysłowe, handlowe, to
pograficzne lub do podobnych zastosowań, będące oryginałami naryso
wanymi ręcznie; teksty rękopiśmienne; reprodukcje fotograficzne na pa
pierze światłoczułym i kopie wykonane przez kalkę 

bez cła 0 

4907 00 10  Znaczki pocztowe nieskasowane, znaczki skarbowe lub podobne, bieżącej 
lub nowej emisji w kraju, w którym mają lub będą miały określoną war
tość nominalną 

bez cła 0 

4907 00 30  Banknoty bez cła 0 

4907 00 90  Znaczki w arkuszach; formularze czekowe; świadectwa udziałowe, akcje 
lub obligacje i podobne dokumenty 

bez cła 0 

4908 10 00  Kalkomanie do wypalania bez cła 0 

4908 90 00  Kalkomanie (z wyłączeniem do wypalania) bez cła 0 

4909 00 10  Karty pocztowe drukowane lub ilustrowane bez cła 0 

4909 00 90  Drukowane karty z osobistymi pozdrowieniami, wiadomościami lub 
ogłoszeniami, nawet ilustrowane, z kopertami lub ozdobami lub bez nich 

bez cła 0 

4910 00 00  Kalendarze wszelkich rodzajów, drukowane, włącznie z blokami kalenda
rzowymi 

bez cła 0 

4911 10 10  Katalogi handlowe bez cła 0 

4911 10 90  Reklamy handlowe i tym podobne (inne niż katalogi handlowe) bez cła 0 

4911 91 00  Obrazki, wydruki i fotografie, gdzie indziej niewymienione bez cła 0 

4911 99 00  Artykuły drukowane, gdzie indziej niewymienione bez cła 0 

5001 00 00  Kokony jedwabników nadające się do motania bez cła 0 

5002 00 00  Jedwab surowy (nieskręcany) bez cła 0 

5003 00 00  Odpady jedwabiu, włącznie z kokonami nienadającymi się do motania, 
odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną 

bez cła 0 

5004 00 10  Przędza jedwabna, niebielona, prana lub bielona (z wyłączeniem nitki wy
czeskowej z odpadów jedwabiu i tej pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

4 0 
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5004 00 90  Przędza jedwabna (z wyłączeniem niebielonej, pranej lub bielonej, nitki 
wyczeskowej z odpadów jedwabiu i tej pakowanej do sprzedaży detalicz
nej) 

4 0 

5005 00 10  Nitka wyczeskowa z odpadów jedwabiu, niebielona, prana lub bielona 
(z wyłączeniem tej pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

2,9 0 

5005 00 90  Nitka wyczeskowa z odpadów jedwabiu (z wyłączeniem niebielonej, pra
nej lub bielonej, lub pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

2,9 0 

5006 00 10  Przędza jedwabna, pakowana do sprzedaży detalicznej (z wyłączeniem 
nitki wyczeskowej z odpadów jedwabiu) 

5 0 

5006 00 90  Nitka wyczeskowa z wyczesków jedwabiu szapowego, pakowana do sprze
daży detalicznej; jelita jedwabnika 

2,9 0 

5007 10 00  Tkaniny z burety 3 0 

5007 20 11  Krepy, zawierające >= 85 % masy jedwabiu lub odpadów jedwabiu, niebie
lone, prane lub bielone 

6,9 0 

5007 20 19  Krepy, zawierające >= 85 % masy jedwabiu lub odpadów jedwabiu (z wyłą
czeniem niebielonych, pranych lub bielonych) 

6,9 0 

5007 20 21  Pongee, habutai, honan, szantung, kora i podobne dalekowschodnie tka
niny, wyprodukowane całkowicie z jedwabiu, o splocie płóciennym, nie
bielone ani niepoddane dalszej obróbce innej niż pranie (z wyłączeniem 
tych zmieszanych z buretą lub innymi odpadami jedwabiu lub z innymi 
materiałami włókienniczymi) 

5,3 0 

5007 20 31  Pongee, habutai, honan, szantung, kora i podobne dalekowschodnie tka
niny, wyprodukowane całkowicie z jedwabiu, o splocie płóciennym (z wy
łączeniem niebielonych lub niepoddanych dalszej obróbce innej niż pra
nie, oraz tych zmieszanych z buretą lub innymi odpadami jedwabiu lub 
z innymi materiałami włókienniczymi) 

7,5 0 

5007 20 39  Pongee, habutai, honan, szantung, kora i podobne dalekowschodnie tka
niny, wyprodukowane całkowicie z jedwabiu (z wyłączeniem o splocie 
płóciennym oraz tych zmieszanych z buretą lub innymi odpadami jedwa
biu lub z innymi materiałami włókienniczymi) 

7,5 0 

5007 20 41  Tkaniny ażurowe zawierające >= 85 % masy jedwabiu lub odpadów jed
wabiu 

7,2 0 

5007 20 51  Gęste tkaniny zawierające >= 85 % masy jedwabiu lub odpadów jedwabiu, 
niebielone, prane lub bielone (z wyłączeniem krep, oraz tkanin pongee, 
habutai, honan, szantung, kora i podobnych dalekowschodnich tkanin 
wyprodukowanych całkowicie z jedwabiu) 

7,2 0 

5007 20 59  Gęste tkaniny zawierające >= 85 % masy jedwabiu lub odpadów jedwabiu, 
barwione (z wyłączeniem krep, oraz tkanin pongee, habutai, honan, szan
tung, kora i podobnych dalekowschodnich tkanin wyprodukowanych cał
kowicie z jedwabiu) 

7,2 0 

24.12.2016 L 356/380 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



CN 2007  Wyszczególnienie Stawka podstawowa Kategoria 

5007 20 61  Gęste tkaniny z przędz o różnych barwach, zawierające >= 85 % masy 
jedwabiu lub odpadów jedwabiu, o szerokości > 57 cm do 75 cm (z wyłą
czeniem krep, oraz tkanin pongee, habutai, honan, szantung, kora i pod
obnych dalekowschodnich tkanin wyprodukowanych całkowicie z jedwa
biu) 

7,2 0 

5007 20 69  Gęste tkaniny z przędz o różnych barwach, zawierające >= 85 % masy 
jedwabiu lub odpadów jedwabiu (z wyłączeniem tych o szerokości 
> 57 cm do 75 cm, krep, tkanin pongee, habutai, honan, szantung, kora 
i podobnych dalekowschodnich tkanin wyprodukowanych całkowicie 
z jedwabiu) 

7,2 0 

5007 20 71  Gęste tkaniny zawierające >= 85 % masy jedwabiu lub odpadów jedwabiu, 
zadrukowane (z wyłączeniem krep, oraz tkanin pongee, habutai, honan, 
szantung, kora i podobnych dalekowschodnich tkanin wyprodukowanych 
całkowicie z jedwabiu) 

7,2 0 

5007 90 10  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % masy jedwabiu lub odpadów jed
wabiu, niebielone, prane lub bielone 

6,9 0 

5007 90 30  Tkaniny barwione zawierające głównie, ale < 85 % masy jedwabiu lub od
padów jedwabiu 

6,9 0 

5007 90 50  Tkaniny z przędz o różnych barwach, zawierające głównie, ale < 85 % 
masy jedwabiu lub odpadów jedwabiu 

6,9 0 

5007 90 90  Tkaniny zadrukowane zawierające głównie, ale < 85 % masy jedwabiu lub 
odpadów jedwabiu 

6,9 0 

5101 11 00  Wełna potna strzyżona, włącznie z wełną praną z drugiej strzyży, nie
zgrzebna ani nieczesana 

bez cła 0 

5101 19 00  Wełna potna, włącznie z wełną praną z drugiej strzyży, niezgrzebna ani 
nieczesana (z wyłączeniem wełny strzyżonej) 

bez cła 0 

5101 21 00  Wełna strzyżona, odtłuszczona, niekarbonizowana, niezgrzebna ani nie
czesana 

bez cła 0 

5101 29 00  Wełna odtłuszczona, niekarbonizowana, niezgrzebna ani nieczesana (z wy
łączeniem wełny strzyżonej) 

bez cła 0 

5101 30 00  Wełna karbonizowana, niezgrzebna ani nieczesana bez cła 0 
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5102 11 00  Sierść z kóz kaszmirskich, niezgrzebna ani nieczesana bez cła 0 

5102 19 10  Sierść z królika angorskiego, niezgrzebna ani nieczesana bez cła 0 

5102 19 30  Sierść z alpaki, lamy lub wigonia, niezgrzebna ani nieczesana bez cła 0 

5102 19 40  Sierść z wielbłąda lub jaka, lub kóz angorskich, tybetańskich lub podob
nych kóz, niezgrzebna ani nieczesana 

bez cła 0 

5102 19 90  Sierść z królika, zająca, bobra, nutrii lub piżmowca, niezgrzebna ani nie
czesana (z wyłączeniem z królika angorskiego) 

bez cła 0 

5102 20 00  Gruba sierść zwierzęca, niezgrzebna ani nieczesana (z wyłączeniem wełny, 
sierści i szczeciny stosowanych do produkcji mioteł i szczotek, oraz wło
sia końskiego z grzywy lub ogona) 

bez cła 0 

5103 10 10  Wyczesy z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, niekarbonizowane (z wy
łączeniem szarpanki rozwłóknionej) 

bez cła 0 

5103 10 90  Wyczesy z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, karbonizowane (z wyłą
czeniem szarpanki rozwłóknionej) 

bez cła 0 

5103 20 10  Odpady przędzy z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej bez cła 0 

5103 20 91  Odpady z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, niekarbonizowane (z wyłą
czeniem odpadów przędzy, wyczesów oraz szarpanki rozwłóknionej) 

bez cła 0 

5103 20 99  Odpady z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, karbonizowane (z wyłącze
niem odpadów przędzy, wyczesów oraz szarpanki rozwłóknionej) 

bez cła 0 

5103 30 00  Odpady grubej sierści zwierzęcej, włącznie z odpadami przędzy (z wyłą
czeniem szarpanki rozwłóknionej, odpadów sierści lub szczeciny stosowa
nych do produkcji mioteł i szczotek, oraz włosia końskiego z grzywy lub 
ogona) 

bez cła 0 

5104 00 00  Szarpanka rozwłókniona z wełny lub z cienkiej lub z grubej sierści zwie
rzęcej, niezgrzebna ani nieczesana 

bez cła 0 

5105 10 00  Wełna, zgrzebna 2 0 

5105 21 00  Wełna, czesana, we fragmentach 2 0 

5105 29 00  Wełna, czesana (z wyłączeniem tej we fragmentach) 2 0 

5105 31 00  Sierść z kóz kaszmirskich, zgrzebna lub czesana 2 0 

5105 39 10  Cienka sierść zwierzęca, zgrzebna (z wyłączeniem wełny i sierści z kóz 
kaszmirskich) 

2 0 
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5105 39 90  Cienka sierść zwierzęca, czesana (z wyłączeniem wełny i sierści z kóz 
kaszmirskich) 

2 0 

5105 40 00  Gruba sierść zwierzęca, zgrzebna lub czesana 2 0 

5106 10 10  Przędza z wełny zgrzebnej zawierająca >= 85 % masy wełny, niebielona 
(z wyłączeniem tej pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

3,8 0 

5106 10 90  Przędza z wełny zgrzebnej zawierająca >= 85 % masy wełny (z wyłącze
niem niebielonej i tej pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

3,8 0 

5106 20 10  Przędza z wełny zgrzebnej zawierająca głównie, ale < 85 % masy wełny, 
o zawartości wełny i cienkiej sierści zwierzęcej >= 85 % (z wyłączeniem 
pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

3,8 0 

5106 20 91  Przędza z wełny zgrzebnej zawierająca głównie, ale < 85 % masy wełny, 
niebielona (z wyłączeniem tej o zawartości wełny i cienkiej sierści zwie
rzęcej >= 85 % i tej pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

4 0 

5106 20 99  Przędza z wełny zgrzebnej zawierająca głównie, ale < 85 % masy wełny 
(z wyłączeniem przędzy niebielonej, przędzy o zawartości wełny i cienkiej 
sierści zwierzęcej >= 85 % i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

4 0 

5107 10 10  Przędza z wełny czesanej zawierająca >= 85 % masy wełny, niebielona 
(z wyłączeniem tej pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

3,8 0 

5107 10 90  Przędza z wełny czesanej zawierająca >= 85 % masy wełny (z wyłączeniem 
niebielonej i tej pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

3,8 0 

5107 20 10  Przędza z wełny czesanej zawierająca głównie, ale < 85 % masy wełny, 
o zawartości wełny i cienkiej sierści zwierzęcej >= 85 %, niebielona (z wy
łączeniem tej pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

4 0 

5107 20 30  Przędza z wełny czesanej zawierająca głównie, ale < 85 % masy wełny, 
o zawartości wełny i cienkiej sierści zwierzęcej >= 85 % (z wyłączeniem 
niebielonej i tej pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

4 0 

5107 20 51  Przędza z wełny czesanej zawierająca głównie, ale < 85 % masy wełny, 
zmieszana głównie lub wyłącznie z włóknami odcinkowymi syntetycz
nymi, niebielona (z wyłączeniem tej pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

4 0 

5107 20 59  Przędza z wełny czesanej zawierająca głównie, ale < 85 % masy wełny, 
zmieszana głównie lub wyłącznie z włóknami odcinkowymi syntetycz
nymi (z wyłączeniem niebielonej i tej pakowanej do sprzedaży detalicz
nej) 

4 0 

5107 20 91  Przędza z wełny czesanej zawierająca głównie, ale < 85 % masy wełny, 
niebielona (z wyłączeniem przędzy zmieszanej głównie lub wyłącznie 
z włóknami odcinkowymi syntetycznymi, przędzy o zawartości wełny 
i cienkiej sierści zwierzęcej >= 85 % i przędzy pakowanej do sprzedaży 
detalicznej) 

4 0 
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5107 20 99  Przędza z wełny czesanej zawierająca głównie, ale < 85 % masy wełny 
(z wyłączeniem przędzy niebielonej, przędzy zmieszanej głównie lub wy
łącznie z włóknami odcinkowymi syntetycznymi, przędzy o zawartości 
wełny i cienkiej sierści zwierzęcej >= 85 % i przędzy pakowanej do sprze
daży detalicznej) 

4 0 

5108 10 10  Przędza zgrzebna z cienkiej sierści zwierzęcej, niebielona (z wyłączeniem 
tej z wełny lub tej pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

3,2 0 

5108 10 90  Przędza zgrzebna z cienkiej sierści zwierzęcej (z wyłączeniem przędzy 
niebielonej, przędzy z wełny i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicz
nej) 

3,2 0 

5108 20 10  Przędza czesana z cienkiej sierści zwierzęcej, niebielona (z wyłączeniem 
tej z wełny oraz tej pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

3,2 0 

5108 20 90  Przędza czesana z cienkiej sierści zwierzęcej (z wyłączeniem przędzy nie
bielonej, przędzy z wełny i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

3,2 0 

5109 10 10  Przędza zawierająca >= 85 % masy wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, 
pakowana do sprzedaży detalicznej w kłębkach, pasmach lub motkach, 
o masie > 125 g, ale <= 500 g 

3,8 0 

5109 10 90  Przędza zawierająca >= 85 % masy wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, 
pakowana do sprzedaży detalicznej (z wyłączeniem tej w kłębkach, pas
mach lub motkach i o masie > 125 g, ale <= 500 g) 

5 0 

5109 90 10  Przędza zawierająca głównie, ale < 85 % masy wełny lub cienkiej sierści 
zwierzęcej, pakowana do sprzedaży detalicznej w kłębkach, pasmach lub 
motkach, o masie > 125 g, ale <= 500 g 

5 0 

5109 90 90  Przędza zawierająca głównie, ale < 85 % masy wełny lub cienkiej sierści 
zwierzęcej, pakowana do sprzedaży detalicznej (z wyłączeniem tej w kłęb
kach, pasmach lub motkach, o masie > 125 g, ale <= 500 g) 

5 0 

5110 00 00  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 ra
zem) 

3,5 0 

5111 11 00  Tkaniny zawierające >= 85 % masy zgrzebnej wełny lub zgrzebnej cien
kiej sierści zwierzęcej i o masie powierzchniowej <= 300 g/m2 

8 0 

5111 19 10  Tkaniny, zawierające >= 85 % masy zgrzebnej wełny lub zgrzebnej cien
kiej sierści zwierzęcej, o masie powierzchniowej > 300 g/m2, ale 
<= 450 g/m2 (z wyłączeniem tkanin do zastosowań technicznych określo
nych w pozycji 5911) 

8 0 

5111 19 90  Tkaniny, zawierające >= 85 % masy zgrzebnej wełny lub zgrzebnej cien
kiej sierści zwierzęcej, o masie powierzchniowej > 450 g/m2 (z wyłącze
niem tkanin do zastosowań technicznych określonych w pozycji 5911) 

8 0 

5111 20 00  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % masy zgrzebnej wełny lub 
zgrzebnej cienkiej sierści zwierzęcej, zmieszane głównie lub wyłącznie 
z włóknami ciągłymi syntetycznymi lub sztucznymi 

8 0 
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5111 30 10  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % masy zgrzebnej wełny lub 
zgrzebnej cienkiej sierści zwierzęcej, zmieszane głównie lub wyłącznie 
z włóknami odcinkowymi syntetycznymi lub sztucznymi i o masie 
powierzchniowej <= 300 g/m2 

8 0 

5111 30 30  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % masy zgrzebnej wełny lub 
zgrzebnej cienkiej sierści zwierzęcej, zmieszane głównie lub wyłącznie 
z włóknami odcinkowymi syntetycznymi lub sztucznymi i o masie 
powierzchniowej > 300 g, ale <= 450 g/m2 

8 0 

5111 30 90  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % masy zgrzebnej wełny lub 
zgrzebnej cienkiej sierści zwierzęcej, zmieszane głównie lub wyłącznie 
z włóknami odcinkowymi syntetycznymi lub sztucznymi i o masie 
powierzchniowej > 450 g/m2 

8 0 

5111 90 10  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % masy zgrzebnej wełny lub 
zgrzebnej cienkiej sierści zwierzęcej oraz > 10 % masy jedwabiu, odpa
dów jedwabiu (z wyłączeniem tych zmieszanych głównie lub wyłącznie 
z syntetycznymi lub sztucznymi włóknami ciągłymi lub włóknami odcin
kowymi) 

7,2 0 

5111 90 91  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % masy zgrzebnej wełny lub 
zgrzebnej cienkiej sierści zwierzęcej i o masie powierzchniowej <= 300 g/ 
m2 (z wyłączeniem tych zmieszanych głównie lub wyłącznie z syntetycz
nymi lub sztucznymi włóknami ciągłymi lub włóknami odcinkowymi 
oraz tych zawierających > 10 % masy jedwabiu, odpadów jedwabiu) 

8 0 

5111 90 93  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % masy zgrzebnej wełny lub 
zgrzebnej cienkiej sierści zwierzęcej i o masie powierzchniowej > 300 g, 
ale <= 450 g/m2 (z wyłączeniem tych zmieszanych głównie lub wyłącznie 
z syntetycznymi lub sztucznymi włóknami ciągłymi lub włóknami odcin
kowymi oraz tkanin zawierających > 10 % masy jedwabiu, odpadów jed
wabiu) 

8 0 

5111 90 99  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % masy zgrzebnej wełny lub 
zgrzebnej cienkiej sierści zwierzęcej i o masie powierzchniowej > 450 g/ 
m2 (z wyłączeniem tych zmieszanych głównie lub wyłącznie z syntetycz
nymi lub sztucznymi włóknami ciągłymi lub włóknami odcinkowymi 
oraz tych zawierających > 10 % masy jedwabiu, odpadów jedwabiu) 

8 0 

5112 11 00  Tkaniny zawierające >= 85 % masy wełny czesankowej lub czesankowej 
cienkiej sierści zwierzęcej i o masie powierzchniowej <= 200 g/m2 (z wyłą
czeniem tkanin do zastosowań technicznych objętych pozycją 5911) 

8 0 

5112 19 10  Tkaniny zawierające >= 85 % masy zgrzebnej wełny lub zgrzebnej cien
kiej sierści zwierzęcej, o masie powierzchniowej > 200 g/m2, ale 
<= 375 g/m2 (z wyłączeniem tkanin do zastosowań technicznych określo
nych w pozycji 5911) 

8 0 

5112 19 90  Tkaniny zawierające >= 85 % masy zgrzebnej wełny lub zgrzebnej cien
kiej sierści zwierzęcej, o masie powierzchniowej > 375 g/m2 (z wyłącze
niem tkanin do zastosowań technicznych określonych w pozycji 5911) 

8 0 

5112 20 00  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % masy wełny czesankowej lub 
czesankowej cienkiej sierści zwierzęcej, zmieszane głównie lub wyłącznie 
z włóknami ciągłymi syntetycznymi lub sztucznymi (z wyłączeniem tka
nin do zastosowań technicznych objętych pozycją 5911) 

8 0 
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5112 30 10  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % masy wełny czesankowej lub 
czesankowej cienkiej sierści zwierzęcej, zmieszane głównie lub wyłącznie 
z włóknami odcinkowymi syntetycznymi lub sztucznymi i o masie 
powierzchniowej <= 200 g/m2 (z wyłączeniem tkanin do zastosowań 
technicznych objętych pozycją 5911) 

8 0 

5112 30 30  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % masy wełny czesankowej lub 
czesankowej cienkiej sierści zwierzęcej, zmieszane głównie lub wyłącznie 
z włóknami odcinkowymi syntetycznymi lub sztucznymi i o masie 
powierzchniowej > 200 g do 375 g/m2 (z wyłączeniem tkanin do zastoso
wań technicznych objętych pozycją 5911) 

8 0 

5112 30 90  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % masy wełny czesankowej lub 
czesankowej cienkiej sierści zwierzęcej, zmieszane głównie lub wyłącznie 
z włóknami odcinkowymi syntetycznymi lub sztucznymi i o masie 
powierzchniowej > 375 g/m2 (z wyłączeniem tkanin do zastosowań tech
nicznych objętych pozycją 5911) 

8 0 

5112 90 10  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % masy wełny czesankowej lub 
czesankowej cienkiej sierści zwierzęcej oraz > 10 % masy jedwabiu, odpa
dów jedwabiu (z wyłączeniem tych zmieszanych głównie lub wyłącznie 
z syntetycznymi lub sztucznymi włóknami ciągłymi lub włóknami odcin
kowymi oraz tkanin do zastosowań technicznych objętych pozycją 5911) 

7,2 0 

5112 90 91  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % masy wełny czesankowej lub 
czesankowej cienkiej sierści zwierzęcej i o masie powierzchniowej 
<= 200 g/m2 (z wyłączeniem tych zmieszanych głównie lub wyłącznie 
z syntetycznymi lub sztucznymi włóknami ciągłymi lub włóknami odcin
kowymi, tych zawierających > 10 % masy jedwabiu, odpadów jedwabiu 
oraz tkanin do zastosowań technicznych objętych pozycją 5911) 

8 0 

5112 90 93  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % masy wełny czesankowej lub 
czesankowej cienkiej sierści zwierzęcej i o masie powierzchniowej 
> 200 g, ale <= 375 g/m2 (z wyłączeniem tych zmieszanych głównie lub 
wyłącznie z syntetycznymi lub sztucznymi włóknami ciągłymi lub włók
nami odcinkowymi, tych zawierających > 10 % masy jedwabiu, odpadów 
jedwabiu oraz tkanin do zastosowań technicznych objętych pozycją 
5911) 

8 0 

5112 90 99  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % masy wełny czesankowej lub 
czesankowej cienkiej sierści zwierzęcej i o masie powierzchniowej 
> 375 g/m2 (z wyłączeniem tych zmieszanych głównie lub wyłącznie 
z syntetycznymi lub sztucznymi włóknami ciągłymi lub włóknami odcin
kowymi, tych zawierających > 10 % masy jedwabiu, odpadów jedwabiu 
oraz tkanin do zastosowań technicznych objętych pozycją 5911) 

8 0 

5113 00 00  Tkaniny z grubej sierści zwierzęcej lub włosia końskiego (z wyłączeniem 
tkanin do zastosowań technicznych objętych pozycją 5911) 

5,3 0 

5201 00 10  Bawełna, niezgrzeblona ani nieczesana, higroskopijna lub bielona bez cła 0 

5201 00 90  Bawełna, niezgrzeblona ani nieczesana (z wyłączeniem higroskopijnej lub 
bielonej) 

bez cła 0 

5202 10 00  Odpady przędzy bawełnianej, włącznie z odpadami nici bez cła 0 

5202 91 00  Szarpanka rozwłókniona z bawełny bez cła 0 
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5202 99 00  Odpady bawełniane (z wyłączeniem odpadów przędzy, odpadów nici oraz 
szarpanki rozwłóknionej) 

bez cła 0 

5203 00 00  Bawełna, zgrzeblona lub czesana bez cła 0 

5204 11 00  Nici do szycia, zawierające >= 85 % masy bawełny (z wyłączeniem tych 
pakowanych do sprzedaży detalicznej) 

4 0 

5204 19 00  Nici do szycia, zawierające głównie, ale < 85 % masy bawełny (z wyłącze
niem tych pakowanych do sprzedaży detalicznej) 

4 0 

5204 20 00  Nici bawełniane do szycia, pakowane do sprzedaży detalicznej 5 0 

5205 11 00  Przędza bawełniana, nitka pojedyncza, z włókien nieczesanych, zawiera
jąca >= 85 % masy bawełny, o masie liniowej >= 714,29 decyteksa (o nu
merze metrycznym <= 14) (z wyłączeniem nici do szycia i przędzy pako
wanej do sprzedaży detalicznej) 

4 0 

5205 12 00  Przędza bawełniana, nitka pojedyncza, z włókien nieczesanych, zawiera
jąca >= 85 % masy bawełny, o masie liniowej 232,56 decyteksa 
do < 714,29 decyteksa (o numerze metrycznym > 14 do 43) (z wyłącze
niem nici do szycia i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

4 0 

5205 13 00  Przędza bawełniana, nitka pojedyncza, z włókien nieczesanych, zawiera
jąca >= 85 % masy bawełny, o masie liniowej 192,31 decyteksa 
do < 232,56 decyteksa (o numerze metrycznym > 43 do 52) (z wyłącze
niem nici do szycia i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

4 0 

5205 14 00  Przędza bawełniana, nitka pojedyncza, z włókien nieczesanych, zawiera
jąca >= 85 % masy bawełny, o masie liniowej 125 decyteksa do < 192,31 
decyteksa (o numerze metrycznym > 52 do 80) (z wyłączeniem nici 
do szycia i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

4 0 

5205 15 10  Przędza bawełniana, nitka pojedyncza, z włókien nieczesanych, zawiera
jąca >= 85 % masy bawełny, o masie liniowej 83,33 decyteksa do < 125 
decyteksa (o numerze metrycznym > 80 do 120) (z wyłączeniem nici 
do szycia i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

4,4 0 

5205 15 90  Przędza bawełniana, nitka pojedyncza, z włókien nieczesanych, zawiera
jąca >= 85 % masy bawełny, o masie liniowej < 83,33 decyteksa (o nume
rze metrycznym > 120) (z wyłączeniem nici do szycia i przędzy pakowa
nej do sprzedaży detalicznej) 

4 0 

5205 21 00  Przędza bawełniana, nitka pojedyncza, z włókien czesanych, zawierająca 
>= 85 % masy bawełny, o masie liniowej >= 714,29 decyteksa (o numerze 
metrycznym <= 14) (z wyłączeniem nici do szycia i przędzy pakowanej 
do sprzedaży detalicznej) 

4 0 

5205 22 00  Przędza bawełniana, nitka pojedyncza, z włókien czesanych, zawierająca 
>= 85 % masy bawełny, o masie liniowej 232,56 decyteksa do < 714,29 
decyteksa (o numerze metrycznym > 14 do 43) (z wyłączeniem nici 
do szycia i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

4 0 
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5205 23 00  Przędza bawełniana, nitka pojedyncza, z włókien czesanych, zawierająca 
>= 85 % masy bawełny, o masie liniowej 192,31 decyteksa do < 232,56 
decyteksa (o numerze metrycznym > 43 do 52) (z wyłączeniem nici 
do szycia i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

4 0 

5205 24 00  Przędza bawełniana, nitka pojedyncza, z włókien czesanych, zawierająca 
>= 85 % masy bawełny, o masie liniowej 125 decyteksa do < 192,31 de
cyteksa (o numerze metrycznym > 52 do 80) (z wyłączeniem nici do szy
cia i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

4 0 

5205 26 00  Przędza bawełniana, nitka pojedyncza, z włókien czesanych, zawierająca 
>= 85 % masy bawełny, o masie liniowej 106,38 decyteksa do < 125 de
cyteksa (o numerze metrycznym > 80 do 94) (z wyłączeniem nici do szy
cia i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

4 0 

5205 27 00  Przędza bawełniana, nitka pojedyncza, z włókien czesanych, zawierająca 
>= 85 % masy bawełny, o masie liniowej 83,33 decyteksa do < 106,38 
decyteksa (o numerze metrycznym > 94 do 120) (z wyłączeniem nici 
do szycia i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

4 0 

5205 28 00  Przędza bawełniana, nitka pojedyncza, z włókien czesanych, zawierająca 
>= 85 % masy bawełny, o masie liniowej < 83,33 decyteksa (o numerze 
metrycznym > 120) (z wyłączeniem nici do szycia i przędzy pakowanej 
do sprzedaży detalicznej) 

4 0 

5205 31 00  Przędza bawełniana, nitka wieloskładowa (złożona) lub kablowana, z włó
kien nieczesanych, zawierająca >= 85 % masy bawełny, o masie liniowej 
>= 714,29 decyteksa (o numerze metrycznym <= 14) dla nitki pojedyn
czej (z wyłączeniem nici do szycia i przędzy pakowanej do sprzedaży de
talicznej) 

4 0 

5205 32 00  Przędza bawełniana, nitka wieloskładowa (złożona) lub kablowana, z włó
kien nieczesanych, zawierająca >= 85 % masy bawełny, o masie liniowej 
232,56 decyteksa do < 714,29 decyteksa (o numerze metrycznym > 14 
do 43) dla nitki pojedynczej (z wyłączeniem nici do szycia i przędzy pa
kowanej do sprzedaży detalicznej) 

4 0 

5205 33 00  Przędza bawełniana, nitka wieloskładowa (złożona) lub kablowana, z włó
kien nieczesanych, zawierająca >= 85 % masy bawełny, o masie liniowej 
192,31 decyteksa do < 232,56 decyteksa (o numerze metrycznym > 43 
do 52) dla nitki pojedynczej (z wyłączeniem nici do szycia i przędzy pa
kowanej do sprzedaży detalicznej) 

4 0 

5205 34 00  Przędza bawełniana, nitka wieloskładowa (złożona) lub kablowana, z włó
kien nieczesanych, zawierająca >= 85 % masy bawełny, o masie liniowej 
125 decyteksa do < 192,31 decyteksa (o numerze metrycznym > 52 
do 80) dla nitki pojedynczej (z wyłączeniem nici do szycia i przędzy pa
kowanej do sprzedaży detalicznej) 

4 0 

5205 35 00  Przędza bawełniana, nitka wieloskładowa (złożona) lub kablowana, z włó
kien nieczesanych, zawierająca >= 85 % masy bawełny, o masie liniowej 
< 125 decyteksa (o numerze metrycznym > 80) dla nitki pojedynczej 
(z wyłączeniem nici do szycia i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicz
nej) 

4 0 
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5205 41 00  Przędza bawełniana, nitka wieloskładowa (złożona) lub kablowana, z włó
kien czesanych, zawierająca >= 85 % masy bawełny, o masie liniowej 
>= 714,29 decyteksa (o numerze metrycznym <= 14) dla nitki pojedyn
czej (z wyłączeniem nici do szycia i przędzy pakowanej do sprzedaży de
talicznej) 

4 0 

5205 42 00  Przędza bawełniana, nitka wieloskładowa (złożona) lub kablowana, z włó
kien czesanych, zawierająca >= 85 % masy bawełny, o masie liniowej 
232,56 decyteksa do < 714,29 decyteksa (o numerze metrycznym > 14 
do 43) dla nitki pojedynczej (z wyłączeniem nici do szycia i przędzy pa
kowanej do sprzedaży detalicznej) 

4 0 

5205 43 00  Przędza bawełniana, nitka wieloskładowa (złożona) lub kablowana, z włó
kien czesanych, zawierająca >= 85 % masy bawełny, o masie liniowej 
192,31 decyteksa do < 232,56 decyteksa (o numerze metrycznym > 43 
do 52) dla nitki pojedynczej (z wyłączeniem nici do szycia i przędzy pa
kowanej do sprzedaży detalicznej) 

4 0 

5205 44 00  Przędza bawełniana, nitka wieloskładowa (złożona) lub kablowana, z włó
kien czesanych, zawierająca >= 85 % masy bawełny, o masie liniowej 125 
decyteksa do < 192,31 decyteksa (o numerze metrycznym > 52 do 80) 
dla nitki pojedynczej (z wyłączeniem nici do szycia i przędzy pakowanej 
do sprzedaży detalicznej) 

4 0 

5205 46 00  Przędza bawełniana, nitka wieloskładowa (złożona) lub kablowana, z włó
kien czesanych, zawierająca >= 85 % masy bawełny, o masie liniowej 
106,38 decyteksa do < 125 decyteksa (o numerze metrycznym > 80 
do 94) dla nitki pojedynczej (z wyłączeniem nici do szycia i przędzy pa
kowanej do sprzedaży detalicznej) 

4 0 

5205 47 00  Przędza bawełniana, nitka wieloskładowa (złożona) lub kablowana, z włó
kien czesanych, zawierająca >= 85 % masy bawełny, o masie liniowej 
83,33 decyteksa do < 106,38 decyteksa (o numerze metrycznym > 94 
do 120) dla nitki pojedynczej (z wyłączeniem nici do szycia i przędzy pa
kowanej do sprzedaży detalicznej) 

4 0 

5205 48 00  Przędza bawełniana, nitka wieloskładowa (złożona) lub kablowana, z włó
kien czesanych, zawierająca >= 85 % masy bawełny, o masie liniowej 
< 83,33 decyteksa (o numerze metrycznym > 120) dla nitki pojedynczej 
(z wyłączeniem nici do szycia i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicz
nej) 

4 0 

5206 11 00  Przędza bawełniana, nitka pojedyncza, zawierająca głównie, ale < 85 % 
masy bawełny, z włókien nieczesanych i o masie liniowej >= 714,29 de
cyteksa (o numerze metrycznym <= 14) (z wyłączeniem nici do szycia 
i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

4 0 

5206 12 00  Przędza bawełniana, nitka pojedyncza, zawierająca głównie, ale < 85 % 
masy bawełny, z włókien nieczesanych i o masie liniowej 232,56 decy
teksa do < 714,29 decyteksa (o numerze metrycznym > 14 do 43) (z wy
łączeniem nici do szycia i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

4 0 

5206 13 00  Przędza bawełniana, nitka pojedyncza, zawierająca głównie, ale < 85 % 
masy bawełny, z włókien nieczesanych i o masie liniowej 192,31 decy
teksa do < 232,56 decyteksa (o numerze metrycznym > 43 do 52) (z wy
łączeniem nici do szycia i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

4 0 
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5206 14 00  Przędza bawełniana, nitka pojedyncza, zawierająca głównie, ale < 85 % 
masy bawełny, z włókien nieczesanych i o masie liniowej 125 decyteksa 
do < 192,31 decyteksa (o numerze metrycznym > 52 do 80) (z wyłącze
niem nici do szycia i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

4 0 

5206 15 00  Przędza bawełniana, nitka pojedyncza, zawierająca głównie, ale < 85 % 
masy bawełny, z włókien nieczesanych i o masie liniowej < 125 decyteksa 
(o numerze metrycznym > 80) (z wyłączeniem nici do szycia i przędzy 
pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

4 0 

5206 21 00  Przędza bawełniana, nitka pojedyncza, zawierająca głównie, ale < 85 % 
masy bawełny, z włókien czesanych i o masie liniowej >= 714,29 decy
teksa (o numerze metrycznym <= 14) (z wyłączeniem nici do szycia 
i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

4 0 

5206 22 00  Przędza bawełniana, nitka pojedyncza, zawierająca głównie, ale < 85 % 
masy bawełny, z włókien czesanych i o masie liniowej 232,56 decyteksa 
do < 714,29 decyteksa (o numerze metrycznym > 14 do 43) (z wyłącze
niem nici do szycia i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

4 0 

5206 23 00  Przędza bawełniana, nitka pojedyncza, zawierająca głównie, ale < 85 % 
masy bawełny, z włókien czesanych i o masie liniowej 192,31 decyteksa 
do < 232,56 decyteksa (o numerze metrycznym > 43 do 52) (z wyłącze
niem nici do szycia i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

4 0 

5206 24 00  Przędza bawełniana, nitka pojedyncza, zawierająca głównie, ale < 85 % 
masy bawełny, z włókien czesanych i o masie liniowej 125 decyteksa 
do < 192,31 decyteksa (o numerze metrycznym > 52 do 80) (z wyłącze
niem nici do szycia i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

4 0 

5206 25 00  Przędza bawełniana, nitka pojedyncza, zawierająca głównie, ale < 85 % 
masy bawełny, z włókien czesanych i o masie liniowej < 125 decyteksa 
(o numerze metrycznym > 80) (z wyłączeniem nici do szycia i przędzy 
pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

4 0 

5206 31 00  Przędza bawełniana, nitka wieloskładowa (złożona) lub kablowana zawie
rająca głównie, ale < 85 % masy bawełny, z włókien nieczesanych i o masie 
liniowej >= 714,29 decyteksa (o numerze metrycznym <= 14) dla nitki 
pojedynczej (z wyłączeniem nici do szycia i przędzy pakowanej do sprze
daży detalicznej) 

4 0 

5206 32 00  Przędza bawełniana, nitka wieloskładowa (złożona) lub kablowana zawie
rająca głównie, ale < 85 % masy bawełny, z włókien nieczesanych i o masie 
liniowej 232,56 decyteksa do < 714,29 decyteksa (o numerze metrycz
nym > 14 do 43) dla nitki pojedynczej (z wyłączeniem nici do szycia 
i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

4 0 

5206 33 00  Przędza bawełniana, nitka wieloskładowa (złożona) lub kablowana zawie
rająca głównie, ale < 85 % masy bawełny, z włókien nieczesanych i o masie 
liniowej 192,31 decyteksa do < 232,56 decyteksa (o numerze metrycz
nym > 43 do 52) dla nitki pojedynczej (z wyłączeniem nici do szycia 
i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

4 0 
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5206 34 00  Przędza bawełniana, nitka wieloskładowa (złożona) lub kablowana zawie
rająca głównie, ale < 85 % masy bawełny, z włókien nieczesanych i o masie 
liniowej 125 decyteksa do < 192,31 decyteksa (o numerze metrycznym 
> 52 do 80) dla nitki pojedynczej (z wyłączeniem nici do szycia i przędzy 
pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

4 0 

5206 35 00  Przędza bawełniana, nitka wieloskładowa (złożona) lub kablowana zawie
rająca głównie, ale < 85 % masy bawełny, z włókien nieczesanych i o masie 
liniowej < 125 decyteksa (o numerze metrycznym > 80) dla nitki poje
dynczej (z wyłączeniem nici do szycia i przędzy pakowanej do sprzedaży 
detalicznej) 

4 0 

5206 41 00  Przędza bawełniana, nitka wieloskładowa (złożona) lub kablowana zawie
rająca głównie, ale < 85 % masy bawełny, z włókien czesanych i o masie 
liniowej >= 714,29 decyteksa (o numerze metrycznym <= 14) dla nitki 
pojedynczej (z wyłączeniem nici do szycia i przędzy pakowanej do sprze
daży detalicznej) 

4 0 

5206 42 00  Przędza bawełniana, nitka wieloskładowa (złożona) lub kablowana zawie
rająca głównie, ale < 85 % masy bawełny, z włókien czesanych i o masie 
liniowej 232,56 decyteksa do < 714,29 decyteksa (o numerze metrycz
nym > 14 do 43) dla nitki pojedynczej (z wyłączeniem nici do szycia 
i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

4 0 

5206 43 00  Przędza bawełniana, nitka wieloskładowa (złożona) lub kablowana zawie
rająca głównie, ale < 85 % masy bawełny, z włókien czesanych i o masie 
liniowej 192,31 decyteksa do < 232,56 decyteksa (o numerze metrycz
nym > 43 do 52) dla nitki pojedynczej (z wyłączeniem nici do szycia 
i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

4 0 

5206 44 00  Przędza bawełniana, nitka wieloskładowa (złożona) lub kablowana zawie
rająca głównie, ale < 85 % masy bawełny, z włókien czesanych i o masie 
liniowej 125 decyteksa do < 192,31 decyteksa (o numerze metrycznym 
> 52 do 80) dla nitki pojedynczej (z wyłączeniem nici do szycia i przędzy 
pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

4 0 

5206 45 00  Przędza bawełniana, nitka wieloskładowa (złożona) lub kablowana zawie
rająca głównie, ale < 85 % masy bawełny, z włókien czesanych i o masie 
liniowej < 125 decyteksa (o numerze metrycznym > 80) dla nitki poje
dynczej (z wyłączeniem nici do szycia i przędzy pakowanej do sprzedaży 
detalicznej) 

4 0 

5207 10 00  Przędza bawełniana zawierająca >= 85 % masy bawełny, pakowana 
do sprzedaży detalicznej (z wyłączeniem nici do szycia) 

5 0 

5207 90 00  Przędza bawełniana zawierająca głównie, ale < 85 % masy bawełny, pako
wana do sprzedaży detalicznej (z wyłączeniem nici do szycia) 

5 0 

5208 11 10  Tkaniny bawełniane o splocie płóciennym do produkcji bandaży, opatrun
ków i gazy medycznej, zawierające >= 85 % masy bawełny i o masie 
powierzchniowej <= 100 g/m2, niebielone 

8 0 

5208 11 90  Tkaniny bawełniane o splocie płóciennym, zawierające >= 85 % masy ba
wełny i o masie powierzchniowej <= 100 g/m2, niebielone (z wyłączeniem 
tkanin do produkcji bandaży, opatrunków i gazy medycznej) 

8 0 
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5208 12 16  Tkaniny bawełniane o splocie płóciennym, zawierające >= 85 % masy ba
wełny i o masie powierzchniowej > 100 g do 130 g/m2, niebielone, o sze
rokości <= 165 cm 

8 0 

5208 12 19  Tkaniny bawełniane o splocie płóciennym, zawierające >= 85 % masy ba
wełny i o masie powierzchniowej > 100 g do 130 g/m2, niebielone, o sze
rokości > 165 cm 

8 0 

5208 12 96  Tkaniny bawełniane o splocie płóciennym, zawierające >= 85 % masy ba
wełny i o masie powierzchniowej > 130 g do 200 g/m2, niebielone, o sze
rokości <= 165 cm 

8 0 

5208 12 99  Tkaniny bawełniane o splocie płóciennym, zawierające >= 85 % masy ba
wełny i o masie powierzchniowej > 130 g do 200 g/m2, niebielone, o sze
rokości > 165 cm 

8 0 

5208 13 00  Tkaniny bawełniane, zawierające >= 85 % masy bawełny i o masie 
powierzchniowej <= 200 g/m2, o splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4- 
nitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym, niebielone 

8 0 

5208 19 00  Tkaniny bawełniane, zawierające >= 85 % masy bawełny i o masie 
powierzchniowej <= 200 g/m2, niebielone (z wyłączeniem tych o splocie 
diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nitkowym, włącznie ze splotem diagonal
nym krzyżowym, oraz tkanin o splocie płóciennym) 

8 0 

5208 21 10  Tkaniny bawełniane o splocie płóciennym do produkcji bandaży, opatrun
ków i gazy medycznej, zawierające >= 85 % masy bawełny i o masie 
powierzchniowej <= 100 g/m2, bielone 

8 0 

5208 21 90  Tkaniny bawełniane o splocie płóciennym, zawierające >= 85 % masy ba
wełny i o masie powierzchniowej <= 100 g/m2, bielone (z wyłączeniem 
tkanin do produkcji bandaży, opatrunków i gazy medycznej) 

8 0 

5208 22 16  Tkaniny bawełniane o splocie płóciennym, zawierające >= 85 % masy ba
wełny i o masie powierzchniowej > 100 g do 130 g/m2, bielone, o szero
kości <= 165 cm 

8 0 

5208 22 19  Tkaniny bawełniane o splocie płóciennym, zawierające >= 85 % masy ba
wełny i o masie powierzchniowej > 100 g do 130 g/m2, bielone, o szero
kości > 165 cm 

8 0 

5208 22 96  Tkaniny bawełniane o splocie płóciennym, zawierające >= 85 % masy ba
wełny i o masie powierzchniowej > 130 g do 200 g/m2, bielone, o szero
kości <= 165 cm 

8 0 

5208 22 99  Tkaniny bawełniane o splocie płóciennym, zawierające >= 85 % masy ba
wełny i o masie powierzchniowej > 130 g do 200 g/m2, bielone, o szero
kości > 165 cm 

8 0 

5208 23 00  Tkaniny bawełniane, zawierające >= 85 % masy bawełny i o masie 
powierzchniowej <= 200 g/m2, o splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4- 
nitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym, bielone 

8 0 
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5208 29 00  Tkaniny bawełniane, zawierające >= 85 % masy bawełny i o masie 
powierzchniowej <= 200 g/m2, bielone (z wyłączeniem tych o splocie dia
gonalnym 3-nitkowym lub 4-nitkowym, włącznie ze splotem diagonal
nym krzyżowym, oraz tkanin o splocie płóciennym) 

8 0 

5208 31 00  Tkaniny bawełniane o splocie płóciennym, zawierające >= 85 % masy ba
wełny i o masie powierzchniowej <= 100 g/m2, barwione 

8 0 

5208 32 16  Tkaniny bawełniane o splocie płóciennym, zawierające >= 85 % masy ba
wełny i o masie powierzchniowej > 100 g do 130 g/m2, barwione, o sze
rokości <= 165 cm 

8 0 

5208 32 19  Tkaniny bawełniane o splocie płóciennym, zawierające >= 85 % masy ba
wełny i o masie powierzchniowej > 100 g do 130 g/m2, barwione, o sze
rokości > 165 cm 

8 0 

5208 32 96  Tkaniny bawełniane o splocie płóciennym, zawierające >= 85 % masy ba
wełny i o masie powierzchniowej > 130 g do 200 g/m2, barwione, o sze
rokości <= 165 cm 

8 0 

5208 32 99  Tkaniny bawełniane o splocie płóciennym, zawierające >= 85 % masy ba
wełny i o masie powierzchniowej > 130 g do 200 g/m2, barwione, o sze
rokości > 165 cm 

8 0 

5208 33 00  Tkaniny bawełniane, zawierające >= 85 % masy bawełny i o masie 
powierzchniowej <= 200 g/m2, o splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4- 
nitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym, barwione 

8 0 

5208 39 00  Tkaniny bawełniane, zawierające >= 85 % masy bawełny i o masie 
powierzchniowej <= 200 g/m2, barwione (z wyłączeniem tych o splocie 
diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nitkowym, włącznie ze splotem diagonal
nym krzyżowym, oraz tkanin o splocie płóciennym) 

8 0 

5208 41 00  Tkaniny bawełniane o splocie płóciennym, zawierające >= 85 % masy ba
wełny i o masie powierzchniowej <= 100 g/m2, z przędz o różnych bar
wach 

8 0 

5208 42 00  Tkaniny bawełniane o splocie płóciennym, zawierające >= 85 % masy ba
wełny i o masie powierzchniowej > 100 g do 200 g/m2, z przędz o róż
nych barwach 

8 0 

5208 43 00  Tkaniny bawełniane, zawierające >= 85 % masy bawełny i o masie 
powierzchniowej <= 200 g/m2, o splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4- 
nitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym, z przędz o róż
nych barwach 

8 0 

5208 49 00  Tkaniny bawełniane, zawierające >= 85 % masy bawełny i o masie 
powierzchniowej <= 200 g/m2, z przędz o różnych barwach (z wyłącze
niem tych o splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nitkowym, włącznie 
ze splotem diagonalnym krzyżowym, oraz tkanin o splocie płóciennym) 

8 0 
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5208 51 00  Tkaniny bawełniane o splocie płóciennym, zawierające >= 85 % masy ba
wełny i o masie powierzchniowej <= 100 g/m2, zadrukowane 

8 0 

5208 52 00  Tkaniny bawełniane o splocie płóciennym, zawierające >= 85 % masy ba
wełny i o masie powierzchniowej > 100 g do 200 g/m2, zadrukowane 

8 0 

5208 59 10  Tkaniny bawełniane, zawierające >= 85 % masy bawełny i o masie 
powierzchniowej <= 200 g/m2, o splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4- 
nitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym, zadrukowane 

8 0 

5208 59 90  Tkaniny bawełniane, zawierające >= 85 % masy bawełny i o masie 
powierzchniowej <= 200 g/m2, zadrukowane (z wyłączeniem tych o splo
cie diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nitkowym, włącznie ze splotem diago
nalnym krzyżowym, oraz tkanin o splocie płóciennym) 

8 0 

5209 11 00  Tkaniny bawełniane o splocie płóciennym, zawierające >= 85 % masy ba
wełny i o masie powierzchniowej > 200 g/m2, niebielone 

8 0 

5209 12 00  Tkaniny bawełniane, zawierające >= 85 % masy bawełny i o masie 
powierzchniowej > 200 g/m2, o splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4- 
nitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym, niebielone 

8 0 

5209 19 00  Tkaniny bawełniane, zawierające >= 85 % masy bawełny i o masie 
powierzchniowej > 200 g/m2, niebielone (z wyłączeniem tych o splocie 
diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nitkowym, włącznie ze splotem diagonal
nym krzyżowym, oraz tkanin o splocie płóciennym) 

8 0 

5209 21 00  Tkaniny bawełniane o splocie płóciennym, zawierające >= 85 % masy ba
wełny i o masie powierzchniowej > 200 g/m2, bielone 

8 0 

5209 22 00  Tkaniny bawełniane, zawierające >= 85 % masy bawełny i o masie 
powierzchniowej > 200 g/m2, o splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4- 
nitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym, bielone 

8 0 

5209 29 00  Tkaniny bawełniane, zawierające >= 85 % masy bawełny i o masie 
powierzchniowej > 200 g/m2, bielone (z wyłączeniem tych o splocie dia
gonalnym 3-nitkowym lub 4-nitkowym, włącznie ze splotem diagonal
nym krzyżowym, oraz tkanin o splocie płóciennym) 

8 0 

5209 31 00  Tkaniny bawełniane o splocie płóciennym, zawierające >= 85 % masy ba
wełny i o masie powierzchniowej > 200 g/m2, barwione 

8 0 

5209 32 00  Tkaniny bawełniane, zawierające >= 85 % masy bawełny i o masie 
powierzchniowej > 200 g/m2, o splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4- 
nitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym, barwione 

8 0 

5209 39 00  Tkaniny bawełniane, zawierające >= 85 % masy bawełny i o masie 
powierzchniowej > 200 g/m2, barwione (z wyłączeniem tych o splocie 
diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nitkowym, włącznie ze splotem diagonal
nym krzyżowym, oraz tkanin o splocie płóciennym) 

8 0 
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5209 41 00  Tkaniny bawełniane o splocie płóciennym, zawierające >= 85 % masy ba
wełny i o masie powierzchniowej > 200 g/m2, z przędz o różnych bar
wach 

8 0 

5209 42 00  Drelich, zawierający >= 85 % masy bawełny i o masie powierzchniowej 
> 200 g/m2, z przędz o różnych barwach 

8 0 

5209 43 00  Tkaniny bawełniane, zawierające >= 85 % masy bawełny i o masie 
powierzchniowej > 200 g/m2, o splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4- 
nitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym, z przędz o róż
nych barwach 

8 0 

5209 49 00  Tkaniny bawełniane, zawierające >= 85 % masy bawełny i o masie 
powierzchniowej > 200 g/m2, z przędz o różnych barwach (z wyłącze
niem tych o splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nitkowym, włącznie 
ze splotem diagonalnym krzyżowym, oraz tkanin o splocie płóciennym) 

8 0 

5209 51 00  Tkaniny bawełniane o splocie płóciennym, zawierające >= 85 % masy ba
wełny i o masie powierzchniowej > 200 g/m2, zadrukowane 

8 0 

5209 52 00  Tkaniny bawełniane, zawierające >= 85 % masy bawełny i o masie 
powierzchniowej > 200 g/m2, o splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4- 
nitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym, zadrukowane 

8 0 

5209 59 00  Tkaniny bawełniane, zawierające >= 85 % masy bawełny i o masie 
powierzchniowej > 200 g/m2, zadrukowane (z wyłączeniem tych o splocie 
diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nitkowym, włącznie ze splotem diagonal
nym krzyżowym, oraz tkanin o splocie płóciennym) 

8 0 

5210 11 00  Tkaniny bawełniane o splocie płóciennym, zawierające głównie, ale 
< 85 % masy bawełny, zmieszanej głównie lub wyłącznie z włóknami 
chemicznymi i o masie powierzchniowej <= 200 g/m2, niebielone 

8 0 

5210 19 00  Tkaniny bawełniane, zawierające głównie, ale < 85 % masy bawełny, 
zmieszanej głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi i o masie 
powierzchniowej <= 200 g/m2, niebielone (z wyłączeniem tkanin o splocie 
płóciennym) 

8 0 

5210 21 00  Tkaniny bawełniane o splocie płóciennym, zawierające głównie, ale 
< 85 % masy bawełny, zmieszanej głównie lub wyłącznie z włóknami 
chemicznymi i o masie powierzchniowej <= 200 g/m2, bielone 

8 0 

5210 29 00  Tkaniny bawełniane, zawierające głównie, ale < 85 % masy bawełny, 
zmieszanej głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi i o masie 
powierzchniowej <= 200 g/m2, bielone (z wyłączeniem tkanin o splocie 
płóciennym) 

8 0 

5210 31 00  Tkaniny bawełniane o splocie płóciennym, zawierające głównie, ale 
< 85 % masy bawełny, zmieszanej głównie lub wyłącznie z włóknami 
chemicznymi i o masie powierzchniowej <= 200 g/m2, barwione 

8 0 

24.12.2016 L 356/395 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



CN 2007  Wyszczególnienie Stawka podstawowa Kategoria 

5210 32 00  Tkaniny bawełniane, zawierające głównie, ale < 85 % masy bawełny, 
zmieszanej głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi i o masie 
powierzchniowej <= 200 g/m2, o splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4- 
nitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym, barwione 

8 0 

5210 39 00  Tkaniny bawełniane, zawierające głównie, ale < 85 % masy bawełny, 
zmieszanej głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi i o masie 
powierzchniowej <= 200 g/m2, barwione (z wyłączeniem tych o splocie 
diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nitkowym, włącznie ze splotem diagonal
nym krzyżowym, oraz tkanin o splocie płóciennym) 

8 0 

5210 41 00  Tkaniny bawełniane o splocie płóciennym, zawierające głównie, ale 
< 85 % masy bawełny, zmieszanej głównie lub wyłącznie z włóknami 
chemicznymi i o masie powierzchniowej <= 200 g/m2, z przędz o różnych 
barwach 

8 0 

5210 49 00  Tkaniny bawełniane, zawierające głównie, ale < 85 % masy bawełny, 
zmieszanej głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi i o masie 
powierzchniowej <= 200 g/m2, z przędz o różnych barwach (z wyłącze
niem tkanin o splocie płóciennym) 

8 0 

5210 51 00  Tkaniny bawełniane o splocie płóciennym, zawierające głównie, ale 
< 85 % masy bawełny, zmieszanej głównie lub wyłącznie z włóknami 
chemicznymi i o masie powierzchniowej <= 200 g/m2, zadrukowane 

8 0 

5210 59 00  Tkaniny bawełniane, zawierające głównie, ale < 85 % masy bawełny, 
zmieszanej głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi i o masie 
powierzchniowej <= 200 g/m2, zadrukowane (z wyłączeniem tkanin 
o splocie płóciennym) 

8 0 

5211 11 00  Tkaniny bawełniane o splocie płóciennym, zawierające głównie, ale 
< 85 % masy bawełny, zmieszanej głównie lub wyłącznie z włóknami 
chemicznymi i o masie powierzchniowej > 200 g/m2, niebielone 

8 0 

5211 12 00  Tkaniny bawełniane, zawierające głównie, ale < 85 % masy bawełny, 
zmieszanej głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi i o masie 
powierzchniowej > 200 g/m2, o splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4- 
nitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym, niebielone 

8 0 

5211 19 00  Tkaniny bawełniane, zawierające głównie, ale < 85 % masy bawełny, 
zmieszanej głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi i o masie 
powierzchniowej > 200 g/m2, niebielone (z wyłączeniem tych o splocie 
diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nitkowym, włącznie ze splotem diagonal
nym krzyżowym, oraz tkanin o splocie płóciennym) 

8 0 

5211 20 00  Tkaniny bawełniane, zawierające głównie, ale < 85 % masy bawełny, 
zmieszanej głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi i o masie 
powierzchniowej > 200 g/m2, bielone 

8 0 

5211 31 00  Tkaniny bawełniane o splocie płóciennym, zawierające głównie, ale 
< 85 % masy bawełny, zmieszanej głównie lub wyłącznie z włóknami 
chemicznymi i o masie powierzchniowej > 200 g/m2, barwione 

8 0 
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5211 32 00  Tkaniny bawełniane, zawierające głównie, ale < 85 % masy bawełny, 
zmieszanej głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi i o masie 
powierzchniowej > 200 g/m2, o splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4- 
nitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym, barwione 

8 0 

5211 39 00  Tkaniny bawełniane, zawierające głównie, ale < 85 % masy bawełny, 
zmieszanej głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi i o masie 
powierzchniowej > 200 g/m2, barwione (z wyłączeniem tych o splocie 
diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nitkowym, włącznie ze splotem diagonal
nym krzyżowym, oraz tkanin o splocie płóciennym) 

8 0 

5211 41 00  Tkaniny bawełniane o splocie płóciennym, zawierające głównie, ale 
< 85 % masy bawełny, zmieszanej głównie lub wyłącznie z włóknami 
chemicznymi i o masie powierzchniowej > 200 g/m2, z przędz o różnych 
barwach 

8 0 

5211 42 00  Drelich, zawierający głównie, ale < 85 % masy bawełny, zmieszanej głów
nie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi i o masie powierzchniowej 
> 200 g/m2, z przędz o różnych barwach 

8 0 

5211 43 00  Tkaniny bawełniane, zawierające głównie, ale < 85 % masy bawełny, 
zmieszanej głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi i o masie 
powierzchniowej > 200 g/m2, o splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4- 
nitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym, z przędz o róż
nych barwach 

8 0 

5211 49 10  Tkaniny żakardowe zawierające głównie, ale < 85 % masy bawełny, zmie
szanej głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi i o masie 
powierzchniowej > 200 g/m2, z przędz o różnych barwach 

8 0 

5211 49 90  Tkaniny bawełniane, zawierające głównie, ale < 85 % masy bawełny, 
zmieszanej głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi i o masie 
powierzchniowej > 200 g/m2, z przędz o różnych barwach (z wyłącze
niem tych o splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nitkowym, włącznie 
ze splotem diagonalnym krzyżowym, drelichu, tkanin żakardowych oraz 
tkanin o splocie płóciennym) 

8 0 

5211 51 00  Tkaniny bawełniane o splocie płóciennym, zawierające głównie, ale 
< 85 % masy bawełny, zmieszanej głównie lub wyłącznie z włóknami 
chemicznymi i o masie powierzchniowej > 200 g/m2, zadrukowane 

8 0 

5211 52 00  Tkaniny bawełniane, zawierające głównie, ale < 85 % masy bawełny, 
zmieszanej głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi i o masie 
powierzchniowej > 200 g/m2, o splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4- 
nitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym, zadrukowane 

8 0 

5211 59 00  Tkaniny bawełniane, zawierające głównie, ale < 85 % masy bawełny, 
zmieszanej głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi i o masie 
powierzchniowej > 200 g/m2, zadrukowane (z wyłączeniem tych o splocie 
diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nitkowym, włącznie ze splotem diagonal
nym krzyżowym, oraz tkanin o splocie płóciennym) 

8 0 

5212 11 10  Tkaniny bawełniane, zawierające głównie, ale < 85 % masy bawełny, 
zmieszane głównie lub wyłącznie z lnem, o masie powierzchniowej 
<= 200 g/m2, niebielone 

8 0 

24.12.2016 L 356/397 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



CN 2007  Wyszczególnienie Stawka podstawowa Kategoria 

5212 11 90  Tkaniny bawełniane, zawierające głównie, ale < 85 % masy bawełny, inne 
niż te zmieszane głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi lub 
głównie lub wyłącznie z lnem, o masie powierzchniowej <= 200 g/m2, 
niebielone 

8 0 

5212 12 10  Tkaniny bawełniane, zawierające głównie, ale < 85 % masy bawełny, 
zmieszane głównie lub wyłącznie z lnem, o masie powierzchniowej 
<= 200 g/m2, bielone 

8 0 

5212 12 90  Tkaniny bawełniane, zawierające głównie, ale < 85 % masy bawełny, inne 
niż te zmieszane głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi lub 
głównie lub wyłącznie z lnem, o masie powierzchniowej <= 200 g/m2, 
bielone 

8 0 

5212 13 10  Tkaniny bawełniane, zawierające głównie, ale < 85 % masy bawełny, 
zmieszane głównie lub wyłącznie z lnem, o masie powierzchniowej 
<= 200 g/m2, barwione 

8 0 

5212 13 90  Tkaniny bawełniane, zawierające głównie, ale < 85 % masy bawełny, inne 
niż te zmieszane głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi lub 
głównie lub wyłącznie z lnem, o masie powierzchniowej <= 200 g/m2, 
barwione 

8 0 

5212 14 10  Tkaniny bawełniane, zawierające głównie, ale < 85 % masy bawełny, 
zmieszane głównie lub wyłącznie z lnem, o masie powierzchniowej 
<= 200 g/m2, z przędz o różnych barwach 

8 0 

5212 14 90  Tkaniny bawełniane, zawierające głównie, ale < 85 % masy bawełny, inne 
niż te zmieszane głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi lub 
głównie lub wyłącznie z lnem, o masie powierzchniowej <= 200 g/m2, 
z przędz o różnych barwach 

8 0 

5212 15 10  Tkaniny bawełniane, zawierające głównie, ale < 85 % masy bawełny, 
zmieszane głównie lub wyłącznie z lnem, o masie powierzchniowej 
<= 200 g/m2, zadrukowane 

8 0 

5212 15 90  Tkaniny bawełniane, zawierające głównie, ale < 85 % masy bawełny, inne 
niż te zmieszane głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi lub 
głównie lub wyłącznie z lnem, o masie powierzchniowej <= 200 g/m2, za
drukowane 

8 0 

5212 21 10  Tkaniny bawełniane, zawierające głównie, ale < 85 % masy bawełny, 
zmieszane głównie lub wyłącznie z lnem, o masie powierzchniowej 
> 200 g/m2, niebielone 

8 0 

5212 21 90  Tkaniny bawełniane, zawierające głównie, ale < 85 % masy bawełny, inne 
niż te zmieszane głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi lub 
głównie lub wyłącznie z lnem, o masie powierzchniowej > 200 g/m2, nie
bielone 

8 0 

5212 22 10  Tkaniny bawełniane, zawierające głównie, ale < 85 % masy bawełny, 
zmieszane głównie lub wyłącznie z lnem, o masie powierzchniowej 
> 200 g/m2, bielone 

8 0 
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5212 22 90  Tkaniny bawełniane, zawierające głównie, ale < 85 % masy bawełny, inne 
niż te zmieszane głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi lub 
głównie lub wyłącznie z lnem, o masie powierzchniowej > 200 g/m2, bie
lone 

8 0 

5212 23 10  Tkaniny bawełniane, zawierające głównie, ale < 85 % masy bawełny, inne 
niż te zmieszane głównie lub wyłącznie z lnem, o masie powierzchniowej 
> 200 g/m2, barwione 

8 0 

5212 23 90  Tkaniny bawełniane, zawierające głównie, ale < 85 % masy bawełny, inne 
niż te zmieszane głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi lub 
głównie lub wyłącznie z lnem, o masie powierzchniowej > 200 g/m2, bar
wione 

8 0 

5212 24 10  Tkaniny bawełniane, zawierające głównie, ale < 85 % masy bawełny, 
zmieszane głównie lub wyłącznie z lnem, o masie powierzchniowej 
> 200 g/m2, z przędz o różnych barwach 

8 0 

5212 24 90  Tkaniny bawełniane, zawierające głównie, ale < 85 % masy bawełny, inne 
niż te zmieszane głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi lub 
głównie lub wyłącznie z lnem, o masie powierzchniowej > 200 g/m2, 
z przędz o różnych barwach 

8 0 

5212 25 10  Tkaniny bawełniane, zawierające głównie, ale < 85 % masy bawełny, 
zmieszane głównie lub wyłącznie z lnem, o masie powierzchniowej 
> 200 g/m2, zadrukowane 

8 0 

5212 25 90  Tkaniny bawełniane, zawierające głównie, ale < 85 % masy bawełny, inne 
niż te zmieszane głównie lub wyłącznie z włóknami chemicznymi lub 
głównie lub wyłącznie z lnem, o masie powierzchniowej > 200 g/m2, za
drukowane 

8 0 

5301 10 00  Len, surowy lub roszony bez cła 0 

5301 21 00  Len, międlony lub trzepany bez cła 0 

5301 29 00  Len, czesany lub przerobiony w inny sposób, ale nieprzędziony (z wyłą
czeniem lnu międlonego, trzepanego i roszonego) 

bez cła 0 

5301 30 10  Pakuły lnu bez cła 0 

5301 30 90  Odpady lnu, włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną bez cła 0 

5302 10 00  Konopie siewne (Cannabis sativa L.), surowe lub roszone bez cła 0 

5302 90 00  Konopie siewne (Cannabis sativa L.), przerobione, ale nieprzędzione; pa
kuły i odpady konopi, włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłók
nioną (z wyłączeniem konopi roszonych) 

bez cła 0 
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5303 10 00  Juta i pozostałe włókna tekstylne łykowe, surowe lub roszone (z wyłącze
niem lnu, konopi siewnych i ramii) 

bez cła 0 

5303 90 00  Juta i pozostałe włókna tekstylne łykowe, przerobione, ale nieprzędzione; 
pakuły i odpady tych włókien, włącznie z odpadami przędzy i szarpanką 
rozwłóknioną (z wyłączeniem roszonych włókien tego rodzaju, lnu, kon
opi siewnych i ramii) 

bez cła 0 

5305 00 00  Włókno kokosowe, manila (konopie manilskie lub Musa textilis Nee), ra
mia, agawa i pozostałe włókna tekstylne roślinne, gdzie indziej niewymie
nione, surowe lub przerobione, ale nieprzędzione; pakuły, wyczeski i od
pady tych włókien, włącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłók
nioną 

bez cła 0 

5306 10 10  Przędza lniana pojedyncza, o masie liniowej >= 833,3 decyteksa (o nume
rze metrycznym <= 12) (z wyłączeniem pakowanej do sprzedaży detalicz
nej) 

4 0 

5306 10 30  Przędza lniana pojedyncza, o masie liniowej 277,8 decyteksa do < 833,3 
decyteksa (o numerze metrycznym > 12 do 36) (z wyłączeniem pakowa
nej do sprzedaży detalicznej) 

4 0 

5306 10 50  Przędza lniana pojedyncza, o masie liniowej < 277,8 decyteksa (o numerze 
metrycznym > 36) (z wyłączeniem tej pakowanej do sprzedaży detalicz
nej) 

3,8 0 

5306 10 90  Przędza lniana pojedyncza, pakowana do sprzedaży detalicznej 5 0 

5306 20 10  Przędza lniana wieloskładowa (złożona) lub kablowana (z wyłączeniem 
do sprzedaży detalicznej) 

4 0 

5306 20 90  Przędza lniana wieloskładowa (złożona) lub kablowana, pakowana 
do sprzedaży detalicznej 

5 0 

5307 10 10  Przędza pojedyncza z juty lub pozostałych włókien tekstylnych łykowych 
objętych pozycją 5303, o masie liniowej <= 1 000 decyteksa (o numerze 
metrycznym >= 10) 

bez cła 0 

5307 10 90  Przędza pojedyncza z juty lub pozostałych włókien tekstylnych łykowych 
objętych pozycją 5303, o masie liniowej > 1 000 decyteksa (o numerze 
metrycznym < 10) 

bez cła 0 

5307 20 00  Przędza wieloskładowa (złożona) lub kablowana z juty lub pozostałych 
włókien tekstylnych łykowych objętych pozycją 5303 

bez cła 0 

5308 10 00  Przędza z włókna kokosowego bez cła 0 

5308 20 10  Przędza z konopi siewnych (z wyłączeniem tej pakowanej do sprzedaży 
detalicznej) 

3 0 

5308 20 90  Przędza z konopi siewnych pakowana do sprzedaży detalicznej 4,9 0 
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5308 90 12  Przędza z ramii, o masie liniowej >= 277,8 decyteksa (o numerze me
trycznym <= 36) 

4 0 

5308 90 19  Przędza z ramii, o masie liniowej < 277,8 decyteksa (o numerze metrycz
nym > 36) 

3,8 0 

5308 90 50  Przędza papierowa 4 0 

5308 90 90  Przędza z włókien tekstylnych roślinnych (z wyłączeniem przędzy lnianej, 
przędzy z juty lub z pozostałych włókien tekstylnych łykowych objętych 
pozycją 5303, przędzy z włókna kokosowego, przędzy z konopi siew
nych, przędzy papierowej, przędzy z ramii i przędzy bawełnianej) 

3,8 0 

5309 11 10  Tkaniny lniane, zawierające >= 85 % masy lnu, niebielone 8 0 

5309 11 90  Tkaniny lniane, zawierające >= 85 % masy lnu, bielone 8 0 

5309 19 00  Tkaniny lniane, zawierające >= 85 % masy lnu, barwione, z przędz o róż
nych barwach, lub zadrukowane 

8 0 

5309 21 10  Tkaniny lniane, zawierające głownie, ale < 85 % masy lnu, niebielone 8 0 

5309 21 90  Tkaniny lniane, zawierające głownie, ale < 85 % masy lnu, bielone 8 0 

5309 29 00  Tkaniny lniane, zawierające głównie, ale < 85 % masy lnu, barwione, 
z przędz o różnych barwach, lub zadrukowane 

8 0 

5310 10 10  Tkaniny z juty lub z pozostałych włókien tekstylnych łykowych objętych 
pozycją 5303, niebielone, o szerokości <= 150 cm 

4 0 

5310 10 90  Tkaniny z juty lub z pozostałych włókien tekstylnych łykowych objętych 
pozycją 5303, niebielone, o szerokości > 150 cm 

4 0 

5310 90 00  Tkaniny z juty lub z pozostałych włókien tekstylnych łykowych objętych 
pozycją 5303, bielone, barwione, z przędz o różnych barwach, lub zadru
kowane 

4 0 

5311 00 10  Tkaniny z ramii 8 0 

5311 00 90  Tkaniny z pozostałych włókien tekstylnych roślinnych; tkaniny z przędzy 
papierowej (z wyłączeniem tych z lnu, juty, pozostałych włókien tekstyl
nych łykowych objętych pozycją 5303, ramii i przędzy bawełnianej) 

5,8 0 

5401 10 12  Nici do szycia (z przędzy rdzeniowej) z włókien ciągłych poliestrowych 
otoczonych włóknami bawełnianymi (z wyłączeniem tych pakowanych 
do sprzedaży detalicznej) 

4 0 
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5401 10 14  Nici do szycia z przędzy rdzeniowej z włókien ciągłych syntetycznych 
(z wyłączeniem tych pakowanych do sprzedaży detalicznej oraz włókien 
ciągłych poliestrowych otoczonych włóknami bawełnianymi) 

4 0 

5401 10 16  Nici do szycia z przędzy teksturowanej z włókien ciągłych syntetycznych 
(z wyłączeniem nici do szycia z przędzy rdzeniowej i przędzy pakowa
nych do sprzedaży detalicznej) 

4 0 

5401 10 18  Nici do szycia z włókien ciągłych syntetycznych (z wyłączeniem nici 
do szycia z przędzy rdzeniowej, przędzy teksturowanej i przędzy pakowa
nych do sprzedaży detalicznej) 

4 0 

5401 10 90  Nici do szycia z włókien ciągłych syntetycznych, pakowane do sprzedaży 
detalicznej 

5 0 

5401 20 10  Nici do szycia z włókien ciągłych sztucznych (z wyłączeniem tych pako
wanych do sprzedaży detalicznej) 

4 0 

5401 20 90  Nici do szycia z włókien ciągłych sztucznych, pakowane do sprzedaży de
talicznej 

5 0 

5402 11 00  Przędza z włókna ciągłego o dużej wytrzymałości na rozciąganie z polia
midów aromatycznych (z wyłączeniem nici do szycia i przędzy pakowanej 
do sprzedaży detalicznej) 

4 0 

5402 19 00  Przędza z włókna ciągłego o dużej wytrzymałości na rozciąganie z nylonu 
lub pozostałych poliamidów (z wyłączeniem nici do szycia, przędzy pako
wanej do sprzedaży detalicznej i przędzy z włókna ciągłego o dużej wy
trzymałości na rozciąganie z poliamidów aromatycznych) 

4 0 

5402 20 00  Przędza z włókna ciągłego o dużej wytrzymałości na rozciąganie z polies
trów (z wyłączeniem tej pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

4 0 

5402 31 00  Przędza teksturowana z włókna ciągłego z nylonu lub pozostałych polia
midów, o masie liniowej nitki pojedynczej <= 50 teksów (z wyłączeniem 
nici do szycia i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

4 0 

5402 32 00  Przędza teksturowana z włókna ciągłego z nylonu lub pozostałych polia
midów, o masie liniowej nitki pojedynczej > 50 teksów (z wyłączeniem 
nici do szycia i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

4 0 

5402 33 00  Przędza teksturowana z włókna ciągłego z poliestrów (z wyłączeniem tej 
pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

4 0 

5402 34 00  Przędza teksturowana z włókna ciągłego syntetycznego z polipropylenu 
(z wyłączeniem nici do szycia i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicz
nej) 

4 0 

5402 39 00  Przędza teksturowana z włókna ciągłego syntetycznego (z wyłączeniem 
nici do szycia, przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej i przędzy tek
sturowanej z włókna ciągłego z polipropylenu, poliestrów, nylonu lub 
pozostałych poliamidów) 

4 0 

5402 44 00  Elastomerowa przędza z włókna ciągłego syntetycznego, nitka pojedyn
cza, nieskręcona lub o skręcie <= 50 obrotów na metr (z wyłączeniem 
nici do szycia, przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej, przędzy tek
sturowanej i przędzy z włókna ciągłego z poliestrów, nylonu lub pozosta
łych poliamidów) 

4 0 
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5402 45 00  Przędza z włókna ciągłego z nylonu lub pozostałych poliamidów, włącz
nie z przędzą jednowłóknową (monofilamentem) o masie liniowej < 67 
decyteksów, nitka pojedyncza, nieskręcona lub o skręcie <= 50 obrotów 
na metr (z wyłączeniem nici do szycia, przędzy pakowanej do sprzedaży 
detalicznej, przędzy elastomerowej, przędzy o dużej wytrzymałości na 
rozciąganie i przędzy teksturowanej) 

4 0 

5402 46 00  Przędza z włókna ciągłego z poliestrów, włącznie z przędzą jednowłók
nową (monofilamentem) o masie liniowej < 67 decyteksów, nitka poje
dyncza, nieskręcona lub o skręcie <= 50 obrotów na metr, częściowo 
orientowana (z wyłączeniem przędzy elastomerowej, nici do szycia, 
przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej i przędzy teksturowanej) 

4 0 

5402 47 00  Przędza z włókna ciągłego z poliestrów, włącznie z przędzą jednowłók
nową (monofilamentem) o masie liniowej < 67 decyteksów, nitka poje
dyncza, nieskręcona lub o skręcie <= 50 obrotów na metr (z wyłączeniem 
przędzy elastomerowej, nici do szycia, przędzy pakowanej do sprzedaży 
detalicznej, przędzy teksturowanej i częściowo orientowanej przędzy 
z włókna ciągłego z poliestrów) 

4 0 

5402 48 00  Przędza z włókna ciągłego z polipropylenu, włącznie z przędzą jednow
łóknową (monofilamentem) o masie liniowej < 67 decyteksów, nitka poje
dyncza, nieskręcona lub o skręcie <= 50 obrotów na metr (z wyłączeniem 
przędzy elastomerowej, nici do szycia, przędzy pakowanej do sprzedaży 
detalicznej i przędzy teksturowanej) 

4 0 

5402 49 00  Przędza z włókna ciągłego syntetycznego, włącznie z przędzą jednowłók
nową (monofilamentem) syntetyczną o masie liniowej < 67 decyteksów, 
nitka pojedyncza, nieskręcona lub o skręcie <= 50 obrotów na metr (z wy
łączeniem nici do szycia, przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej, 
przędzy teksturowanej, przędzy elastomerowej i włókna ciągłego z polies
trów, nylonu lub pozostałych poliamidów) 

4 0 

5402 51 00  Przędza z włókna ciągłego z nylonu lub pozostałych poliamidów, włącz
nie z przędzą jednowłóknową (monofilamentem) o masie liniowej < 67 
decyteksów, nitka pojedyncza, o skręcie > 50 obrotów na metr (z wyłącze
niem nici do szycia, przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej, przędzy 
o dużej wytrzymałości na rozciąganie lub przędzy teksturowanej) 

4 0 

5402 52 00  Przędza z włókna ciągłego z poliestrów, włącznie z przędzą jednowłók
nową (monofilamentem) o masie liniowej < 67 decyteksów, nitka poje
dyncza, o skręcie > 50 obrotów na metr (z wyłączeniem nici do szycia, 
przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej i przędzy teksturowanej) 

4 0 

5402 59 10  Przędza z włókna ciągłego z polipropylenu, włącznie z przędzą jednow
łóknową (monofilamentem) o masie liniowej < 67 decyteksów, nitka poje
dyncza, o skręcie > 50 obrotów na metr (z wyłączeniem nici do szycia, 
przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej i przędzy teksturowanej) 

4 0 

5402 59 90  Przędza z włókna ciągłego syntetycznego, włącznie z przędzą jednowłók
nową (monofilamentem) syntetyczną o masie liniowej < 67 decyteksów, 
nitka pojedyncza, o skręcie > 50 obrotów na metr (z wyłączeniem nici 
do szycia, przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej, przędzy teksturo
wanej i przędzy z włókna ciągłego z polipropylenu, poliestrów, nylonu 
lub pozostałych poliamidów) 

4 0 

5402 61 00  Wieloskładowa (złożona) lub kablowana przędza z włókna ciągłego z ny
lonu lub pozostałych poliamidów, włącznie z przędzą jednowłóknową 
(monofilamentem) o masie liniowej < 67 decyteksów (z wyłączeniem nici 
do szycia, przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej oraz przędzy o du
żej wytrzymałości na rozciąganie lub przędzy teksturowanej) 

4 0 
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5402 62 00  Wieloskładowa (złożona) lub kablowana przędza z włókna ciągłego z po
liestrów, włącznie z przędzą jednowłóknową (monofilamentem) o masie 
liniowej < 67 decyteksów (z wyłączeniem nici do szycia, przędzy pakowa
nej do sprzedaży detalicznej i przędzy teksturowanej) 

4 0 

5402 69 10  Wieloskładowa (złożona) lub kablowana przędza z włókna ciągłego synte
tycznego z polipropylenu, włącznie z przędzą jednowłóknową (monofila
mentem) o masie liniowej < 67 decyteksów (z wyłączeniem nici do szycia, 
przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej i przędzy teksturowanej) 

4 0 

5402 69 90  Wieloskładowa (złożona) lub kablowana przędza z włókna ciągłego synte
tycznego, włącznie z przędzą jednowłóknową (monofilamentem) synte
tyczną o masie liniowej < 67 decyteksów (z wyłączeniem nici do szycia, 
przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej, przędzy teksturowanej 
i przędzy z włókna ciągłego z polipropylenu, poliestrów, nylonu lub 
pozostałych poliamidów) 

4 0 

5403 10 00  Przędza o dużej wytrzymałości na rozciąganie z włókna ciągłego wiskozo
wego (z wyłączeniem nici do szycia i przędzy pakowanej do sprzedaży 
detalicznej) 

4 0 

5403 31 00  Przędza z włókna ciągłego wiskozowego, włącznie z przędzą jednowłók
nową (monofilamentem) o masie liniowej < 67 decyteksów, nitka poje
dyncza, nieskręcona lub o skręcie <= 120 obrotów na metr (z wyłącze
niem nici do szycia, przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie 
i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

4 0 

5403 32 00  Przędza z włókna ciągłego wiskozowego, włącznie z przędzą jednowłók
nową (monofilamentem) o masie liniowej < 67 decyteksów, nitka poje
dyncza, o skręcie > 120 obrotów na metr (z wyłączeniem nici do szycia, 
przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie i przędzy pakowanej 
do sprzedaży detalicznej) 

4 0 

5403 33 00  Przędza z włókna ciągłego z octanu celulozy, włącznie z przędzą jednow
łóknową (monofilamentem) o masie liniowej < 67 decyteksów, nitka poje
dyncza (z wyłączeniem nici do szycia, przędzy o dużej wytrzymałości 
na rozciąganie i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

4 0 

5403 39 00  Przędza z włókna ciągłego sztucznego, włącznie z przędzą jednowłók
nową (monofilamentem) o masie liniowej < 67 decyteksów, nitka poje
dyncza (z wyłączeniem nici do szycia, przędzy z włókna ciągłego wisko
zowego lub z octanu celulozy i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicz
nej) 

4 0 

5403 41 00  Wieloskładowa (złożona) lub kablowana przędza z włókna ciągłego wis
kozowego, włącznie z przędzą jednowłóknową (monofilamentem) o masie 
liniowej < 67 decyteksów (z wyłączeniem nici do szycia, przędzy o dużej 
wytrzymałości na rozciąganie i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicz
nej) 

4 0 

5403 42 00  Wieloskładowa (złożona) lub kablowana przędza z włókna ciągłego z oc
tanu celulozy, włącznie z przędzą jednowłóknową (monofilamentem) 
o masie liniowej < 67 decyteksów (z wyłączeniem nici do szycia, przędzy 
o dużej wytrzymałości na rozciąganie i przędzy pakowanej do sprzedaży 
detalicznej) 

4 0 

5403 49 00  Wieloskładowa (złożona) lub kablowana przędza z włókna ciągłego 
sztucznego, włącznie z przędzą jednowłóknową (monofilamentem) 
sztuczną o masie liniowej < 67 decyteksów (z wyłączeniem nici do szycia, 
przędzy z włókna ciągłego wiskozowego lub z octanu celulozy i przędzy 
pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

4 0 

5404 11 00  Elastomerowa przędza jednowłóknowa (monofilament) o masie liniowej 
>= 67 decyteksów i o wymiarze przekroju poprzecznego <= 1 mm 

4 0 
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5404 12 00  Przędza jednowłóknowa (monofilament) z polipropylenu o masie liniowej 
>= 67 decyteksów i o wymiarze przekroju poprzecznego <= 1 mm (z wy
łączeniem elastomerowej) 

4 0 

5404 19 00  Przędza jednowłóknowa (monofilament) syntetyczna o masie liniowej 
>= 67 decyteksów i o wymiarze przekroju poprzecznego <= 1 mm (z wy
łączeniem elastomerowej i z polipropylenu) 

4 0 

5404 90 11  Dekoracyjny pasek w rodzaju stosowanego do opakowań, z polipropylenu, 
o widocznej szerokości <= 5 mm 

4 0 

5404 90 19  Pasek i tym podobne, na przykład sztuczna słoma, z polipropylenu, o wi
docznej szerokości <= 5 mm (z wyłączeniem dekoracyjnego paska w ro
dzaju stosowanego do opakowań) 

4 0 

5404 90 90  Syntetyczny pasek i tym podobne, na przykład sztuczna słoma, z materia
łów włókienniczych syntetycznych, o widocznej szerokości <= 5 mm 
(z wyłączeniem tego z polipropylenu) 

4 0 

5405 00 00  Przędza jednowłóknowa (monofilament) sztuczna o masie liniowej >= 67 
decyteksów i o wymiarze przekroju poprzecznego <= 1 mm; pasek i tym 
podobne, na przykład sztuczna słoma, z materiałów włókienniczych syn
tetycznych, o widocznej szerokości <= 5 mm 

3,8 0 

5406 00 00  Przędza z włókna ciągłego chemicznego, pakowana do sprzedaży detalicz
nej (z wyłączeniem nici do szycia) 

5 0 

5407 10 00  Tkaniny wykonane z przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z ny
lonu, pozostałych poliamidów lub poliestrów, włącznie z przędzą jednow
łóknową (monofilamentem) o masie liniowej >= 67 decyteksów i o wymia
rze przekroju poprzecznego <= 1 mm 

8 0 

5407 20 11  Tkaniny wykonane z pasków lub tym podobnych, z polietylenu lub poli
propylenu, włącznie z przędzą jednowłóknową (monofilamentem) o masie 
liniowej >= 67 decyteksów i o wymiarze przekroju poprzecznego 
<= 1 mm, o szerokości < 3 m 

8 0 

5407 20 19  Tkaniny wykonane z pasków lub tym podobnych, z polietylenu lub poli
propylenu, włącznie z przędzą jednowłóknową (monofilamentem) o masie 
liniowej >= 67 decyteksów i o wymiarze przekroju poprzecznego 
<= 1 mm, o szerokości >= 3 m 

8 0 

5407 20 90  Tkaniny wykonane z pasków lub tym podobnych, z włókna ciągłego syn
tetycznego, włącznie z przędzą jednowłóknową (monofilamentem) o masie 
liniowej >= 67 decyteksów i o wymiarze przekroju poprzecznego 
<= 1 mm (z wyłączeniem tych z polietylenu lub polipropylenu) 

8 0 

5407 30 00  Tkaniny z przędzy z włókna ciągłego syntetycznego, włącznie z przędzą 
jednowłóknową (monofilamentem) o masie liniowej >= 67 decyteksów 
i o wymiarze przekroju poprzecznego <= 1 mm, składające się z warstw 
równoległych przędz nałożonych jedna na drugą pod kątem ostrym lub 
prostym; warstwy te łączone są na przecięciach przędz za pomocą kleju 
lub metodą termiczną 

8 0 

5407 41 00  Tkaniny z przędzy zawierające >= 85 % masy włókien ciągłych z nylonu 
lub pozostałych poliamidów, włącznie z przędzą jednowłóknową (mono
filamentem) o masie liniowej >= 67 decyteksów i maksymalnym prze
kroju <= 1 mm, niebielone lub bielone 

8 0 
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5407 42 00  Tkaniny z przędzy z włókna ciągłego zawierające >= 85 % masy nylonu 
lub pozostałych poliamidów, włącznie z przędzą jednowłóknową (mono
filamentem) o masie liniowej >= 67 decyteksów i maksymalnym prze
kroju <= 1 mm, barwione 

8 0 

5407 43 00  Tkaniny z przędzy zawierające >= 85 % masy włókien ciągłych z nylonu 
lub pozostałych poliamidów, włącznie z przędzą jednowłóknową (mono
filamentem) o masie liniowej >= 67 decyteksów i maksymalnym prze
kroju <= 1 mm, z przędz o różnych barwach 

8 0 

5407 44 00  Tkaniny z przędzy zawierające >= 85 % masy włókien ciągłych z nylonu 
lub pozostałych poliamidów, włącznie z przędzą jednowłóknową (mono
filamentem) o masie liniowej >= 67 decyteksów i maksymalnym prze
kroju <= 1 mm, zadrukowane 

8 0 

5407 51 00  Tkaniny z przędzy zawierające >= 85 % masy teksturowanych włókien 
ciągłych poliestrowych, włącznie z przędzą jednowłóknową (monofila
mentem) o masie liniowej >= 67 decyteksów i maksymalnym przekroju 
<= 1 mm, niebielone lub bielone 

8 0 

5407 52 00  Tkaniny z przędzy zawierające >= 85 % masy teksturowanych włókien 
ciągłych poliestrowych, włącznie z przędzą jednowłóknową (monofila
mentem) o masie liniowej >= 67 decyteksów i maksymalnym przekroju 
<= 1 mm, barwione 

8 0 

5407 53 00  Tkaniny z przędzy zawierające >= 85 % masy teksturowanych włókien 
ciągłych poliestrowych, włącznie z przędzą jednowłóknową (monofila
mentem) o masie liniowej >= 67 decyteksów i maksymalnym przekroju 
<= 1 mm, z przędz o różnych barwach 

8 0 

5407 54 00  Tkaniny z przędzy zawierające >= 85 % masy teksturowanych włókien 
ciągłych poliestrowych, włącznie z przędzą jednowłóknową (monofila
mentem) o masie liniowej >= 67 decyteksów i maksymalnym przekroju 
<= 1 mm, zadrukowane 

8 0 

5407 61 10  Tkaniny z przędzy zawierające >= 85 % masy nieteksturowanych włókien 
ciągłych poliestrowych, włącznie z przędzą jednowłóknową (monofila
mentem) o masie liniowej >= 67 decyteksów i maksymalnym przekroju 
<= 1 mm, niebielone lub bielone 

8 0 

5407 61 30  Tkaniny z przędzy zawierające >= 85 % masy nieteksturowanych włókien 
ciągłych poliestrowych, włącznie z przędzą jednowłóknową (monofila
mentem) o masie liniowej >= 67 decyteksów i maksymalnym przekroju 
<= 1 mm, barwione 

8 0 

5407 61 50  Tkaniny z przędzy zawierające >= 85 % masy nieteksturowanych włókien 
ciągłych poliestrowych, włącznie z przędzą jednowłóknową (monofila
mentem) o masie liniowej >= 67 decyteksów i maksymalnym przekroju 
<= 1 mm, z przędz o różnych barwach 

8 0 

5407 61 90  Tkaniny z przędzy zawierające >= 85 % masy nieteksturowanych włókien 
ciągłych poliestrowych, włącznie z przędzą jednowłóknową (monofila
mentem) o masie liniowej >= 67 decyteksów i maksymalnym przekroju 
<= 1 mm, zadrukowane 

8 0 

5407 69 10  Tkaniny z przędzy zawierające >= 85 % masy mieszaniny teksturowanych 
i nieteksturowanych włókien ciągłych poliestrowych, włącznie z przędzą 
jednowłóknową (monofilamentem) o masie liniowej >= 67 decyteksów 
i maksymalnym przekroju <= 1 mm, nieobrobione ani niepoddane dalszej 
obróbce innej niż bielenie 

8 0 

24.12.2016 L 356/406 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



CN 2007  Wyszczególnienie Stawka podstawowa Kategoria 

5407 69 90  Tkaniny z przędzy zawierające >= 85 % masy mieszaniny teksturowanych 
i nieteksturowanych włókien ciągłych poliestrowych, włącznie z przędzą 
jednowłóknową (monofilamentem) o masie liniowej >= 67 decyteksów 
i maksymalnym przekroju <= 1 mm, barwione, z przędz o różnych bar
wach lub zadrukowane 

8 0 

5407 71 00  Tkaniny z przędzy zawierające >= 85 % masy włókien ciągłych syntetycz
nych, włącznie z przędzą jednowłóknową (monofilamentem) o masie li
niowej >= 67 decyteksów i maksymalnym przekroju <= 1 mm, nieobro
bione ani niepoddane dalszej obróbce innej niż bielenie (z wyłączeniem 
tych z poliestrów, nylonu lub pozostałych włókien ciągłych z poliamidów 
lub przędzy jednowłóknowej (monofilamentu) oraz z mieszaniny tekstu
rowanych i nieteksturowanych włókien ciągłych poliestrowych) 

8 0 

5407 72 00  Tkaniny z przędzy zawierające >= 85 % masy włókien ciągłych syntetycz
nych, włącznie z przędzą jednowłóknową (monofilamentem) o masie li
niowej >= 67 decyteksów i maksymalnym przekroju <= 1 mm, barwione 
(z wyłączeniem tych z poliestrów, nylonu lub pozostałych włókien cią
głych z poliamidów lub przędzy jednowłóknowej (monofilamentu) oraz 
z mieszaniny teksturowanych i nieteksturowanych włókien ciągłych po
liestrowych) 

8 0 

5407 73 00  Tkaniny z przędzy zawierające >= 85 % masy włókien ciągłych syntetycz
nych, włącznie z przędzą jednowłóknową (monofilamentem) o masie li
niowej >= 67 decyteksów i maksymalnym przekroju <= 1 mm, z przędz 
o różnych barwach (z wyłączeniem tych z poliestrów, nylonu lub pozo
stałych włókien ciągłych z poliamidów lub przędzy jednowłóknowej (mo
nofilamentu) oraz z mieszaniny teksturowanych i nieteksturowanych włó
kien ciągłych poliestrowych) 

8 0 

5407 74 00  Tkaniny z przędzy zawierające >= 85 % masy włókien ciągłych syntetycz
nych, włącznie z przędzą jednowłóknową (monofilamentem) o masie li
niowej >= 67 decyteksów i maksymalnym przekroju <= 1 mm, zadruko
wane (z wyłączeniem tych z poliestrów, nylonu lub pozostałych włókien 
ciągłych z poliamidów lub przędzy jednowłóknowej (monofilamentu) 
oraz z mieszaniny teksturowanych i nieteksturowanych włókien ciągłych 
poliestrowych) 

8 0 

5407 81 00  Tkaniny z przędzy zawierające głównie, ale < 85 % masy włókien ciągłych 
syntetycznych, włącznie z przędzą jednowłóknową (monofilamentem) 
o masie liniowej >= 67 decyteksów i maksymalnym przekroju <= 1 mm, 
zmieszanych głównie lub wyłącznie z wełną, niebielone lub bielone 

8 0 

5407 82 00  Tkaniny z przędzy zawierające głównie, ale < 85 % masy włókien ciągłych 
syntetycznych, włącznie z przędzą jednowłóknową (monofilamentem) 
o masie liniowej >= 67 decyteksów i maksymalnym przekroju <= 1 mm, 
zmieszanych głównie lub wyłącznie z wełną, barwione 

8 0 

5407 83 00  Tkaniny z przędzy zawierające głównie, ale < 85 % masy włókien ciągłych 
syntetycznych, włącznie z przędzą jednowłóknową (monofilamentem) 
o masie liniowej >= 67 decyteksów i maksymalnym przekroju <= 1 mm, 
zmieszanych głównie lub wyłącznie z wełną, z przędz o różnych barwach 

8 0 

5407 84 00  Tkaniny z przędzy zawierające głównie, ale < 85 % masy włókien ciągłych 
syntetycznych, włącznie z przędzą jednowłóknową (monofilamentem) 
o masie liniowej >= 67 decyteksów i maksymalnym przekroju <= 1 mm, 
zmieszanych głównie lub wyłącznie z wełną, zadrukowane 

8 0 
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5407 91 00  Tkaniny z przędzy zawierające głównie, ale < 85 % masy włókien ciągłych 
syntetycznych, włącznie z przędzą jednowłóknową (monofilamentem) 
o masie liniowej >= 67 decyteksów i maksymalnym przekroju <= 1 mm, 
inne niż te zmieszane głównie lub wyłącznie z wełną, niebielone lub bie
lone 

8 0 

5407 92 00  Tkaniny z przędzy zawierające głównie, ale < 85 % masy włókien ciągłych 
syntetycznych, włącznie z przędzą jednowłóknową (monofilamentem) 
o masie liniowej >= 67 decyteksów i maksymalnym przekroju <= 1 mm, 
inne niż te zmieszane głównie lub wyłącznie z wełną, barwione 

8 0 

5407 93 00  Tkaniny z przędzy zawierające głównie, ale < 85 % masy włókien ciągłych 
syntetycznych, włącznie z przędzą jednowłóknową (monofilamentem) 
o masie liniowej >= 67 decyteksów i maksymalnym przekroju <= 1 mm, 
inne niż te zmieszane głównie lub wyłącznie z wełną, z przędz o różnych 
barwach 

8 0 

5407 94 00  Tkaniny z przędzy zawierające głównie, ale < 85 % masy włókien ciągłych 
syntetycznych, włącznie z przędzą jednowłóknową (monofilamentem) 
o masie liniowej >= 67 decyteksów i maksymalnym przekroju <= 1 mm, 
inne niż te zmieszane głównie lub wyłącznie z wełną, zadrukowane 

8 0 

5408 10 00  Tkaniny z przędzy wiskozowej o dużej wytrzymałości na rozciąganie, 
włącznie z przędzą jednowłóknową (monofilamentem) o masie liniowej 
>= 67 decyteksów i maksymalnym przekroju <= 1 mm 

8 0 

5408 21 00  Tkaniny z przędzy zawierające >= 85 % masy włókien ciągłych sztucz
nych, włącznie z przędzą jednowłóknową (monofilamentem) o masie li
niowej >= 67 decyteksów i maksymalnym przekroju <= 1 mm, niebielone 
lub bielone (z wyłączeniem tych z przędzy wiskozowej o dużej wytrzyma
łości na rozciąganie) 

8 0 

5408 22 10  Tkaniny z przędzy zawierające >= 85 % masy włókien ciągłych sztucz
nych, włącznie z przędzą jednowłóknową (monofilamentem) o masie li
niowej >= 67 decyteksów i maksymalnym przekroju <= 1 mm, barwione, 
o szerokości > 135 cm do 155 cm, o splocie płóciennym, diagonalnym, 
diagonalnym krzyżowym lub atłasowym (z wyłączeniem tych z przędzy 
wiskozowej o dużej wytrzymałości na rozciąganie) 

8 0 

5408 22 90  Tkaniny z przędzy zawierające >= 85 % masy włókien ciągłych sztucz
nych, włącznie z przędzą jednowłóknową (monofilamentem) o masie li
niowej >= 67 decyteksów i maksymalnym przekroju <= 1 mm, barwione 
(z wyłączeniem tych o szerokości > 135 cm do 155 cm, o splocie płó
ciennym, diagonalnym, diagonalnym krzyżowym lub atłasowym, oraz 
tkanin z przędzy wiskozowej o dużej wytrzymałości na rozciąganie) 

8 0 

5408 23 10  Tkaniny żakardowe z przędzy zawierające >= 85 % masy włókien cią
głych sztucznych, włącznie z przędzą jednowłóknową (monofilamentem) 
o masie liniowej >= 67 decyteksów i maksymalnym przekroju <= 1 mm, 
z przędz o różnych barwach, o szerokości > 115 cm, ale < 140 cm i o ma
sie powierzchniowej > 250 g/m2 (z wyłączeniem tych z przędzy wiskozo
wej o dużej wytrzymałości na rozciąganie) 

8 0 
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5408 23 90  Tkaniny z przędzy zawierające >= 85 % masy włókien ciągłych sztucz
nych, włącznie z przędzą jednowłóknową (monofilamentem) o masie li
niowej >= 67 decyteksów i maksymalnym przekroju <= 1 mm, z przędz 
o różnych barwach (z wyłączeniem tkanin żakardowych o szerokości 
> 115 cm, ale < 140 cm i o masie powierzchniowej > 250 g/m2 oraz tka
nin z przędzy wiskozowej o dużej wytrzymałości na rozciąganie) 

8 0 

5408 24 00  Tkaniny z przędzy zawierające >= 85 % masy włókien ciągłych sztucz
nych, włącznie z przędzą jednowłóknową (monofilamentem) o masie li
niowej >= 67 decyteksów i maksymalnym przekroju <= 1 mm, zadruko
wane (z wyłączeniem tych z przędzy wiskozowej o dużej wytrzymałości 
na rozciąganie) 

8 0 

5408 31 00  Tkaniny z przędzy zawierające głównie, ale < 85 % masy włókien ciągłych 
sztucznych, włącznie z przędzą jednowłóknową (monofilamentem) o ma
sie liniowej >= 67 decyteksów i maksymalnym przekroju <= 1 mm, nie
bielone lub bielone (z wyłączeniem tych z przędzy wiskozowej o dużej 
wytrzymałości na rozciąganie) 

8 0 

5408 32 00  Tkaniny z przędzy zawierające głównie, ale < 85 % masy włókien ciągłych 
sztucznych, włącznie z przędzą jednowłóknową (monofilamentem) o ma
sie liniowej >= 67 decyteksów i maksymalnym przekroju <= 1 mm, bar
wione (z wyłączeniem tych z przędzy wiskozowej o dużej wytrzymałości 
na rozciąganie) 

8 0 

5408 33 00  Tkaniny z przędzy zawierające głównie, ale < 85 % masy włókien ciągłych 
sztucznych, włącznie z przędzą jednowłóknową (monofilamentem) o ma
sie liniowej >= 67 decyteksów i maksymalnym przekroju <= 1 mm, 
z przędz o różnych barwach (z wyłączeniem tych z przędzy wiskozowej 
o dużej wytrzymałości na rozciąganie) 

8 0 

5408 34 00  Tkaniny z przędzy zawierające głównie, ale < 85 % masy włókien ciągłych 
sztucznych, włącznie z przędzą jednowłóknową (monofilamentem) o ma
sie liniowej >= 67 decyteksów i maksymalnym przekroju <= 1 mm, za
drukowane (z wyłączeniem tych z przędzy wiskozowej o dużej wytrzyma
łości na rozciąganie) 

8 0 

5501 10 00  Kabel z włókna ciągłego wymieniony w uwadze 1 do działu 55, z nylonu 
lub pozostałych poliamidów 

4 0 

5501 20 00  Kabel z włókna ciągłego wymieniony w uwadze 1 do działu 55, z polies
trów 

4 0 

5501 30 00  Kabel z włókna ciągłego wymieniony w uwadze 1 do działu 55, akrylowy 
lub modakrylowy 

4 0 

5501 40 00  Kabel z włókna ciągłego syntetycznego wymieniony w uwadze 1 do działu 
55, z polipropylenu 

4 0 

5501 90 00  Kabel z włókna ciągłego syntetycznego wymieniony w uwadze 1 do działu 
55 (z wyłączeniem tego z włókna akrylowego, modakrylowego, z polies
trów, polipropylenu, nylonu lub pozostałych poliamidów) 

4 0 
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5502 00 10  Kabel z włókna ciągłego sztucznego wymieniony w uwadze 1 do działu 
55, z włókna wiskozowego 

4 0 

5502 00 40  Kabel z włókna ciągłego sztucznego wymieniony w uwadze 1 do działu 
55, z włókna octanowego 

4 0 

5502 00 80  Kabel z włókna ciągłego sztucznego wymieniony w uwadze 1 do działu 
55 (z wyłączeniem z włókna wiskozowego lub octanowego) 

4 0 

5503 11 00  Włókna odcinkowe z poliamidów aromatycznych, niezgrzeblone, niecze
sane ani nieprzerobione w inny sposób do przędzenia 

4 0 

5503 19 00  Włókna odcinkowe z nylonu lub pozostałych poliamidów, niezgrzeblone, 
nieczesane ani nieprzerobione w inny sposób do przędzenia (z wyłącze
niem tych z poliamidów aromatycznych) 

4 0 

5503 20 00  Włókna odcinkowe z poliestrów, niezgrzeblone, nieczesane ani nieprzero
bione w inny sposób do przędzenia 

4 0 

5503 30 00  Włókna odcinkowe akrylowe lub modakrylowe, niezgrzeblone, nieczesane 
ani nieprzerobione w inny sposób do przędzenia 

4 0 

5503 40 00  Włókna odcinkowe z polipropylenu, niezgrzeblone, nieczesane ani nie
przerobione w inny sposób do przędzenia 

4 0 

5503 90 10  Włókna odcinkowe chlorowe, niezgrzeblone, nieczesane ani nieprzero
bione w inny sposób do przędzenia 

4 0 

5503 90 90  Włókna odcinkowe syntetyczne, niezgrzeblone, nieczesane ani nieprzero
bione w inny sposób do przędzenia (z włączeniem z polipropylenu, akry
lowych, modakrylowych, z poliestrów, nylonu lub pozostałych poliami
dów, oraz włókien odcinkowych chlorowych) 

4 0 

5504 10 00  Włókna odcinkowe z włókna wiskozowego, niezgrzeblone, nieczesane ani 
nieprzerobione w inny sposób do przędzenia 

4 0 

5504 90 00  Włókna odcinkowe sztuczne, niezgrzeblone, nieczesane ani nieprzero
bione w inny sposób do przędzenia (z wyłączeniem tych z włókna wisko
zowego) 

4 0 

5505 10 10  Odpady z włókien odcinkowych z nylonu lub pozostałych poliamidów, 
włącznie z wyczeskami, odpadami przędzy oraz szarpanką rozwłóknioną 

4 0 

5505 10 30  Odpady z włókien odcinkowych z poliestrów, włącznie z wyczeskami, od
padami przędzy oraz szarpanką rozwłóknioną 

4 0 

5505 10 50  Odpady z włókien odcinkowych akrylowych lub modakrylowych, włącz
nie z wyczeskami, odpadami przędzy oraz szarpanką rozwłóknioną 

4 0 
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5505 10 70  Odpady z włókien odcinkowych z polipropylenu, włącznie z wyczeskami, 
odpadami przędzy oraz szarpanką rozwłóknioną 

4 0 

5505 10 90  Odpady z włókien odcinkowych syntetycznych, włącznie z wyczeskami, 
odpadami przędzy oraz szarpanką rozwłóknioną (z włączeniem tych z po
lipropylenu, akrylowych, modakrylowych, z poliestrów, nylonu lub pozo
stałych poliamidów) 

4 0 

5505 20 00  Odpady z włókien odcinkowych sztucznych, włącznie z wyczeskami, od
padami przędzy oraz szarpanką rozwłóknioną 

4 0 

5506 10 00  Włókna odcinkowe z nylonu lub pozostałych poliamidów, zgrzeblone, 
czesane lub w inny sposób przerobione do przędzenia 

4 0 

5506 20 00  Włókna odcinkowe z poliestrów, zgrzeblone, czesane lub w inny sposób 
przerobione do przędzenia 

4 0 

5506 30 00  Włókna odcinkowe akrylowe lub modakrylowe, zgrzeblone, czesane lub 
w inny sposób przerobione do przędzenia 

4 0 

5506 90 10  Włókna odcinkowe chlorowe, zgrzeblone, czesane lub w inny sposób 
przerobione do przędzenia 

4 0 

5506 90 90  Włókna odcinkowe syntetyczne, zgrzeblone, czesane lub w inny sposób 
przerobione do przędzenia (z włączeniem akrylowych, modakrylowych, 
z poliestrów, nylonu lub pozostałych poliamidów, oraz włókien odcinko
wych chlorowych) 

4 0 

5507 00 00  Włókna odcinkowe sztuczne, zgrzeblone, czesane lub przerobione w inny 
sposób do przędzenia 

4 0 

5508 10 10  Nici do szycia z włókien odcinkowych syntetycznych (z wyłączeniem tych 
pakowanych do sprzedaży detalicznej) 

4 0 

5508 10 90  Nici do szycia z włókien odcinkowych syntetycznych, pakowane do sprze
daży detalicznej 

5 0 

5508 20 10  Nici do szycia z włókien odcinkowych sztucznych (z wyłączeniem tych 
pakowanych do sprzedaży detalicznej) 

4 0 

5508 20 90  Nici do szycia z włókien odcinkowych sztucznych, pakowane do sprzedaży 
detalicznej 

5 0 

5509 11 00  Przędza, nitka pojedyncza, zawierająca >= 85 % masy włókien odcinko
wych z nylonu lub pozostałych poliamidów (z wyłączeniem nici do szycia 
i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

4 0 

5509 12 00  Przędza, nitka wieloskładowa (złożona) lub kablowana, zawierająca 
>= 85 % masy włókien odcinkowych z nylonu lub pozostałych poliami
dów (z wyłączeniem nici do szycia i przędzy pakowanej do sprzedaży de
talicznej) 

4 0 
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5509 21 00  Przędza, nitka pojedyncza, zawierająca >= 85 % masy włókien odcinko
wych poliestrowych (z wyłączeniem nici do szycia i przędzy pakowanej 
do sprzedaży detalicznej) 

4 0 

5509 22 00  Przędza, nitka wieloskładowa (złożona) lub kablowana, zawierająca 
>= 85 % masy włókien odcinkowych poliestrowych (z wyłączeniem nici 
do szycia i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

4 0 

5509 31 00  Przędza, nitka pojedyncza, zawierająca >= 85 % masy włókien odcinko
wych akrylowych lub modakrylowych (z wyłączeniem nici do szycia 
i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

4 0 

5509 32 00  Przędza, nitka wieloskładowa (złożona) lub kablowana, zawierająca 
>= 85 % masy włókien odcinkowych akrylowych lub modakrylowych 
(z wyłączeniem nici do szycia i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicz
nej) 

4 0 

5509 41 00  Przędza, nitka pojedyncza, zawierająca >= 85 % masy włókien odcinko
wych syntetycznych (z wyłączeniem nici do szycia, przędzy pakowanej 
do sprzedaży detalicznej i przędzy z włókien odcinkowych akrylowych, 
modakrylowych, z poliestrów, nylonu lub pozostałych poliamidów) 

4 0 

5509 42 00  Przędza, nitka wieloskładowa (złożona) lub kablowana, zawierająca 
>= 85 % masy włókien odcinkowych syntetycznych (z wyłączeniem nici 
do szycia, przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej i przędzy z włó
kien odcinkowych akrylowych, modakrylowych, z poliestrów, nylonu lub 
pozostałych poliamidów) 

4 0 

5509 51 00  Przędza zawierająca głównie, ale < 85 % masy włókien odcinkowych po
liestrowych, zmieszanych głównie lub wyłącznie z włóknami odcinko
wymi sztucznymi (z wyłączeniem nici do szycia i przędzy pakowanej 
do sprzedaży detalicznej) 

4 0 

5509 52 00  Przędza zawierająca > 50 % do < 85 % masy włókien odcinkowych po
liestrowych, zmieszanych głównie lub wyłącznie z wełną lub cienką sierś
cią zwierzęcą (z wyłączeniem nici do szycia i przędzy pakowanej do sprze
daży detalicznej) 

4 0 

5509 53 00  Przędza zawierająca głównie, ale < 85 % masy włókien odcinkowych po
liestrowych, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną (z wyłączeniem 
nici do szycia i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

4 0 

5509 59 00  Przędza zawierająca głównie, ale < 85 % masy włókien odcinkowych po
liestrowych, innych niż te zmieszane głównie lub wyłącznie z bawełną, 
wełną, cienką sierścią zwierzęcą lub włóknami odcinkowymi sztucznymi 
(z wyłączeniem nici do szycia i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicz
nej) 

4 0 

5509 61 00  Przędza zawierająca głównie, ale < 85 % masy włókien odcinkowych 
akrylowych lub modakrylowych, zmieszanych głównie lub wyłącznie 
z wełną lub cienką sierścią zwierzęcą (z wyłączeniem nici do szycia 
i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

4 0 

5509 62 00  Przędza zawierająca głównie, ale < 85 % masy włókien odcinkowych 
akrylowych lub modakrylowych, zmieszanych głównie lub wyłącznie z ba
wełną (z wyłączeniem nici do szycia i przędzy pakowanej do sprzedaży 
detalicznej) 

4 0 
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5509 69 00  Przędza zawierająca głównie, ale < 85 % masy włókien odcinkowych 
akrylowych lub modakrylowych, innych niż te zmieszane głównie lub wy
łącznie z bawełną, wełną lub cienką sierścią zwierzęcą (z wyłączeniem 
nici do szycia i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

4 0 

5509 91 00  Przędza zawierająca głównie, ale < 85 % masy włókien odcinkowych syn
tetycznych, zmieszanych głównie lub wyłącznie z wełną lub cienką sierś
cią zwierzęcą (z wyłączeniem nici do szycia, przędzy pakowanej do sprze
daży detalicznej i przędzy z włókien odcinkowych z poliestrów, akrylo
wych lub modakrylowych) 

4 0 

5509 92 00  Przędza zawierająca głównie, ale < 85 % masy włókien odcinkowych syn
tetycznych, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną (z wyłączeniem 
nici do szycia, przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej i przędzy 
z włókien odcinkowych z poliestrów, akrylowych lub modakrylowych) 

4 0 

5509 99 00  Przędza zawierająca głównie, ale < 85 % masy włókien odcinkowych syn
tetycznych, innych niż te zmieszane głównie lub wyłącznie z bawełną, 
wełną lub cienką sierścią zwierzęcą (z wyłączeniem nici do szycia, 
przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej i przędzy z włókien odcinko
wych z poliestrów, akrylowych lub modakrylowych) 

4 0 

5510 11 00  Przędza, nitka pojedyncza, zawierająca >= 85 % masy włókien odcinko
wych sztucznych (z wyłączeniem nici do szycia i przędzy pakowanej 
do sprzedaży detalicznej) 

4 0 

5510 12 00  Przędza, nitka wieloskładowa (złożona) lub kablowana, zawierająca 
>= 85 % masy włókien odcinkowych sztucznych (z wyłączeniem nici 
do szycia i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

4 0 

5510 20 00  Przędza zawierająca głównie, ale < 85 % masy włókien odcinkowych 
sztucznych, zmieszana głównie lub wyłącznie z wełną lub cienką sierścią 
zwierzęcą (z wyłączeniem nici do szycia i przędzy pakowanej do sprze
daży detalicznej) 

4 0 

5510 30 00  Przędza zawierająca głównie, ale < 85 % masy włókien odcinkowych 
sztucznych, zmieszana głównie lub wyłącznie z bawełną (z wyłączeniem 
nici do szycia i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

4 0 

5510 90 00  Przędza zawierająca głównie, ale < 85 % masy włókien odcinkowych 
sztucznych, innych niż te zmieszane głównie lub wyłącznie z bawełną, 
wełną lub cienką sierścią zwierzęcą (z wyłączeniem nici do szycia 
i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicznej) 

4 0 

5511 10 00  Przędza zawierająca >= 85 % masy włókien odcinkowych syntetycznych, 
pakowana do sprzedaży detalicznej (z wyłączeniem nici do szycia) 

5 0 

5511 20 00  Przędza zawierająca głównie, ale < 85 % masy włókien odcinkowych syn
tetycznych, pakowana do sprzedaży detalicznej (z wyłączeniem nici 
do szycia) 

5 0 
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5511 30 00  Przędza z włókien odcinkowych sztucznych, pakowana do sprzedaży de
talicznej (z wyłączeniem nici do szycia) 

5 0 

5512 11 00  Tkaniny zawierające >= 85 % masy włókien odcinkowych poliestrowych, 
niebielone lub bielone 

8 0 

5512 19 10  Tkaniny zawierające >= 85 % masy włókien odcinkowych poliestrowych, 
zadrukowane 

8 0 

5512 19 90  Tkaniny zawierające >= 85 % masy włókien odcinkowych poliestrowych, 
barwione lub z przędz o różnych barwach 

8 0 

5512 21 00  Tkaniny zawierające >= 85 % masy włókien odcinkowych akrylowych lub 
modakrylowych, niebielone lub bielone 

8 0 

5512 29 10  Tkaniny zawierające >= 85 % masy włókien odcinkowych akrylowych lub 
modakrylowych, zadrukowane 

8 0 

5512 29 90  Tkaniny zawierające >= 85 % masy włókien odcinkowych akrylowych lub 
modakrylowych, barwione lub z przędz o różnych barwach 

8 0 

5512 91 00  Tkaniny zawierające >= 85 % masy włókien odcinkowych syntetycznych, 
niebielone lub bielone (z wyłączeniem tych z włókien odcinkowych akry
lowych, modakrylowych lub poliestrowych) 

8 0 

5512 99 10  Tkaniny zawierające >= 85 % masy włókien odcinkowych syntetycznych, 
zadrukowane (z wyłączeniem tych z włókien odcinkowych akrylowych, 
modakrylowych lub poliestrowych) 

8 0 

5512 99 90  Tkaniny zawierające >= 85 % masy włókien odcinkowych syntetycznych, 
barwione lub z przędz o różnych barwach (z wyłączeniem tych z włókien 
odcinkowych akrylowych, modakrylowych lub poliestrowych) 

8 0 

5513 11 20  Tkaniny o splocie płóciennym zawierające głównie, ale < 85 % masy włó
kien odcinkowych poliestrowych, zmieszanych głównie lub wyłącznie 
z bawełną i o masie powierzchniowej <= 170 g/m2, niebielone lub bie
lone, o szerokości <= 165 cm 

8 0 

5513 11 90  Tkaniny o splocie płóciennym zawierające głównie, ale < 85 % masy włó
kien odcinkowych poliestrowych, zmieszanych głównie lub wyłącznie 
z bawełną i o masie powierzchniowej <= 170 g/m2, niebielone lub bie
lone, o szerokości > 165 cm 

8 0 

5513 12 00  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % masy włókien odcinkowych po
liestrowych, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną i o masie 
powierzchniowej <= 170 g/m2, o splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4- 
nitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym, niebielone lub 
bielone 

8 0 

5513 13 00  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % masy włókien odcinkowych po
liestrowych, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną i o masie 
powierzchniowej <= 170 g/m2, niebielone lub bielone (z wyłączeniem 
tych o splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nitkowym, włącznie ze 
splotem diagonalnym krzyżowym, oraz tkanin o splocie płóciennym) 

8 0 

24.12.2016 L 356/414 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



CN 2007  Wyszczególnienie Stawka podstawowa Kategoria 

5513 19 00  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % masy włókien odcinkowych syn
tetycznych, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną i o masie 
powierzchniowej <= 170 g/m2, niebielone lub bielone (z wyłączeniem 
tych z włókien odcinkowych poliestrowych) 

8 0 

5513 21 10  Tkaniny o splocie płóciennym zawierające głównie, ale < 85 % masy włó
kien odcinkowych poliestrowych, zmieszanych głównie lub wyłącznie 
z bawełną i o masie powierzchniowej <= 170 g/m2, barwione i o szero
kości <= 135 cm 

8 0 

5513 21 30  Tkaniny o splocie płóciennym zawierające głównie, ale < 85 % masy włó
kien odcinkowych poliestrowych, zmieszanych głównie lub wyłącznie 
z bawełną i o masie powierzchniowej <= 170 g/m2, barwione i o szero
kości > 135 cm do 165 cm 

8 0 

5513 21 90  Tkaniny o splocie płóciennym zawierające głównie, ale < 85 % masy włó
kien odcinkowych poliestrowych, zmieszanych głównie lub wyłącznie 
z bawełną i o masie powierzchniowej <= 170 g/m2, barwione i o szero
kości > 165 cm 

8 0 

5513 23 10  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % masy włókien odcinkowych po
liestrowych, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną i o masie 
powierzchniowej <= 170 g/m2, o splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4- 
nitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym, barwione 

8 0 

5513 23 90  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % masy włókien odcinkowych po
liestrowych, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną i o masie 
powierzchniowej <= 170 g/m2, barwione (z wyłączeniem tych o splocie 
diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nitkowym, włącznie ze splotem diagonal
nym krzyżowym, oraz tkanin o splocie płóciennym) 

8 0 

5513 29 00  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % masy włókien odcinkowych syn
tetycznych, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną i o masie 
powierzchniowej <= 170 g/m2, barwione (z wyłączeniem tych z włókien 
odcinkowych poliestrowych) 

8 0 

5513 31 00  Tkaniny o splocie płóciennym zawierające głównie, ale < 85 % masy włó
kien odcinkowych poliestrowych, zmieszanych głównie lub wyłącznie 
z bawełną i o masie powierzchniowej <= 170 g/m2, z przędz o różnych 
barwach 

8 0 

5513 39 00  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % masy włókien odcinkowych syn
tetycznych, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną i o masie 
powierzchniowej <= 170 g/m2, z przędz o różnych barwach (z wyłącze
niem tkanin o splocie płóciennym z włókien odcinkowych poliestrowych) 

8 0 

5513 41 00  Tkaniny o splocie płóciennym zawierające głównie, ale < 85 % masy włó
kien odcinkowych poliestrowych, zmieszanych głównie lub wyłącznie 
z bawełną i o masie powierzchniowej <= 170 g/m2, zadrukowane 

8 0 

5513 49 00  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % masy włókien odcinkowych syn
tetycznych, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną i o masie 
powierzchniowej <= 170 g/m2, zadrukowane (z wyłączeniem tkanin 
o splocie płóciennym z włókien odcinkowych poliestrowych) 

8 0 
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5514 11 00  Tkaniny o splocie płóciennym zawierające głównie, ale < 85 % masy włó
kien odcinkowych poliestrowych, zmieszanych głównie lub wyłącznie 
z bawełną i o masie powierzchniowej > 170 g/m2, niebielone lub bielone 

8 0 

5514 12 00  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % masy włókien odcinkowych po
liestrowych, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną i o masie 
powierzchniowej > 170 g/m2, o splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4- 
nitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym, niebielone lub 
bielone 

8 0 

5514 19 10  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % masy włókien odcinkowych po
liestrowych, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną i o masie 
powierzchniowej > 170 g/m2, niebielone lub bielone (z wyłączeniem tych 
o splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nitkowym, włącznie ze splotem 
diagonalnym krzyżowym, oraz tkanin o splocie płóciennym) 

8 0 

5514 19 90  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % masy włókien odcinkowych syn
tetycznych, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną i o masie 
powierzchniowej > 170 g/m2, niebielone lub bielone (z wyłączeniem tych 
z włókien odcinkowych poliestrowych) 

8 0 

5514 21 00  Tkaniny o splocie płóciennym zawierające głównie, ale < 85 % masy włó
kien odcinkowych poliestrowych, zmieszanych głównie lub wyłącznie 
z bawełną i o masie powierzchniowej > 170 g/m2, barwione 

8 0 

5514 22 00  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % masy włókien odcinkowych po
liestrowych, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną i o masie 
powierzchniowej > 170 g/m2, o splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4- 
nitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym, barwione 

8 0 

5514 23 00  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % masy włókien odcinkowych po
liestrowych, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną i o masie 
powierzchniowej > 170 g/m2, barwione (z wyłączeniem tych o splocie 
diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nitkowym, włącznie ze splotem diagonal
nym krzyżowym, oraz tkanin o splocie płóciennym) 

8 0 

5514 29 00  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % masy włókien odcinkowych syn
tetycznych, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną i o masie 
powierzchniowej > 170 g/m2, barwione (z wyłączeniem tych z włókien 
odcinkowych poliestrowych) 

8 0 

5514 30 10  Tkaniny o splocie płóciennym zawierające głównie, ale < 85 % masy włó
kien odcinkowych poliestrowych, zmieszanych głównie lub wyłącznie 
z bawełną i o masie powierzchniowej > 170 g/m2, z przędz o różnych 
barwach 

8 0 

5514 30 30  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % masy włókien odcinkowych po
liestrowych, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną i o masie 
powierzchniowej > 170 g/m2, o splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4- 
nitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym, z przędz o róż
nych barwach 

8 0 
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5514 30 50  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % masy włókien odcinkowych po
liestrowych, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną i o masie 
powierzchniowej > 170 g/m2, z przędz o różnych barwach (z wyłącze
niem tych o splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nitkowym, włącznie 
ze splotem diagonalnym krzyżowym, oraz tkanin o splocie płóciennym) 

8 0 

5514 30 90  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % masy włókien odcinkowych syn
tetycznych, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną i o masie 
powierzchniowej > 170 g/m2, z przędz o różnych barwach (z wyłącze
niem tych z włókien odcinkowych poliestrowych) 

8 0 

5514 41 00  Tkaniny o splocie płóciennym zawierające głównie, ale < 85 % masy włó
kien odcinkowych poliestrowych, zmieszanych głównie lub wyłącznie 
z bawełną i o masie powierzchniowej > 170 g/m2, zadrukowane 

8 0 

5514 42 00  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % masy włókien odcinkowych po
liestrowych, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną i o masie 
powierzchniowej > 170 g/m2, o splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4- 
nitkowym, włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym, zadrukowane 

8 0 

5514 43 00  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % masy włókien odcinkowych po
liestrowych, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną i o masie 
powierzchniowej > 170 g/m2, zadrukowane (z wyłączeniem tych o splocie 
diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nitkowym, włącznie ze splotem diagonal
nym krzyżowym, oraz tkanin o splocie płóciennym) 

8 0 

5514 49 00  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % masy włókien odcinkowych syn
tetycznych, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną i o masie 
powierzchniowej > 170 g/m2, zadrukowane (z wyłączeniem tych z włó
kien odcinkowych poliestrowych) 

8 0 

5515 11 10  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % masy włókien odcinkowych po
liestrowych, zmieszanych głównie lub wyłącznie z włóknami odcinko
wymi wiskozowymi, niebielone lub bielone 

8 0 

5515 11 30  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % masy włókien odcinkowych po
liestrowych, zmieszanych głównie lub wyłącznie z włóknami odcinko
wymi wiskozowymi, zadrukowane 

8 0 

5515 11 90  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % masy włókien odcinkowych po
liestrowych, zmieszanych głównie lub wyłącznie z włóknami odcinko
wymi wiskozowymi, barwione lub z przędz o różnych barwach 

8 0 

5515 12 10  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % masy włókien odcinkowych po
liestrowych, zmieszanych głównie lub wyłącznie z włóknami ciągłymi 
chemicznymi, niebielone lub bielone 

8 0 

5515 12 30  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % masy włókien odcinkowych po
liestrowych, zmieszanych głównie lub wyłącznie z włóknami ciągłymi 
chemicznymi, zadrukowane 

8 0 
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5515 12 90  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % masy włókien odcinkowych po
liestrowych, zmieszanych głównie lub wyłącznie z włóknami ciągłymi 
chemicznymi, barwione lub z przędz o różnych barwach 

8 0 

5515 13 11  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % masy włókien odcinkowych po
liestrowych, zmieszanych głównie lub wyłącznie z wełną zgrzebną lub 
zgrzebną cienką sierścią zwierzęcą, niebielone lub bielone 

8 0 

5515 13 19  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % masy włókien odcinkowych po
liestrowych, zmieszanych głównie lub wyłącznie z wełną zgrzebną lub 
zgrzebną cienką sierścią zwierzęcą, barwione, z przędz o różnych bar
wach, lub zadrukowane 

8 0 

5515 13 91  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % masy włókien odcinkowych po
liestrowych, zmieszanych głównie lub wyłącznie z wełną czesaną lub cze
saną cienką sierścią zwierzęcą, niebielone lub bielone 

8 0 

5515 13 99  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % masy włókien odcinkowych po
liestrowych, zmieszanych głównie lub wyłącznie z wełną czesaną lub cze
saną cienką sierścią zwierzęcą, barwione, z przędz o różnych barwach, 
lub zadrukowane 

8 0 

5515 19 10  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % masy włókien odcinkowych po
liestrowych, innych niż te zmieszane głównie lub wyłącznie z wełną lub 
cienką sierścią zwierzęcą, włóknami ciągłymi chemicznymi, włóknami od
cinkowymi wiskozowymi lub bawełną, niebielone lub bielone 

8 0 

5515 19 30  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % masy włókien odcinkowych po
liestrowych, innych niż te zmieszane głównie lub wyłącznie z wełną lub 
cienką sierścią zwierzęcą, włóknami ciągłymi chemicznymi, włóknami od
cinkowymi wiskozowymi lub bawełną, zadrukowane 

8 0 

5515 19 90  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % masy włókien odcinkowych po
liestrowych, innych niż te zmieszane głównie lub wyłącznie z wełną lub 
cienką sierścią zwierzęcą, włóknami ciągłymi chemicznymi, włóknami od
cinkowymi wiskozowymi lub bawełną, barwione lub z przędz o różnych 
barwach 

8 0 

5515 21 10  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % masy włókien odcinkowych 
akrylowych lub modakrylowych, zmieszanych głównie lub wyłącznie 
z włóknami ciągłymi chemicznymi, niebielone lub bielone 

8 0 

5515 21 30  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % masy włókien odcinkowych 
akrylowych lub modakrylowych, zmieszanych głównie lub wyłącznie 
z włóknami ciągłymi chemicznymi, zadrukowane 

8 0 

5515 21 90  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % masy włókien odcinkowych 
akrylowych lub modakrylowych, zmieszanych głównie lub wyłącznie 
z włóknami ciągłymi chemicznymi, barwione lub z przędz o różnych bar
wach 

8 0 
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5515 22 11  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % masy włókien odcinkowych 
akrylowych lub modakrylowych, zmieszanych głównie lub wyłącznie 
z wełną zgrzebną lub zgrzebną cienką sierścią zwierzęcą, niebielone lub 
bielone 

8 0 

5515 22 19  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % masy włókien odcinkowych 
akrylowych lub modakrylowych, zmieszanych głównie lub wyłącznie 
z wełną zgrzebną lub zgrzebną cienką sierścią zwierzęcą, barwione, 
z przędz o różnych barwach, lub zadrukowane 

8 0 

5515 22 91  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % masy włókien odcinkowych 
akrylowych lub modakrylowych, zmieszanych głównie lub wyłącznie 
z wełną czesaną lub czesaną cienką sierścią zwierzęcą, niebielone lub bie
lone 

8 0 

5515 22 99  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % masy włókien odcinkowych 
akrylowych lub modakrylowych, zmieszanych głównie lub wyłącznie 
z wełną czesaną lub czesaną cienką sierścią zwierzęcą, barwione, z przędz 
o różnych barwach, lub zadrukowane 

8 0 

5515 29 00  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % masy włókien odcinkowych 
akrylowych lub modakrylowych, innych niż te zmieszane głównie lub wy
łącznie z wełną, cienką sierścią zwierzęcą, włóknami ciągłymi chemicz
nymi lub bawełną 

8 0 

5515 91 10  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % włókien odcinkowych syntetycz
nych, zmieszanych głównie lub wyłącznie z włóknami ciągłymi chemicz
nymi, niebielone lub bielone (z wyłączeniem tych z włókien odcinkowych 
akrylowych, modakrylowych lub poliestrowych) 

8 0 

5515 91 30  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % włókien odcinkowych syntetycz
nych, zmieszanych głównie lub wyłącznie z włóknami ciągłymi chemicz
nymi, zadrukowane (z wyłączeniem tych z włókien odcinkowych akrylo
wych, modakrylowych lub poliestrowych) 

8 0 

5515 91 90  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % włókien odcinkowych syntetycz
nych, zmieszanych głównie lub wyłącznie z włóknami ciągłymi chemicz
nymi, barwione lub z przędz o różnych barwach (z wyłączeniem tych 
z włókien odcinkowych akrylowych, modakrylowych lub poliestrowych) 

8 0 

5515 99 20  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % włókien odcinkowych syntetycz
nych, inne niż te zmieszane głównie lub wyłącznie z włóknami ciągłymi 
chemicznymi lub bawełną, niebielone lub bielone (z wyłączeniem tych 
z włókien odcinkowych akrylowych, modakrylowych lub poliestrowych) 

8 0 

5515 99 40  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % włókien odcinkowych syntetycz
nych, inne niż te zmieszane głównie lub wyłącznie z włóknami ciągłymi 
chemicznymi lub bawełną, zadrukowane (z wyłączeniem tych z włókien 
odcinkowych akrylowych, modakrylowych lub poliestrowych) 

8 0 

5515 99 80  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % włókien odcinkowych syntetycz
nych, inne niż te zmieszane głównie lub wyłącznie z włóknami ciągłymi 
chemicznymi lub bawełną, barwione lub z przędz o różnych barwach 
(z wyłączeniem tych z włókien odcinkowych akrylowych, modakrylowych 
lub poliestrowych) 

8 0 
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5516 11 00  Tkaniny zawierające >= 85 % masy włókien odcinkowych sztucznych, 
niebielone lub bielone 

8 0 

5516 12 00  Tkaniny zawierające >= 85 % masy włókien odcinkowych sztucznych, 
barwione 

8 0 

5516 13 00  Tkaniny zawierające >= 85 % masy włókien odcinkowych sztucznych, 
z przędz o różnych barwach 

8 0 

5516 14 00  Tkaniny zawierające >= 85 % masy włókien odcinkowych sztucznych, za
drukowane 

8 0 

5516 21 00  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % włókien odcinkowych sztucz
nych, zmieszanych głównie lub wyłącznie z włóknami ciągłymi chemicz
nymi, niebielone lub bielone 

8 0 

5516 22 00  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % włókien odcinkowych sztucz
nych, zmieszanych głównie lub wyłącznie z włóknami ciągłymi chemicz
nymi, barwione 

8 0 

5516 23 10  Tkaniny żakardowe zawierające głównie, ale < 85 % włókien odcinko
wych sztucznych, zmieszanych głównie lub wyłącznie z włóknami cią
głymi chemicznymi, z przędz o różnych barwach, o szerokości 
>= 140 cm (tkaniny materacowe i wsypowe) 

8 0 

5516 23 90  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % masy włókien odcinkowych 
sztucznych, zmieszanych głównie lub wyłącznie z włóknami ciągłymi 
chemicznymi, z przędz o różnych barwach (z wyłączeniem tkanin żakar
dowych o szerokości >= 140 cm; tkanin materacowych i wsypowych) 

8 0 

5516 24 00  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % masy włókien odcinkowych 
sztucznych, zmieszanych głównie lub wyłącznie z włóknami ciągłymi 
chemicznymi, zadrukowane 

8 0 

5516 31 00  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % masy włókien odcinkowych 
sztucznych, zmieszanych głównie lub wyłącznie z wełną lub cienką sierś
cią zwierzęcą, niebielone lub bielone 

8 0 

5516 32 00  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % masy włókien odcinkowych 
sztucznych, zmieszanych głównie lub wyłącznie z wełną lub cienką sierś
cią zwierzęcą, barwione 

8 0 

5516 33 00  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % masy włókien odcinkowych 
sztucznych, zmieszanych głównie lub wyłącznie z wełną lub cienką sierś
cią zwierzęcą, z przędz o różnych barwach 

8 0 

5516 34 00  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % masy włókien odcinkowych 
sztucznych, zmieszanych głównie lub wyłącznie z wełną lub cienką sierś
cią zwierzęcą, zadrukowane 

8 0 

5516 41 00  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % masy włókien odcinkowych 
sztucznych, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną, niebielone lub 
bielone 

8 0 
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5516 42 00  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % masy włókien odcinkowych 
sztucznych, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną, barwione 

8 0 

5516 43 00  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % masy włókien odcinkowych 
sztucznych, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną, z przędz 
o różnych barwach 

8 0 

5516 44 00  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % masy włókien odcinkowych 
sztucznych, zmieszanych głównie lub wyłącznie z bawełną, zadrukowane 

8 0 

5516 91 00  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % masy włókien odcinkowych 
sztucznych, innych niż te zmieszane głównie lub wyłącznie z bawełną, 
wełną, cienką sierścią zwierzęcą lub włóknami ciągłymi chemicznymi, 
niebielone lub bielone 

8 0 

5516 92 00  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % masy włókien odcinkowych 
sztucznych, innych niż te zmieszane głównie lub wyłącznie z bawełną, 
wełną, cienką sierścią zwierzęcą lub włóknami ciągłymi chemicznymi, 
barwione 

8 0 

5516 93 00  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % masy włókien odcinkowych 
sztucznych, innych niż te zmieszane głównie lub wyłącznie z bawełną, 
wełną, cienką sierścią zwierzęcą lub włóknami ciągłymi chemicznymi, 
z przędz o różnych barwach 

8 0 

5516 94 00  Tkaniny zawierające głównie, ale < 85 % masy włókien odcinkowych 
sztucznych, innych niż te zmieszane głównie lub wyłącznie z bawełną, 
wełną, cienką sierścią zwierzęcą lub włóknami ciągłymi chemicznymi, za
drukowane 

8 0 

5601 10 10  Podpaski higieniczne i tampony, pieluchy i wkładki dla niemowląt oraz 
podobne artykuły higieniczne, z waty z włókien chemicznych 

5 0 

5601 10 90  Podpaski higieniczne i tampony, pieluchy i wkładki dla niemowląt oraz 
podobne artykuły higieniczne, z waty z roślinnych materiałów włókienni
czych 

3,8 0 

5601 21 10  Wata z bawełny higroskopijnej i artykuły z niej (z wyłączeniem podpasek 
higienicznych i tamponów, pieluch i wkładek dla niemowląt oraz podob
nych artykułów higienicznych, waty i artykułów z niej impregnowanych 
lub powleczonych substancjami farmaceutycznymi lub pakowanych 
do sprzedaży detalicznej do celów medycznych, chirurgicznych, dentys
tycznych lub weterynaryjnych i wyrobów impregnowanych, powleczo
nych lub pokrytych perfumami, kosmetykami, mydłami, detergentami 
itd.) 

3,8 0 

5601 21 90  Wata z bawełny niehigroskopijnej i artykuły z niej (z wyłączeniem podpa
sek higienicznych i tamponów, pieluch i wkładek dla niemowląt oraz pod
obnych artykułów higienicznych, waty i artykułów z niej, impregnowa
nych lub pokrytych substancjami leczniczymi lub pakowanych do sprze
daży detalicznej do celów medycznych, chirurgicznych, dentystycznych 
lub weterynaryjnych, lub impregnowanych, powleczonych lub pokrytych 
perfumami, kosmetykami upiększającymi, mydłami, środkami czyszczą
cymi itd.) 

3,8 0 

5601 22 10  Zwoje waty z włókien chemicznych, o średnicy <= 8 mm (z wyłączeniem 
tych całkowicie pokrytych tkaninami) 

3,8 0 

24.12.2016 L 356/421 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



CN 2007  Wyszczególnienie Stawka podstawowa Kategoria 

5601 22 91  Wata z włókien syntetycznych i artykuły z niej (z wyłączeniem zwojów 
waty o średnicy <= 8 mm, podpasek higienicznych i tamponów, pieluch 
i wkładek dla niemowląt oraz podobnych artykułów higienicznych, waty 
i artykułów z niej impregnowanych lub powleczonych substancjami far
maceutycznymi lub pakowanych do sprzedaży detalicznej do celów me
dycznych, chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych i wyrobów 
impregnowanych, powleczonych lub pokrytych perfumami, kosmetykami, 
mydłami itd.) 

4 0 

5601 22 99  Wata z włókien sztucznych i artykuły z niej (z wyłączeniem zwojów waty 
o średnicy <= 8 mm, podpasek higienicznych i tamponów, pieluch i wkła
dek dla niemowląt oraz podobnych artykułów higienicznych, waty i arty
kułów z niej impregnowanych lub powleczonych substancjami farmaceu
tycznymi lub pakowanych do sprzedaży detalicznej do celów medycz
nych, chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych i wyrobów im
pregnowanych, powleczonych lub pokrytych perfumami, kosmetykami, 
mydłami itd.) 

4 0 

5601 29 00  Wata z materiałów włókienniczych i artykuły z niej (z wyłączeniem z ba
wełny lub włókien chemicznych; podpasek higienicznych i tamponów, 
pieluch i wkładek dla niemowląt oraz podobnych artykułów higienicz
nych, waty i artykułów z niej, impregnowanych lub pokrytych substan
cjami leczniczymi lub pakowanych do sprzedaży detalicznej do celów me
dycznych, chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych, lub im
pregnowanych, powleczonych lub pokrytych perfumami, kosmetykami 
upiększającymi, mydłami, środkami czyszczącymi itd.) 

3,8 0 

5601 30 00  Kosmyki i pył, tekstylne oraz rozdrobnione resztki włókien 3,2 0 

5602 10 11  Filc igłowany z juty lub pozostałych włókien tekstylnych łykowych obję
tych pozycją 5303, nieimpregnowany, niepowleczony, niepokryty ani nie
laminowany, gdzie indziej niewymieniony 

6,7 0 

5602 10 19  Filc igłowany, nieimpregnowany, niepowleczony, niepokryty ani nielami
nowany, gdzie indziej niewymieniony (z wyłączeniem tego z juty lub 
pozostałych włókien tekstylnych łykowych objętych pozycją 5303) 

6,7 0 

5602 10 31  Filc w postaci wyrobów włókienniczych igłowanych, nieimpregnowany, 
niepowleczony, niepokryty ani nielaminowany, z wełny lub cienkiej sierści 
zwierzęcej, gdzie indziej niewymieniony 

6,7 0 

5602 10 35  Filc w postaci wyrobów włókienniczych igłowanych, nieimpregnowany, 
niepowleczony, niepokryty ani nielaminowany, z grubej sierści zwierzęcej, 
gdzie indziej niewymieniony 

6,7 0 

5602 10 39  Filc w postaci wyrobów włókienniczych igłowanych, nieimpregnowany, 
niepowleczony, niepokryty ani nielaminowany, gdzie indziej niewymie
niony (z wyłączeniem tego z wełny lub z cienkiej lub grubej sierści zwie
rzęcej) 

6,7 0 

5602 10 90  Filc igłowany i wyroby włókiennicze igłowane, nieimpregnowane, niepo
wleczone, niepokryte ani nielaminowane, gdzie indziej niewymienione 

6,7 0 

5602 21 00  Filc, nieimpregnowany, niepowleczony, niepokryty ani nielaminowany, 
z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, gdzie indziej niewymieniony (z wy
łączeniem filcu igłowanego i wyrobów włókienniczych igłowanych) 

6,7 0 
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5602 29 00  Filc, nieimpregnowany, niepowleczony, niepokryty ani nielaminowany 
(z wyłączeniem tego z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej; filcu igłowa
nego i wyrobów włókienniczych igłowanych) 

6,7 0 

5602 90 00  Filc, impregnowany, powleczony, pokryty lub laminowany (z wyłączeniem 
filcu igłowanego i wyrobów włókienniczych igłowanych) 

6,7 0 

5603 11 10  Włókniny, powleczone lub pokryte, gdzie indziej niewymienione, z włó
kien ciągłych chemicznych, o masie powierzchniowej <= 25 g/m2 

4,3 0 

5603 11 90  Włókniny, nawet impregnowane lub laminowane, gdzie indziej niewymie
nione, z włókien ciągłych chemicznych, o masie powierzchniowej 
<= 25 g/m2 (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych) 

4,3 0 

5603 12 10  Włókniny, powleczone lub pokryte, gdzie indziej niewymienione, z włó
kien ciągłych chemicznych, o masie powierzchniowej > 25 g/m2, ale 
<= 70 g/m2 

4,3 0 

5603 12 90  Włókniny, nawet impregnowane lub laminowane, gdzie indziej niewymie
nione, z włókien ciągłych chemicznych, o masie powierzchniowej > 25 g/ 
m2, ale <= 70 g/m2 (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych) 

4,3 0 

5603 13 10  Włókniny, powleczone lub pokryte, gdzie indziej niewymienione, z włó
kien ciągłych chemicznych, o masie powierzchniowej > 70 g/m2, ale 
<= 150 g/m2 

4,3 0 

5603 13 90  Włókniny, nawet impregnowane lub laminowane, gdzie indziej niewymie
nione, z włókien ciągłych chemicznych, o masie powierzchniowej > 70 g/ 
m2, ale <= 150 g/m2 (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych) 

4,3 0 

5603 14 10  Włókniny, powleczone lub pokryte, gdzie indziej niewymienione, z włó
kien ciągłych chemicznych, o masie powierzchniowej > 150 g/m2 

4,3 0 

5603 14 90  Włókniny, nawet impregnowane lub laminowane, gdzie indziej niewymie
nione, z włókien ciągłych chemicznych, o masie powierzchniowej 
> 150 g/m2 (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych) 

4,3 0 

5603 91 10  Włókniny, powleczone lub pokryte, gdzie indziej niewymienione, o masie 
powierzchniowej <= 25 g/m2 (z wyłączeniem z włókien ciągłych chemicz
nych) 

4,3 0 

5603 91 90  Włókniny, nawet impregnowane lub laminowane, gdzie indziej niewymie
nione, o masie powierzchniowej <= 25 g/m2 (z wyłączeniem powleczo
nych lub pokrytych lub z włókien ciągłych chemicznych) 

4,3 0 

5603 92 10  Włókniny, powleczone lub pokryte, gdzie indziej niewymienione, o masie 
powierzchniowej > 25 g/m2, ale <= 70 g/m2 (z wyłączeniem z włókien 
ciągłych chemicznych) 

4,3 0 

5603 92 90  Włókniny, nawet impregnowane lub laminowane, gdzie indziej niewymie
nione, o masie powierzchniowej > 25 g/m2, ale <= 70 g/m2 (z wyłącze
niem powleczonych lub pokrytych lub z włókien ciągłych chemicznych) 

4,3 0 

5603 93 10  Włókniny, powleczone lub pokryte, gdzie indziej niewymienione, o masie 
powierzchniowej > 70 g/m2, ale <= 150 g/m2 (z wyłączeniem z włókien 
ciągłych chemicznych) 

4,3 0 
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5603 93 90  Włókniny, nawet impregnowane lub laminowane, gdzie indziej niewymie
nione, o masie powierzchniowej > 70 g/m2, ale <= 150 g/m2 (z wyłącze
niem powleczonych lub pokrytych lub z włókien ciągłych chemicznych) 

4,3 0 

5603 94 10  Włókniny, powleczone lub pokryte, gdzie indziej niewymienione, o masie 
powierzchniowej > 150 g/m2 (z wyłączeniem z włókien ciągłych chemicz
nych) 

4,3 0 

5603 94 90  Włókniny, nawet impregnowane lub laminowane, gdzie indziej niewymie
nione, o masie powierzchniowej > 150 g/m2 (z wyłączeniem powleczo
nych lub pokrytych lub z włókien ciągłych chemicznych) 

4,3 0 

5604 10 00  Nić gumowa i sznurek pokryte materiałem włókienniczym 4 0 

5604 90 10  Przędza o wysokiej wytrzymałości na rozciąganie z poliestru, nylonu lub 
pozostałego poliamidu lub wiskozy, impregnowana lub powleczona gumą 
lub tworzywami sztucznymi 

4 0 

5604 90 90  Przędza włókiennicza, pasek lub tym podobne objęte pozycją 5404 
i 5405, impregnowane, powleczone, pokryte lub otulane gumą lub two
rzywami sztucznymi (z wyłączeniem przędzy o wysokiej wytrzymałości 
na rozciąganie z poliestru, nylonu lub pozostałego poliamidu lub wis
kozy, impregnowanej lub powleczonej gumą lub tworzywami sztucznymi; 
imitacji katgutu, nici i sznurka z przytwierdzonymi haczykami na ryby 
lub w inny sposób przygotowanej linki wędkarskiej) 

4 0 

5605 00 00  Przędza metalizowana, nawet rdzeniowa, będąca przędzą włókienniczą 
lub paskiem, lub tym podobnym, objętym pozycją 5404 lub 5405, z włó
kien tekstylnych, połączona z metalem w postaci nici, taśmy lub proszku, 
lub pokryta metalem (z wyłączeniem przędzy wytworzonej z mieszaniny 
włókien tekstylnych z włóknami metalowymi, o właściwościach antysta
tycznych; przędzy wzmocnionej nitką metalową; artykułów w rodzaju 
pasmanterii) 

4 0 

5606 00 10  Przędza pętelkowa (z wyłączeniem przędzy metalowej i przędzy metalizo
wanej objętej pozycją 5605; przędzy rdzeniowej z włosia końskiego; nici 
gumowej pokrytej materiałem włókienniczym; szpagatu, sznurka i pozo
stałych rdzeniowych produktów włókienniczych objętych pozycją 5808; 
rdzeniowej przędzy metalowej) 

8 0 

5606 00 91  Przędza rdzeniowa (z wyłączeniem przędzy metalowej i przędzy metalizo
wanej objętej pozycją 5605; przędzy rdzeniowa z włosia końskiego; nici 
gumowej pokrytej materiałem włókienniczym; szpagatu, sznurka i pozo
stałych rdzeniowych produktów włókienniczych objętych pozycją 5808; 
rdzeniowej przędzy metalowej) 

5,3 0 

5606 00 99  Przędza szenilowa, włącznie z przędzą szenilową kosmykową; pasek rdze
niowy i tym podobne objęte pozycją 5404 i 5405 (z wyłączeniem 
przędzy metalowej i przędzy metalizowanej objętej pozycją 5605; 
przędzy rdzeniowej z włosia końskiego; nici gumowej pokrytej materia
łem włókienniczym; szpagatu, sznurka i pozostałych rdzeniowych pro
duktów włókienniczych objętych pozycją 5808; rdzeniowej przędzy meta
lowej) 

5,3 0 

5607 21 00  Szpagat do wiązania lub belowania, z sizalu lub pozostałych włókien tek
stylnych z rodzaju Agave 

12 0 
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5607 29 10  Szpagat, powróz, linki i liny, z sizalu lub pozostałych włókien tekstylnych 
z rodzaju Agave, nawet plecione lub oplatane i nawet impregnowane, po
wleczone, pokryte lub otulane gumą lub tworzywami sztucznymi, o masie 
liniowej > 100 000 decyteksów (10 g/m) (z wyłączeniem szpagatu do wią
zania lub belowania) 

12 0 

5607 29 90  Szpagat, powróz, linki i liny, z sizalu lub pozostałych włókien tekstylnych 
z rodzaju Agave, nawet plecione lub oplatane i nawet impregnowane, po
wleczone, pokryte lub otulane gumą lub tworzywami sztucznymi, o masie 
liniowej <= 100 000 decyteksów (10 g/m) (z wyłączeniem szpagatu 
do wiązania lub belowania) 

12 0 

5607 41 00  Szpagat do wiązania lub belowania, z polietylenu lub polipropylenu 8 0 

5607 49 11  Szpagat, powróz, linki i liny, z polietylenu lub polipropylenu, plecione lub 
oplatane i nawet impregnowane, powleczone, pokryte lub otulane gumą 
lub tworzywami sztucznymi, o masie liniowej > 50 000 decyteksów (5 g/ 
m) (z wyłączeniem szpagatu do wiązania lub belowania) 

8 0 

5607 49 19  Szpagat, powróz, linki i liny, z polietylenu lub polipropylenu, nieplecione 
ani nieoplatane i nawet impregnowane, powleczone, pokryte lub otulane 
gumą lub tworzywami sztucznymi, o masie liniowej > 50 000 decytek
sów (5 g/m) (z wyłączeniem szpagatu do wiązania lub belowania) 

8 0 

5607 49 90  Szpagat, powróz, linki i liny, z polietylenu lub polipropylenu, nawet ple
cione lub oplatane i nawet impregnowane, powleczone, pokryte lub otu
lane gumą lub tworzywami sztucznymi, o masie liniowej <= 50 000 de
cyteksów (5 g/m) (z wyłączeniem szpagatu do wiązania lub belowania) 

8 0 

5607 50 11  Szpagat, powróz, linki i liny, z nylonu, pozostałych poliamidów lub po
liestrów, plecione lub oplatane i nawet impregnowane, powleczone, po
kryte lub otulane gumą lub tworzywami sztucznymi, o masie liniowej 
> 50 000 decyteksów (5 g/m) 

8 0 

5607 50 19  Szpagat, powróz, linki i liny, z nylonu, pozostałych poliamidów lub po
liestrów, nieplecione ani nieoplatane i nawet impregnowane, powleczone, 
pokryte lub otulane gumą lub tworzywami sztucznymi, o masie liniowej 
> 50 000 decyteksów (5 g/m) 

8 0 

5607 50 30  Szpagat, powróz, linki i liny, z nylonu, pozostałych poliamidów lub po
liestrów, nawet plecione lub oplatane i nawet impregnowane, powleczone, 
pokryte lub otulane gumą lub tworzywami sztucznymi, o masie liniowej 
> 50 000 decyteksów (5 g/m) 

8 0 

5607 50 90  Szpagat, powróz, linki i liny, z włókien syntetycznych, nawet plecione lub 
oplatane i nawet impregnowane, powleczone, pokryte lub otulane gumą 
lub tworzywami sztucznymi (z wyłączeniem polietylenu, polipropylenu, 
poliestrów, nylonu lub pozostałych poliamidów) 

8 0 

5607 90 20  Szpagat, powróz, linki i liny, z manili (konopie manilskie lub Musa textilis 
Nee) lub pozostałych włókien liściowych i z juty lub pozostałych włókien 
tekstylnych łykowych objętych pozycją 5303, nawet plecione lub oplatane 
i nawet impregnowane, powleczone, pokryte lub otulane gumą lub two
rzywami sztucznymi 

6 0 

24.12.2016 L 356/425 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



CN 2007  Wyszczególnienie Stawka podstawowa Kategoria 

5607 90 90  Szpagat, powróz, linki i liny, nawet plecione lub oplatane i nawet impreg
nowane, powleczone, pokryte lub otulane gumą lub tworzywami sztucz
nymi (z wyłączeniem tych z włókien syntetycznych, z juty lub pozosta
łych włókien tekstylnych łykowych objętych pozycją 5303, z sizalu lub 
pozostałych włókien tekstylnych z rodzaju Agave, z manili (konopie ma
nilskie lub Musa textilis Nee) lub pozostałych włókien liściowych) 

8 0 

5608 11 11  Gotowe wiązane sieci rybackie ze szpagatu, powrozu, linek lub lin, z ny
lonu lub pozostałych poliamidów (z wyłączeniem podbieraków, podry
wek) 

8 0 

5608 11 19  Gotowe wiązane sieci rybackie z przędzy, nylonu lub pozostałych polia
midów (z wyłączeniem podbieraków, podrywek) 

8 0 

5608 11 91  Gotowe wiązane sieci rybackie ze szpagatu, powrozu, linek lub lin, z mate
riałów włókienniczych chemicznych (z wyłączeniem tych z nylonu lub 
pozostałych poliamidów, i podbieraków, podrywek) 

8 0 

5608 11 99  Gotowe wiązane sieci rybackie z przędzy, z materiałów włókienniczych 
chemicznych (z wyłączeniem tych z nylonu lub pozostałych poliamidów, 
i podbieraków, podrywek) 

8 0 

5608 19 11  Gotowe wiązane siatki ze szpagatu, powrozu, linek lub lin, z nylonu lub 
pozostałych poliamidów (z wyłączeniem sieci rybackich, siatek na włosy, 
siatek sportowych, włącznie z podbierakami, podrywkami, siatek na mo
tyle i tym podobnych) 

8 0 

5608 19 19  Gotowe wiązane siatki z nylonu lub pozostałych poliamidów (z wyłącze
niem tych ze szpagatu, powrozu, linek lub lin, sieci rybackich, siatek na 
włosy, siatek sportowych, włącznie z podbierakami, podrywkami, siatek 
na motyle i tym podobnych) 

8 0 

5608 19 30  Gotowe wiązane siatki z materiałów włókienniczych chemicznych (z wyłą
czeniem tych z nylonu lub pozostałych poliamidów, sieci rybackich, siatek 
na włosy, siatek sportowych, włącznie z podbierakami, podrywkami, sia
tek na motyle i tym podobnych) 

8 0 

5608 19 90  Wiązane siatki ze szpagatu, powrozu, linek lub lin, w sztukach lub me
trach, z materiałów włókienniczych chemicznych (z wyłączeniem goto
wych siatek) 

8 0 

5608 90 00  Wiązane siatki ze szpagatu, powrozu, linek lub lin, w sztukach lub me
trach; gotowe sieci rybackie i pozostałe gotowe sieci z roślinnych materia
łów włókienniczych (z wyłączeniem siatek na włosy, siatek sportowych, 
włącznie z podbierakami, podrywkami, siatek na motyle i tym podob
nych) 

8 0 

5609 00 00  Artykuły z przędzy, paska lub tym podobnych objętych pozycją 5404 lub 
5405, lub ze szpagatu, powrozu, linek lub lin objętych pozycją 5607, 
gdzie indziej niewymienione 

5,8 0 
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5701 10 10  Dywany i pozostałe włókiennicze pokrycia podłogowe, z wełny lub cien
kiej sierści zwierzęcej, węzełkowe, nawet gotowe, zawierające > 10 % 
masy jedwabiu lub odpadów jedwabiu innych niż wyczeski 

8 0 

5701 10 90  Dywany i pozostałe włókiennicze pokrycia podłogowe, z wełny lub cien
kiej sierści zwierzęcej, węzełkowe, nawet gotowe (z wyłączeniem tych za
wierających > 10 % masy jedwabiu lub odpadów jedwabiu innych niż wy
czeski) 

8 MAX 2,8 EUR/m2 0 

5701 90 10  Dywany i pozostałe włókiennicze pokrycia podłogowe, z jedwabiu, odpa
dów jedwabiu innych niż wyczeski, włókien syntetycznych lub przędzy 
metalizowanej objętej pozycją 5605, lub z materiałów włókienniczych za
wierających przędzę metalową, węzełkowe, nawet gotowe 

8 0 

5701 90 90  Dywany i pozostałe włókiennicze pokrycia podłogowe, z materiałów włó
kienniczych, węzełkowe, nawet gotowe (z wyłączeniem tych z wełny lub 
cienkiej sierści zwierzęcej, z jedwabiu lub odpadów jedwabiu innych niż 
wyczeski lub z materiałów włókienniczych zawierających przędzę meta
lową) 

3,5 0 

5702 10 00  Kilimy »Kelem«, »Schumacks«, »Karamanie« i podobne ręcznie tkane dywa
niki (maty), nawet gotowe 

3 0 

5702 20 00  Pokrycia podłogowe z włókna kokosowego, tkane, nawet gotowe 4 0 

5702 31 10  Dywany Axminster z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, tkane, nie
igłowe ani nieflokowane, z okrywą, niegotowe 

8 0 

5702 31 80  Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe, z wełny lub cienkiej sierści 
zwierzęcej, tkane, nieigłowe ani nieflokowane, z okrywą, niegotowe (z wy
łączeniem dywanów Axminster, kilimów »Kelem«, »Schumacks«, »Karama
nie« i podobnych ręcznie tkanych dywaników (mat)) 

8 0 

5702 32 10  Dywany Axminster z materiałów włókienniczych chemicznych, tkane, 
nieigłowe ani nieflokowane, z okrywą, niegotowe 

8 0 

5702 32 90  Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe, z materiałów włókienniczych 
chemicznych, tkane, nieigłowe ani nieflokowane, z okrywą, niegotowe 
(z wyłączeniem dywanów Axminster, kilimów »Kelem«, »Schumacks«, »Ka
ramanie« i podobnych ręcznie tkanych dywaników (mat)) 

8 0 

5702 39 00  Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe, z roślinnych materiałów włó
kienniczych lub grubej sierści zwierzęcej, tkane, nieigłowe ani niefloko
wane, z okrywą, niegotowe (z wyłączeniem kilimów »Kelem«, »Schu
macks«, »Karamanie« i podobnych ręcznie tkanych dywaników (mat), oraz 
pokryć podłogowych z włókna kokosowego) 

8 0 

5702 41 10  Dywany Axminster z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, tkane, nie
igłowe ani nieflokowane, z okrywą, gotowe 

8 0 

5702 41 90  Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe, z wełny lub cienkiej sierści 
zwierzęcej, tkane, nieigłowe ani nieflokowane, z okrywą, gotowe (z wyłą
czeniem kilimów »Kelem«, »Schumacks«, »Karamanie« i podobnych ręcznie 
tkanych dywaników (mat) oraz dywanów Axminster) 

8 0 

24.12.2016 L 356/427 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



CN 2007  Wyszczególnienie Stawka podstawowa Kategoria 

5702 42 10  Dywany Axminster z materiałów włókienniczych chemicznych, tkane, 
nieigłowe ani nieflokowane, z okrywą, gotowe 

8 0 

5702 42 90  Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe, z materiałów włókienniczych 
chemicznych, tkane, nieigłowe ani nieflokowane, z okrywą, gotowe (z wy
łączeniem kilimów »Kelem«, »Schumacks«, »Karamanie« i podobnych ręcz
nie tkanych dywaników (mat) oraz dywanów Axminster) 

8 0 

5702 49 00  Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe, z roślinnych materiałów włó
kienniczych lub grubej sierści zwierzęcej, tkane, nieigłowe ani niefloko
wane, z okrywą, gotowe (z wyłączeniem kilimów »Kelem«, »Schumacks«, 
»Karamanie« i podobnych ręcznie tkanych dywaników (mat), oraz pokryć 
podłogowych z włókna kokosowego) 

8 0 

5702 50 10  Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe, z wełny lub cienkiej sierści 
zwierzęcej, tkane, nieigłowe ani nieflokowane, bez okrywy, niegotowe 
(z wyłączeniem kilimów »Kelem«, »Schumacks«, »Karamanie« i podobnych 
ręcznie tkanych dywaników (mat)) 

8 0 

5702 50 31  Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe, z polipropylenu, tkane, nie
igłowe ani nieflokowane, bez okrywy, niegotowe (z wyłączeniem kilimów 
»Kelem«, »Schumacks«, »Karamanie« i podobnych ręcznie tkanych dywani
ków (mat)) 

8 0 

5702 50 39  Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe, z materiałów włókienniczych 
chemicznych, tkane, nieigłowe ani nieflokowane, bez okrywy, niegotowe 
(z wyłączeniem tych z polipropylenu, kilimów »Kelem«, »Schumacks«, »Ka
ramanie« i podobnych ręcznie tkanych dywaników (mat)) 

8 0 

5702 50 90  Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe, z roślinnych materiałów włó
kienniczych lub grubej sierści zwierzęcej, tkane, nieigłowe ani niefloko
wane, bez okrywy, niegotowe (z wyłączeniem kilimów »Kelem«, »Schu
macks«, »Karamanie« i podobnych ręcznie tkanych dywaników (mat), oraz 
pokryć podłogowych z włókna kokosowego) 

8 0 

5702 91 00  Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe, z wełny lub cienkiej sierści 
zwierzęcej, tkane, nieigłowe ani nieflokowane, bez okrywy, gotowe (z wy
łączeniem kilimów »Kelem«, »Schumacks«, »Karamanie« i podobnych ręcz
nie tkanych dywaników (mat)) 

8 0 

5702 92 10  Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe, z polipropylenu, tkane, nie
igłowe ani nieflokowane, bez okrywy, gotowe (z wyłączeniem kilimów 
»Kelem«, »Schumacks«, »Karamanie« i podobnych ręcznie tkanych dywani
ków (mat)) 

8 0 

5702 92 90  Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe, z materiałów włókienniczych 
chemicznych, tkane, nieigłowe ani nieflokowane, bez okrywy, gotowe 
(z wyłączeniem tych z polipropylenu oraz kilimów »Kelem«, »Schumacks«, 
»Karamanie« i podobnych ręcznie tkanych dywaników (mat)) 

8 0 

5702 99 00  Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe, z roślinnych materiałów włó
kienniczych lub grubej sierści zwierzęcej, tkane, nieigłowe ani niefloko
wane, bez okrywy, gotowe (z wyłączeniem kilimów »Kelem«, »Schu
macks«, »Karamanie« i podobnych ręcznie tkanych dywaników (mat), oraz 
pokryć podłogowych z włókna kokosowego) 

8 0 
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5703 10 00  Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe, z wełny lub z cienkiej sierści 
zwierzęcej, igłowe (igłowane), nawet gotowe 

8 0 

5703 20 11  Płyty dywanowe z nylonu lub pozostałych poliamidów, igłowe (igłowane), 
o powierzchni <= 0,3 m2, zadrukowane 

8 0 

5703 20 19  Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe, z nylonu lub pozostałych polia
midów, igłowe (igłowane), nawet gotowe, zadrukowane (z wyłączeniem 
płyt dywanowych o powierzchni <= 0,3 m2) 

8 0 

5703 20 91  Płyty dywanowe z nylonu lub pozostałych poliamidów, igłowe (igłowane), 
o powierzchni <= 0,3 m2 (z wyłączeniem zadrukowanych) 

8 0 

5703 20 99  Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe, z nylonu lub pozostałych polia
midów, igłowe (igłowane), nawet gotowe (z wyłączeniem zadrukowanych 
oraz płyt dywanowych o powierzchni <= 0,3 m2) 

8 0 

5703 30 11  Płyty dywanowe z polipropylenu, igłowe (igłowane), o powierzchni 
<= 0,3 m2 

8 0 

5703 30 19  Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe, z polipropylenu, igłowe (igło
wane), nawet gotowe (z wyłączeniem płyt dywanowych o powierzchni 
<= 0,3 m2) 

8 0 

5703 30 81  Płyty dywanowe z materiałów włókienniczych chemicznych, igłowe (igło
wane), o powierzchni <= 0,3 m2 (z wyłączeniem z polipropylenu, nylonu 
lub pozostałych poliamidów) 

8 0 

5703 30 89  Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe, z materiałów włókienniczych 
chemicznych, igłowe (igłowane), nawet gotowe (z wyłączeniem z polipro
pylenu, nylonu lub pozostałych poliamidów oraz płyt dywanowych 
o powierzchni <= 0,3 m2) 

8 0 

5703 90 10  Płyty dywanowe z roślinnych materiałów włókienniczych lub grubej 
sierści zwierzęcej, igłowe (igłowane), o powierzchni <= 0,3 m2, nawet go
towe 

8 0 

5703 90 90  Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe, z roślinnych materiałów włó
kienniczych lub grubej sierści zwierzęcej, igłowe (igłowane), nawet gotowe 
(z wyłączeniem płyt dywanowych o powierzchni <= 0,3 m2) 

8 0 

5704 10 00  Płyty podłogowe, z filcu, nieigłowe ani nieflokowane, o powierzchni 
<= 0,3 m2 

6,7 0 

5704 90 00  Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe, z filcu, nieigłowe ani niefloko
wane, nawet gotowe (z wyłączeniem płyt podłogowych o powierzchni 
<= 0,3 m2) 

6,7 0 

5705 00 10  Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe, z wełny lub cienkiej sierści 
zwierzęcej, nawet gotowe (z wyłączeniem węzełkowych, tkanych lub igło
wych (igłowanych) i z filcu) 

8 0 
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5705 00 30  Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe, z materiałów włókienniczych 
chemicznych, nawet gotowe (z wyłączeniem węzełkowych, tkanych lub 
igłowych (igłowanych) i z filcu) 

8 0 

5705 00 90  Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe, z roślinnych materiałów włó
kienniczych lub grubej sierści zwierzęcej, nawet gotowe (z wyłączeniem 
węzełkowych, tkanych lub igłowych (igłowanych) i z filcu) 

8 0 

5801 10 00  Tkaniny włosowe i tkaniny szenilowe, z wełny lub cienkiej sierści zwierzę
cej (z wyłączeniem tkanin ręcznikowych pętelkowych (frotte) i podobnych 
tkanin pętelkowych, igłowych materiałów włókienniczych i taśm tkanych 
objętych pozycją 5806) 

8 0 

5801 21 00  Nieprzecięte wątkowe tkaniny włosowe, z bawełny (z wyłączeniem tkanin 
ręcznikowych pętelkowych (frotte) i podobnych tkanin pętelkowych, igło
wych materiałów włókienniczych i taśm tkanych objętych pozycją 5806) 

8 0 

5801 22 00  Kord genua przecięty (welwet), z bawełny (z wyłączeniem tkanin ręczni
kowych pętelkowych (frotte) i podobnych tkanin pętelkowych, igłowych 
materiałów włókienniczych i taśm tkanych objętych pozycją 5806) 

8 0 

5801 23 00  Przecięte wątkowe tkaniny włosowe, z bawełny (z wyłączeniem tkanin 
ręcznikowych pętelkowych (frotte) i podobnych tkanin pętelkowych, igło
wych materiałów włókienniczych i taśm tkanych objętych pozycją 5806) 

8 0 

5801 24 00  Nieprzecięte osnowowe tkaniny włosowe (épinglé), z bawełny (z wyłącze
niem tkanin ręcznikowych pętelkowych (frotte) i podobnych tkanin pętel
kowych, igłowych materiałów włókienniczych i taśm tkanych objętych po
zycją 5806) 

8 0 

5801 25 00  Przecięte osnowowe tkaniny włosowe, z bawełny (z wyłączeniem tkanin 
ręcznikowych pętelkowych (frotte) i podobnych tkanin pętelkowych, igło
wych materiałów włókienniczych i taśm tkanych objętych pozycją 5806) 

8 0 

5801 26 00  Tkaniny szenilowe, z bawełny (z wyłączeniem tkanin ręcznikowych pętel
kowych (frotte) i podobnych tkanin pętelkowych, igłowych materiałów 
włókienniczych i taśm tkanych objętych pozycją 5806) 

8 0 

5801 31 00  Nieprzecięte wątkowe tkaniny włosowe, z włókien chemicznych (z wyłą
czeniem tkanin ręcznikowych pętelkowych (frotte) i podobnych tkanin pę
telkowych, igłowych materiałów włókienniczych i taśm tkanych objętych 
pozycją 5806) 

8 0 

5801 32 00  Kord genua przecięty (welwet), z włókien chemicznych (z wyłączeniem 
tkanin ręcznikowych pętelkowych (frotte) i podobnych tkanin pętelko
wych, igłowych materiałów włókienniczych i taśm tkanych objętych pozy
cją 5806) 

8 0 

5801 33 00  Przecięte wątkowe tkaniny włosowe, z włókien chemicznych (z wyłącze
niem tkanin ręcznikowych pętelkowych (frotte) i podobnych tkanin pętel
kowych, igłowych materiałów włókienniczych i taśm tkanych objętych po
zycją 5806) 

8 0 
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5801 34 00  Nieprzecięte osnowowe tkaniny włosowe (épinglé), z włókien chemicznych 
(z wyłączeniem tkanin ręcznikowych pętelkowych (frotte) i podobnych 
tkanin pętelkowych, igłowych materiałów włókienniczych i taśm tkanych 
objętych pozycją 5806) 

8 0 

5801 35 00  Przecięte osnowowe tkaniny włosowe, z włókien chemicznych (z wyłącze
niem tkanin ręcznikowych pętelkowych (frotte) i podobnych tkanin pętel
kowych, igłowych materiałów włókienniczych i taśm tkanych objętych po
zycją 5806) 

8 0 

5801 36 00  Tkaniny szenilowe, z włókien chemicznych (z wyłączeniem tkanin ręczni
kowych pętelkowych (frotte) i podobnych tkanin pętelkowych, igłowych 
materiałów włókienniczych i taśm tkanych objętych pozycją 5806) 

8 0 

5801 90 10  Tkaniny włosowe i tkaniny szenilowe, z lnu (z wyłączeniem tkanin ręcz
nikowych pętelkowych (frotte) i podobnych tkanin pętelkowych, igłowych 
materiałów włókienniczych, taśm tkanych objętych pozycją 5806) 

8 0 

5801 90 90  Tkaniny włosowe i tkaniny szenilowe (z wyłączeniem tych z lnu, włókien 
chemicznych, wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, tkanin ręcznikowych 
pętelkowych (frotte) i podobnych tkanin pętelkowych, igłowych materia
łów włókienniczych, taśm tkanych objętych pozycją 5806) 

8 0 

5802 11 00  Tkaniny ręcznikowe pętelkowe (frotte) i podobne tkaniny pętelkowe, z ba
wełny, niebielone (z wyłączeniem taśm tkanych objętych pozycją 5806, 
dywanów i pozostałych pokryć podłogowych) 

8 0 

5802 19 00  Tkaniny ręcznikowe pętelkowe (frotte) i podobne tkaniny pętelkowe, z ba
wełny (z wyłączeniem niebielonych, taśm tkanych objętych pozycją 5806, 
dywanów i pozostałych pokryć podłogowych) 

8 0 

5802 20 00  Tkaniny ręcznikowe pętelkowe (frotte) i podobne tkaniny pętelkowe (z wy
łączeniem tych z bawełny, taśm tkanych objętych pozycją 5806, dywa
nów i pozostałych pokryć podłogowych) 

8 0 

5802 30 00  Materiały włókiennicze igłowe (z wyłączeniem dywanów i pozostałych 
pokryć podłogowych) 

8 0 

5803 00 10  Gaza z bawełny (z wyłączeniem taśm tkanych objętych pozycją 5806) 5,8 0 

5803 00 30  Gaza z jedwabiu lub odpadów jedwabiu (z wyłączeniem taśm tkanych ob
jętych pozycją 5806) 

7,2 0 

5803 00 90  Gaza (z wyłączeniem tej z jedwabiu, odpadów jedwabiu lub bawełny 
i taśm tkanych objętych pozycją 5806) 

8 0 

5804 10 11  Wyroby sieciowe wiązane, gładkie 6,5 0 

5804 10 19  Tiule i pozostałe wyroby sieciowe, gładkie (z wyłączeniem wiązanych wy
robów sieciowych, i wyrobów tkanych, dzianych) 

6,5 0 
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5804 10 90  Tiule i pozostałe wyroby sieciowe, wzorzyste (z wyłączeniem wyrobów 
tkanych, dzianych) 

8 0 

5804 21 10  Koronki z włókien chemicznych w sztukach, w paskach lub w postaci 
motywów, wytworzone na maszynach bobinetowych (z wyłączeniem 
dzianin objętych pozycjami od 6002 do 6006) 

8 0 

5804 21 90  Koronki wykonane maszynowo z włókien chemicznych w sztukach, 
w paskach lub w postaci motywów (z wyłączeniem tych wytworzonych 
na maszynach bobinetowych i dzianin objętych pozycjami od 6002 
do 6006) 

8 0 

5804 29 10  Koronki w sztukach, w paskach lub w postaci motywów, wytworzone na 
maszynach bobinetowych (z wyłączeniem tych z włókien chemicznych 
i dzianin objętych pozycjami od 6002 do 6006) 

8 0 

5804 29 90  Koronki wykonane maszynowo w sztukach, w paskach lub w postaci mo
tywów (z wyłączeniem tych z włókien chemicznych, koronek wytworzo
nych na maszynach bobinetowych i dzianin objętych pozycjami od 6002 
do 6006) 

8 0 

5804 30 00  Koronki wykonane ręcznie w sztukach, w paskach lub w postaci moty
wów (z wyłączeniem dzianin objętych pozycjami od 6002 do 6006) 

8 0 

5805 00 00  Tkaniny dekoracyjne ręcznie tkane typu gobeliny, Flanders, Aubusson, 
Beauvais i tym podobne oraz tkaniny dekoracyjne haftowane na kanwie, 
np. małym ściegiem lub ściegiem krzyżykowym, nawet gotowe (z wyłącze
niem kilimów »Kelem«, »Schumacks«, »Karamanie« i podobnych oraz tka
nin obiciowych starszych niż 100 lat) 

5,6 0 

5806 10 00  Taśmy tkane włosowe, włącznie z tkaninami ręcznikowymi pętelkowymi 
(frotte) i podobnymi tkaninami pętelkowymi, oraz szenilowe, o szerokości 
<= 30 cm (z wyłączeniem etykiet, odznak i podobnych artykułów) 

6,3 0 

5806 20 00  Taśmy tkane z materiałów włókienniczych, zawierające >= 5 % masy 
przędzy elastomerowej lub nici gumowej, o szerokości <= 30 cm (z wyłą
czeniem tkanin włosowych, włącznie z tkaninami ręcznikowymi pętelko
wymi (frotte) i podobnymi tkaninami pętelkowymi, tkanin szenilowych 
oraz etykiet, odznak i podobnych artykułów) 

7,5 0 

5806 31 00  Taśmy tkane z bawełny, o szerokości <= 30 cm, gdzie indziej niewymie
nione 

7,5 0 

5806 32 10  Taśmy tkane z włókien chemicznych, z prawdziwą krajką, o szerokości 
<= 30 cm, gdzie indziej niewymienione 

7,5 0 

5806 32 90  Taśmy tkane z włókien chemicznych, bez prawdziwej krajki, o szerokości 
<= 30 cm, gdzie indziej niewymienione 

7,5 0 

5806 39 00  Taśmy tkane z materiałów włókienniczych innych niż bawełna lub 
włókna chemiczne, o szerokości <= 30 cm, gdzie indziej niewymienione 

7,5 0 
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5806 40 00  Taśmy składające się z osnowy bez wątku połączonej za pomocą kleju 
(bolducs), o szerokości <= 30 cm 

6,2 0 

5807 10 10  Etykietki, odznaki i podobne artykuły, z materiałów włókienniczych, 
w sztukach, paskach lub wykrojone do kształtu lub wymiaru, tkane, z tka
nym napisem lub motywem 

6,2 0 

5807 10 90  Etykietki, odznaki i podobne artykuły, z materiałów włókienniczych, 
w sztukach, paskach lub wykrojone do kształtu lub wymiaru, tkane, nie
haftowane (z wyłączeniem tych z tkanym napisem lub motywem) 

6,2 0 

5807 90 10  Etykietki, odznaki i podobne artykuły, z filcu lub włóknin, w sztukach, 
paskach lub wykrojone do kształtu lub wymiaru, niehaftowane 

6,3 0 

5807 90 90  Etykietki, odznaki i podobne artykuły, z materiałów włókienniczych, 
w sztukach, paskach lub wykrojone do kształtu lub wymiaru, niehafto
wane (z wyłączeniem tkanych i tych z filcu lub włóknin) 

8 0 

5808 10 00  Plecionki w sztukach 5 0 

5808 90 00  Ozdobne pasmanterie z materiałów włókienniczych, w sztukach, niehaf
towane, inne niż dziane; frędzle, pompony i podobne artykuły z materia
łów włókienniczych (z wyłączeniem plecionek w sztukach) 

5,3 0 

5809 00 00  Tkaniny z nitki metalowej oraz tkaniny z przędzy metalizowanej objętej 
pozycją 5605, w rodzaju stosowanych w strojach, jako materiały dekora
cyjne lub do podobnych celów, gdzie indziej niewymienione 

5,6 0 

5810 10 10  Hafty na podłożu materiału włókienniczego bez widocznego podłoża, 
w sztukach, paskach lub w motywach, o wartości netto > 35 EUR/kg 

5,8 0 

5810 10 90  Hafty na podłożu materiału włókienniczego bez widocznego podłoża, 
w sztukach, paskach lub w motywach, o wartości netto <= 35 EUR/kg 

8 0 

5810 91 10  Hafty z bawełny na podłożu materiału włókienniczego, w sztukach, pas
kach lub w motywach, o wartości netto > 17,50 EUR/kg (z wyłączeniem 
haftów bez widocznego podłoża) 

5,8 0 

5810 91 90  Hafty z bawełny na podłożu materiału włókienniczego, w sztukach, pas
kach lub w motywach, o wartości netto <= 17,50 EUR/kg (z wyłączeniem 
haftów bez widocznego podłoża) 

7,2 0 

5810 92 10  Hafty z włókien chemicznych na podłożu materiału włókienniczego, 
w sztukach, paskach lub w motywach, o wartości netto > 17,50 EUR/kg 
(z wyłączeniem haftów bez widocznego podłoża) 

5,8 0 

5810 92 90  Hafty z włókien chemicznych na podłożu materiału włókienniczego, 
w sztukach, paskach lub w motywach, o wartości netto <= 17,50 EUR/kg 
(z wyłączeniem haftów bez widocznego podłoża) 

7,2 0 
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5810 99 10  Hafty z materiałów innych niż bawełna lub włókna chemiczne, na pod
łożu materiału włókienniczego, w sztukach, paskach lub w motywach, 
o wartości netto > 17,50 EUR/kg (z wyłączeniem haftów bez widocznego 
podłoża) 

5,8 0 

5810 99 90  Hafty z materiałów innych niż bawełna lub włókna chemiczne, na pod
łożu materiału włókienniczego, w sztukach, paskach lub w motywach, 
o wartości netto <= 17,50 EUR/kg (z wyłączeniem haftów bez widocz
nego podłoża) 

7,2 0 

5811 00 00  Wyroby włókiennicze pikowane w sztukach, złożone z jednej lub więk
szej ilości warstw materiałów włókienniczych połączonych z wyściółką 
przez zszycie lub w inny sposób (z wyłączeniem haftów objętych pozycją 
5810 i pikowanych tkanin do wyrobów pościelowych lub wyposażenio
wych) 

8 0 

5901 10 00  Tekstylia powleczone żywicą naturalną lub substancją skrobiową, w ro
dzaju stosowanych do opraw książek lub temu podobnych, produkcji pu
dełek i artykułów z tektury lub podobnych 

6,5 0 

5901 90 00  Kalka techniczna płócienna; płótno malarskie zagruntowane; bukram 
i podobne tekstylia usztywniane, w rodzaju stosowanych do formowania 
stożków kapeluszy (z wyłączeniem tekstyliów pokrytych tworzywami 
sztucznymi) 

6,5 0 

5902 10 10  Tkaniny kordowe z przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie z ny
lonu lub pozostałych poliamidów, impregnowane gumą 

5,6 0 

5902 10 90  Tkaniny kordowe z przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie z ny
lonu lub pozostałych poliamidów, nawet maczane lub impregnowane 
tworzywem sztucznym (z wyłączeniem tych impregnowanych gumą) 

8 0 

5902 20 10  Tkaniny kordowe z przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie z po
liestrów, impregnowane gumą 

5,6 0 

5902 20 90  Tkaniny kordowe z przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie z po
liestrów, nawet maczane lub impregnowane tworzywem sztucznym (z wy
łączeniem tych impregnowanych gumą) 

8 0 

5902 90 10  Tkaniny kordowe z przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie z włó
kien wiskozowych, impregnowane gumą 

5,6 0 

5902 90 90  Tkaniny kordowe z przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie z włó
kien wiskozowych, nawet maczane lub impregnowane tworzywem 
sztucznym (z wyłączeniem tych impregnowanych gumą) 

8 0 
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5903 10 10  Tekstylia impregnowane poli(chlorkiem winylu) (z wyłączeniem pokryć 
ściennych z materiałów włókienniczych impregnowanych poli(chlorkiem 
winylu)) 

8 0 

5903 10 90  Tekstylia powleczone, pokryte lub laminowane poli(chlorkiem winylu) 
(z wyłączeniem pokryć ściennych z materiałów włókienniczych pokrytych 
poli(chlorkiem winylu)); pokryć podłogowych składających się z podkładu 
włókienniczego i górnej warstwy lub pokrycia z poli(chlorku winylu)) 

8 0 

5903 20 10  Tekstylia impregnowane poliuretanem (z wyłączeniem pokryć ściennych 
z materiałów włókienniczych impregnowanych poliuretanem) 

8 0 

5903 20 90  Tekstylia powleczone, pokryte lub laminowane poliuretanem (z wyłącze
niem pokryć ściennych z materiałów włókienniczych pokrytych poliureta
nem; pokryć podłogowych składających się z podkładu włókienniczego 
i górnej warstwy lub pokrycia z poliuretanu) 

8 0 

5903 90 10  Tekstylia impregnowane tworzywami sztucznymi innymi niż poli(chlorek 
winylu) lub poliuretan (z wyłączeniem pokryć ściennych z materiałów 
włókienniczych impregnowanych tworzywami sztucznymi) 

8 0 

5903 90 91  Tekstylia powleczone, pokryte lub laminowane pochodnymi celulozy lub 
tworzywami sztucznymi innymi niż poli(chlorek winylu) lub poliuretan, 
gdzie tekstylia stanowią stronę prawą (z wyłączeniem pokryć ściennych 
z materiałów włókienniczych pokrytych tworzywami sztucznymi) 

8 0 

5903 90 99  Tekstylia powleczone, pokryte lub laminowane tworzywami sztucznymi 
innymi niż poli(chlorek winylu) lub poliuretan (z wyłączeniem tych, gdzie 
tekstylia stanowią stronę prawą, tkanin kordowych z przędzy o dużej wy
trzymałości na rozciąganie z nylonu lub pozostałych poliamidów, polies
trów lub włókien wiskozowych; pokryć ściennych z materiałów włókien
niczych impregnowanych lub pokrytych tworzywami sztucznymi; pokryć 
podłogowych składających się z podkładu włókienniczego i górnej war
stwy lub pokrycia z tworzyw sztucznych) 

8 0 

5904 10 00  Linoleum, nawet cięte do kształtu 5,3 0 

5904 90 00  Pokrycia podłogowe składające się z powłoki lub pokrycia nałożonego na 
podkład włókienniczy, nawet cięte do kształtu (z wyłączeniem linoleum) 

5,3 0 

5905 00 10  Pokrycia ścienne włókiennicze składające się z równoległych przędz umie
szczonych na podłożu z dowolnego materiału 

5,8 0 

5905 00 30  Pokrycia ścienne z lnu (z wyłączeniem składających się z równoległych 
przędz umieszczonych na podłożu z dowolnego materiału) 

8 0 

5905 00 50  Pokrycia ścienne z juty (z wyłączeniem tych składających się z równoleg
łych przędz umieszczonych na podłożu z dowolnego materiału) 

4 0 
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5905 00 70  Pokrycia ścienne z włókien chemicznych (z wyłączeniem tych składają
cych się z równoległych przędz umieszczonych na podłożu z dowolnego 
materiału) 

8 0 

5905 00 90  Pokrycia ścienne (z wyłączeniem tych z lnu, juty lub włókien chemicz
nych oraz tych składających się z równoległych przędz umieszczonych na 
podłożu z dowolnego materiału) 

6 0 

5906 10 00  Taśma przylepna z tekstyliów gumowanych, o szerokości <= 20 cm (z wy
łączeniem tej impregnowanej lub powleczonej substancjami farmaceu
tycznymi lub pakowanej do sprzedaży detalicznej do celów medycznych, 
chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych) 

4,6 0 

5906 91 00  Tekstylia z dzianin, gumowane, gdzie indziej niewymienione 6,5 0 

5906 99 10  Tekstylia składające się z równoległych przędz włókienniczych aglomero
wanych gumą 

8 0 

5906 99 90  Tekstylia gumowane (z wyłączeniem tekstyliów z dzianin, tekstyliów skła
dających się z równoległych przędz włókienniczych aglomerowanych 
gumą, taśm przylepnych o szerokości <= 20 cm oraz tkanin kordowych 
z przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie z nylonu lub pozostałych 
poliamidów, poliestrów lub włókien wiskozowych) 

5,6 0 

5907 00 10  Cerata i pozostałe tekstylia powleczone preparatami na bazie oleju schną
cego 

4,9 0 

5907 00 90  Impregnowane, powleczone lub pokryte tekstylia; płótna pomalowane bę
dące dekoracjami teatralnymi, tłami studyjnymi lub temu podobnymi, 
gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem ceraty i pozostałych teksty
liów powleczonych preparatami na bazie oleju schnącego) 

4,9 0 

5908 00 00  Knoty tkane, plecione lub dziane, z materiałów włókienniczych, do lamp, 
kuchenek, zapalniczek, świec lub tym podobnych; koszulki żarowe oraz 
dzianiny workowe do ich wyrobu, nawet impregnowane (z wyłączeniem 
woskowanych knotów stożkowych, bezpieczników oraz lontów detonują
cych, knotów w formie przędzy tekstylnej oraz knotów z włókien szkla
nych) 

5,6 0 

5909 00 10  Przewody rurowe do pomp i podobne przewody z włókien syntetycz
nych, nawet impregnowane lub pokryte, nawet z okładziną, zbrojeniem 
lub osprzętem z innych materiałów 

6,5 0 

5909 00 90  Przewody rurowe do pomp i podobne przewody z materiałów włókienni
czych, nawet impregnowane lub pokryte, nawet z okładziną, zbrojeniem 
lub osprzętem z innych materiałów (z wyłączeniem przewodów z włókien 
syntetycznych) 

6,5 0 

5910 00 00  Pasy lub taśmy przenośnikowe lub napędowe, z materiałów włókienni
czych, nawet impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane two
rzywami sztucznymi, lub wzmacniane metalem lub innym materiałem 
(z wyłączeniem tych o grubości < 3 mm i o nieokreślonej długości lub 
ciętych jedynie do długości oraz tych impregnowanych, powleczonych, 
pokrytych lub laminowanych gumą lub wytworzonych z przędzy lub po
wrozu impregnowanych lub powleczonych gumą) 

5,1 0 
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5911 10 00  Tekstylia, filce i tkaniny podbite filcem, powleczone, pokryte lub lamino
wane gumą, skórą wyprawioną lub innym materiałem, w rodzaju stoso
wanych do obić zgrzeblarskich i podobnych materiałów włókienniczych, 
w rodzaju stosowanych do innych celów technicznych, włącznie z taśmami 
wykonanymi z welwetu impregnowanego gumą, do pokrywania wrzecion 
tkackich (nawojów tkackich) 

5,3 0 

5911 20 00  Gaza młynarska, nawet gotowa 4,6 0 

5911 31 11  Tekstylia, nawet filcowane, z włókien syntetycznych, bez końca lub zaopa
trzone w urządzenia spinające, w rodzaju stosowanych w maszynach pa
pierniczych, o masie powierzchniowej < 650 g/m2 

5,8 0 

5911 31 19  Tekstylia i filce, z jedwabiu lub włókien sztucznych, bez końca lub zaopa
trzone w urządzenia spinające, w rodzaju stosowanych w maszynach pa
pierniczych, włącznie z tkaninami i filcami z jedwabiu lub włókien che
micznych do używania w podobnych maszynach, np. do pulpy lub masy 
azbestowo-cementowej, o masie powierzchniowej < 650 g/m2 

5,8 0 

5911 31 90  Tekstylia i filce, bez końca lub zaopatrzone w urządzenia spinające, w ro
dzaju stosowanych w maszynach papierniczych lub podobnych maszy
nach, np. do pulpy lub masy azbestowo-cementowej, o masie powierzch
niowej < 650 g/m2 (z wyłączeniem tych z jedwabiu lub z włókien che
micznych) 

4,4 0 

5911 32 10  Tekstylia i filce, z jedwabiu lub włókien chemicznych, bez końca lub za
opatrzone w urządzenia spinające, w rodzaju stosowanych w maszynach 
papierniczych lub podobnych maszynach, np. do pulpy lub masy azbes
towo-cementowej, o masie powierzchniowej >= 650 g/m2 

5,8 0 

5911 32 90  Tekstylia i filce, bez końca lub zaopatrzone w urządzenia spinające, w ro
dzaju stosowanych w maszynach papierniczych lub podobnych maszy
nach, np. do pulpy lub masy azbestowo-cementowej, o masie powierzch
niowej >= 650 g/m2 (z wyłączeniem tych z jedwabiu lub z włókien che
micznych) 

4,4 0 

5911 40 00  Materiały filtracyjne, w rodzaju stosowanych w prasach olejarskich lub 
do podobnych celów technicznych, włącznie z tymi z włosów ludzkich 

6 0 

5911 90 10  Produkty i artykuły z filcu, do zastosowań technicznych, określone w uwa
dze 7 do działu 59, gdzie indziej niewymienione 

6 0 

5911 90 90  Produkty i artykuły tekstylne, do zastosowań technicznych, określone 
w uwadze 7 do działu 59, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem 
tych z filcu) 

6 0 

6001 10 00  Dzianiny »o długim włosie« 8 0 

6001 21 00  Dzianiny pętelkowe z bawełny 8 0 

6001 22 00  Dzianiny pętelkowe z włókien chemicznych 8 0 
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6001 29 00  Dzianiny pętelkowe (z wyłączeniem z bawełny lub włókien chemicznych) 8 0 

6001 91 00  Dzianiny włosowe z bawełny (z wyłączeniem dzianin »o długim włosie«) 8 0 

6001 92 00  Dzianiny włosowe z włókien chemicznych (z wyłączeniem dzianin »o dłu
gim włosie«) 

8 0 

6001 99 00  Dzianiny włosowe (z wyłączeniem bawełny lub włókien chemicznych 
i dzianin »o długim włosie«) 

8 0 

6002 40 00  Dzianiny, o szerokości <= 30 cm, zawierające >= 5 % masy przędzy elas
tomerowej (z wyłączeniem zawierających nitkę gumową, dzianin włoso
wych, włącznie z dzianinami »o długim włosie«, dzianin pętelkowych, ety
kiet, odznak i podobnych artykułów oraz dzianin, impregnowanych, po
wleczonych, pokrytych lub laminowanych) 

8 0 

6002 90 00  Dzianiny, o szerokości <= 30 cm, zawierające >= 5 % masy przędzy elas
tomerowej i nitki gumowej lub tylko nitki gumowej (z wyłączeniem dzia
nin włosowych, włącznie z dzianinami »o długim włosie«, dzianin pętelko
wych, etykiet, odznak i podobnych artykułów, dzianin, impregnowanych, 
powleczonych, pokrytych lub laminowanych oraz sterylnych chirurgicz
nych lub dentystycznych środków zapobiegających powstawaniu zrostów 
objętych podpozycją 3006 10 30) 

6,5 0 

6003 10 00  Dzianiny z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, o szerokości <= 30 cm 
(z wyłączeniem tych zawierających >= 5 % masy przędzy elastomerowej 
lub nitki gumowej, oraz dzianin włosowych, włącznie z dzianinami »o dłu
gim włosie«, dzianin pętelkowych, etykiet, odznak i podobnych artykułów 
i dzianin, impregnowanych, powleczonych, pokrytych lub laminowanych) 

8 0 

6003 20 00  Dzianiny z bawełny, o szerokości <= 30 cm (z wyłączeniem tych zawiera
jących >= 5 % masy przędzy elastomerowej lub nitki gumowej, oraz dzia
nin włosowych, włącznie z dzianinami »o długim włosie«, dzianin pętelko
wych, etykiet, odznak i podobnych artykułów i dzianin, impregnowanych, 
powleczonych, pokrytych lub laminowanych) 

8 0 

6003 30 10  Koronka raszlowa z włókien syntetycznych, o szerokości <= 30 cm (z wy
łączeniem tej zawierającej >= 5 % masy przędzy elastomerowej lub nitki 
gumowej) 

8 0 

6003 30 90  Dzianiny z włókien syntetycznych, o szerokości <= 30 cm (z wyłączeniem 
koronki raszlowej, tych zawierających >= 5 % masy przędzy elastomero
wej lub nitki gumowej, oraz dzianin włosowych, włącznie z dzianinami 
»o długim włosie«, dzianin pętelkowych, etykiet, odznak i podobnych arty
kułów, dzianin, impregnowanych, powleczonych, pokrytych lub lamino
wanych i sterylnych chirurgicznych lub dentystycznych środków zapobie
gających powstawaniu zrostów objętych podpozycją 3006 10 30) 

8 0 
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6003 40 00  Dzianiny z włókien sztucznych, o szerokości <= 30 cm (z wyłączeniem 
tych zawierających >= 5 % masy przędzy elastomerowej lub nitki gumo
wej, oraz dzianin włosowych, włącznie z dzianinami »o długim włosie«, 
dzianin pętelkowych, etykiet, odznak i podobnych artykułów, dzianin, im
pregnowanych, powleczonych, pokrytych lub laminowanych i sterylnych 
chirurgicznych lub dentystycznych środków zapobiegających powstawaniu 
zrostów objętych podpozycją 3006 10 30) 

8 0 

6003 90 00  Dzianiny o szerokości <= 30 cm (z wyłączeniem z bawełny, włókien che
micznych, wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, tych zawierających 
>= 5 % masy przędzy elastomerowej lub nitki gumowej, oraz dzianin 
włosowych, włącznie z dzianinami »o długim włosie«, dzianin pętelko
wych, etykiet, odznak i podobnych artykułów, dzianin, impregnowanych, 
powleczonych, pokrytych lub laminowanych i sterylnych chirurgicznych 
lub dentystycznych środków zapobiegających powstawaniu zrostów obję
tych podpozycją 3006 10 30) 

8 0 

6004 10 00  Dzianiny, o szerokości > 30 cm, zawierające >= 5 % masy przędzy elasto
merowej (z wyłączeniem zawierającej nitkę gumową, dzianin włosowych, 
włącznie z dzianinami »o długim włosie«, dzianin pętelkowych, etykiet, 
odznak i podobnych artykułów oraz dzianin, impregnowanych, powleczo
nych, pokrytych lub laminowanych) 

8 0 

6004 90 00  Dzianiny, o szerokości > 30 cm, zawierające >= 5 % masy przędzy elasto
merowej i nitki gumowej lub tylko nitki gumowej (z wyłączeniem dzianin 
włosowych, włącznie z dzianinami »o długim włosie«, dzianin pętelko
wych, etykiet, odznak i podobnych artykułów oraz dzianin, impregnowa
nych, powleczonych, pokrytych lub laminowanych) 

6,5 0 

6005 21 00  Niebielone lub bielone dzianiny osnowowe z bawełny (włącznie z tymi 
wykonanymi na dziewiarce obszywającej galonem), o szerokości > 30 cm 
(z wyłączeniem tych zawierających >= 5 % masy przędzy elastomerowej 
lub nitki gumowej, oraz dzianin włosowych, włącznie z dzianinami »o dłu
gim włosie«, dzianin pętelkowych, etykiet, odznak i podobnych artykułów 
i dzianin, impregnowanych, powleczonych, pokrytych lub laminowanych) 

8 0 

6005 22 00  Barwione dzianiny osnowowe z bawełny (włącznie z tymi wykonanymi 
na dziewiarce obszywającej galonem), o szerokości > 30 cm (z wyłącze
niem tych zawierających >= 5 % masy przędzy elastomerowej lub nitki 
gumowej, oraz dzianin włosowych, włącznie z dzianinami »o długim wło
sie«, dzianin pętelkowych, etykiet, odznak i podobnych artykułów i dzia
nin, impregnowanych, powleczonych, pokrytych lub laminowanych) 

8 0 

6005 23 00  Dzianiny osnowowe z przędz o różnych barwach (włącznie z tymi wyko
nanymi na dziewiarce obszywającej galonem), o szerokości > 30 cm 
(z wyłączeniem tych zawierających >= 5 % masy przędzy elastomerowej 
lub nitki gumowej, oraz dzianin włosowych, włącznie z dzianinami »o dłu
gim włosie«, dzianin pętelkowych, etykiet, odznak i podobnych artykułów 
i dzianin, impregnowanych, powleczonych, pokrytych lub laminowanych) 

8 0 
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6005 24 00  Zadrukowane dzianiny osnowowe z bawełny (włącznie z tymi wykona
nymi na dziewiarce obszywającej galonem), o szerokości > 30 cm (z wyłą
czeniem tych zawierających >= 5 % masy przędzy elastomerowej lub nitki 
gumowej, oraz dzianin włosowych, włącznie z dzianinami »o długim wło
sie«, dzianin pętelkowych, etykiet, odznak i podobnych artykułów i dzia
nin, impregnowanych, powleczonych, pokrytych lub laminowanych) 

8 0 

6005 31 10  Niebielone lub bielone dzianiny osnowowe z włókien syntetycznych 
(włącznie z tymi wykonanymi na dziewiarce obszywającej galonem), o sze
rokości > 30 cm, na zasłony, włącznie z firankami (z wyłączeniem tych 
zawierających >= 5 % masy przędzy elastomerowej lub nitki gumowej, 
oraz dzianin włosowych, włącznie z dzianinami »o długim włosie«, dzia
nin pętelkowych i dzianin, impregnowanych, powleczonych, pokrytych 
lub laminowanych) 

8 0 

6005 31 50  Niebielone lub bielone koronki raszlowe, osnowowe, z włókien syntetycz
nych (włącznie z tymi wykonanymi na dziewiarce obszywającej galonem), 
o szerokości > 30 cm (z wyłączeniem na zasłony lub na firanki i tych za
wierających >= 5 % masy przędzy elastomerowej lub nitki gumowej) 

8 0 

6005 31 90  Niebielone lub bielone dzianiny osnowowe z włókien syntetycznych 
(włącznie z tymi wykonanymi na dziewiarce obszywającej galonem), o sze
rokości > 30 cm (z wyłączeniem na zasłony, koronki raszlowej, tych za
wierających >= 5 % masy przędzy elastomerowej lub nitki gumowej, oraz 
dzianin włosowych, włącznie z dzianinami »o długim włosie«, dzianin pę
telkowych, etykiet, odznak i podobnych artykułów i dzianin, impregnowa
nych, powleczonych, pokrytych lub laminowanych) 

8 0 

6005 32 10  Barwione dzianiny osnowowe z włókien syntetycznych (włącznie z tymi 
wykonanymi na dziewiarce obszywającej galonem), o szerokości > 30 cm, 
na zasłony, włącznie z firankami (z wyłączeniem tych zawierających 
>= 5 % masy przędzy elastomerowej lub nitki gumowej, oraz dzianin 
włosowych, włącznie z dzianinami »o długim włosie«, dzianin pętelko
wych i dzianin, impregnowanych, powleczonych, pokrytych lub lamino
wanych) 

8 0 

6005 32 50  Barwione koronki raszlowe, osnowowe, z włókien syntetycznych (włącz
nie z tymi wykonanymi na dziewiarce obszywającej galonem), o szero
kości > 30 cm (z wyłączeniem na zasłony lub na firanki i tych zawierają
cych >= 5 % masy przędzy elastomerowej lub nitki gumowej) 

8 0 
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6005 32 90  Barwione dzianiny osnowowe z włókien syntetycznych (włącznie z tymi 
wykonanymi na dziewiarce obszywającej galonem), o szerokości > 30 cm 
(z wyłączeniem na zasłony, koronki raszlowej, tych zawierających >= 5 % 
masy przędzy elastomerowej lub nitki gumowej, oraz dzianin włosowych, 
włącznie z dzianinami »o długim włosie«, dzianin pętelkowych, etykiet, 
odznak i podobnych artykułów i dzianin, impregnowanych, powleczo
nych, pokrytych lub laminowanych) 

8 0 

6005 33 10  Dzianiny osnowowe z włókien syntetycznych, z przędz o różnych bar
wach (włącznie z tymi wykonanymi na dziewiarce obszywającej galonem), 
o szerokości > 30 cm, na zasłony, włącznie z firankami (z wyłączeniem 
tych zawierających >= 5 % masy przędzy elastomerowej lub nitki gumo
wej, oraz dzianin włosowych, włącznie z dzianinami »o długim włosie«, 
dzianin pętelkowych i dzianin, impregnowanych, powleczonych, pokry
tych lub laminowanych) 

8 0 

6005 33 50  Koronki raszlowe, osnowowe, z włókien syntetycznych, z przędz o róż
nych barwach (włącznie z tymi wykonanymi na dziewiarce obszywającej 
galonem), o szerokości > 30 cm (z wyłączeniem na zasłony lub na firanki 
i tych zawierających >= 5 % masy przędzy elastomerowej lub nitki gumo
wej) 

8 0 

6005 33 90  Dzianiny osnowowe z włókien syntetycznych, z przędz o różnych bar
wach (włącznie z tymi wykonanymi na dziewiarce obszywającej galonem), 
o szerokości > 30 cm (z wyłączeniem na zasłony, koronki raszlowej, tych 
zawierających >= 5 % masy przędzy elastomerowej lub nitki gumowej, 
oraz dzianin włosowych, włącznie z dzianinami »o długim włosie«, dzia
nin pętelkowych, etykiet, odznak i podobnych artykułów i dzianin, im
pregnowanych, powleczonych, pokrytych lub laminowanych) 

8 0 

6005 34 10  Zadrukowane dzianiny osnowowe z włókien syntetycznych (włącznie 
z tymi wykonanymi na dziewiarce obszywającej galonem), o szerokości 
> 30 cm, na zasłony, włącznie z firankami (z wyłączeniem tych zawierają
cych >= 5 % masy przędzy elastomerowej lub nitki gumowej, oraz dzia
nin włosowych, włącznie z dzianinami »o długim włosie«, dzianin pętelko
wych i dzianin, impregnowanych, powleczonych, pokrytych lub lamino
wanych) 

8 0 

6005 34 50  Zadrukowane koronki raszlowe, osnowowe, z włókien syntetycznych 
(włącznie z tymi wykonanymi na dziewiarce obszywającej galonem), o sze
rokości > 30 cm (z wyłączeniem na zasłony lub na firanki i tych zawiera
jących >= 5 % masy przędzy elastomerowej lub nitki gumowej) 

8 0 
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6005 34 90  Zadrukowane dzianiny osnowowe z włókien syntetycznych (włącznie 
z tymi wykonanymi na dziewiarce obszywającej galonem), o szerokości 
> 30 cm (z wyłączeniem na zasłony, koronki raszlowej, tych zawierają
cych >= 5 % masy przędzy elastomerowej lub nitki gumowej, oraz dzia
nin włosowych, włącznie z dzianinami »o długim włosie«, dzianin pętelko
wych, etykiet, odznak i podobnych artykułów i dzianin, impregnowanych, 
powleczonych, pokrytych lub laminowanych) 

8 0 

6005 41 00  Niebielone lub bielone dzianiny osnowowe z włókien sztucznych (włącz
nie z tymi wykonanymi na dziewiarce obszywającej galonem), o szero
kości > 30 cm (z wyłączeniem tych zawierających >= 5 % masy przędzy 
elastomerowej lub nitki gumowej, oraz dzianin włosowych, włącznie 
z dzianinami »o długim włosie«, dzianin pętelkowych, etykiet, odznak 
i podobnych artykułów i dzianin, impregnowanych, powleczonych, po
krytych lub laminowanych) 

8 0 

6005 42 00  Barwione dzianiny osnowowe z włókien sztucznych (włącznie z tymi wy
konanymi na dziewiarce obszywającej galonem), o szerokości > 30 cm 
(z wyłączeniem tych zawierających >= 5 % masy przędzy elastomerowej 
lub nitki gumowej, oraz dzianin włosowych, włącznie z dzianinami »o dłu
gim włosie«, dzianin pętelkowych, etykiet, odznak i podobnych artykułów 
i dzianin, impregnowanych, powleczonych, pokrytych lub laminowanych) 

8 0 

6005 43 00  Dzianiny osnowowe z włókien sztucznych, z przędz o różnych barwach 
(włącznie z tymi wykonanymi na dziewiarce obszywającej galonem), o sze
rokości > 30 cm (z wyłączeniem tych zawierających >= 5 % masy przędzy 
elastomerowej lub nitki gumowej, oraz dzianin włosowych, włącznie 
z dzianinami »o długim włosie«, dzianin pętelkowych, etykiet, odznak 
i podobnych artykułów i dzianin, impregnowanych, powleczonych, po
krytych lub laminowanych) 

8 0 

6005 44 00  Zadrukowane dzianiny osnowowe z włókien sztucznych (włącznie z tymi 
wykonanymi na dziewiarce obszywającej galonem), o szerokości > 30 cm 
(z wyłączeniem tych zawierających >= 5 % masy przędzy elastomerowej 
lub nitki gumowej, oraz dzianin włosowych, włącznie z dzianinami »o dłu
gim włosie«, dzianin pętelkowych, etykiet, odznak i podobnych artykułów 
i dzianin, impregnowanych, powleczonych, pokrytych lub laminowanych) 

8 0 

6005 90 10  Dzianiny osnowowe (włącznie z tymi wykonanymi na dziewiarce obszy
wającej galonem), o szerokości > 30 cm, z wełny lub cienkiej sierści zwie
rzęcej (z wyłączeniem tych zawierających >= 5 % masy przędzy elastome
rowej lub nitki gumowej, oraz dzianin włosowych, włącznie z dzianinami 
»o długim włosie«, dzianin pętelkowych, etykiet, odznak i podobnych arty
kułów i dzianin, impregnowanych, powleczonych, pokrytych lub lamino
wanych) 

8 0 
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6005 90 90  Dzianiny osnowowe (włącznie z tymi wykonanymi na dziewiarce obszy
wającej galonem), o szerokości > 30 cm (z wyłączeniem z bawełny, włó
kien chemicznych, wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, tych zawierają
cych >= 5 % masy przędzy elastomerowej lub nitki gumowej, oraz dzia
nin włosowych, włącznie z dzianinami »o długim włosie«, dzianin pętelko
wych, etykiet, odznak i podobnych artykułów i dzianin, impregnowanych, 
powleczonych, pokrytych lub laminowanych) 

8 0 

6006 10 00  Dzianiny, o szerokości > 30 cm, z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej 
(z wyłączeniem dzianin osnowowych (włącznie z tymi wykonanymi na 
dziewiarce obszywającej galonem), tych zawierających >= 5 % masy 
przędzy elastomerowej lub nitki gumowej, oraz dzianin włosowych, 
włącznie z dzianinami »o długim włosie«, dzianin pętelkowych, etykiet, 
odznak i podobnych artykułów i dzianin, impregnowanych, powleczo
nych, pokrytych lub laminowanych) 

8 0 

6006 21 00  Niebielone lub bielone dzianiny z bawełny, o szerokości > 30 cm (z wyłą
czeniem dzianin osnowowych (włącznie z tymi wykonanymi na dzie
wiarce obszywającej galonem), tych zawierających >= 5 % masy przędzy 
elastomerowej lub nitki gumowej, oraz dzianin włosowych, włącznie 
z dzianinami »o długim włosie«, dzianin pętelkowych, etykiet, odznak 
i podobnych artykułów i dzianin, impregnowanych, powleczonych, po
krytych lub laminowanych) 

8 0 

6006 22 00  Barwione dzianiny z bawełny, o szerokości > 30 cm (z wyłączeniem dzia
nin osnowowych (włącznie z tymi wykonanymi na dziewiarce obszywają
cej galonem), tych zawierających >= 5 % masy przędzy elastomerowej lub 
nitki gumowej, oraz dzianin włosowych, włącznie z dzianinami »o długim 
włosie«, dzianin pętelkowych, etykiet, odznak i podobnych artykułów 
i dzianin, impregnowanych, powleczonych, pokrytych lub laminowanych) 

8 0 

6006 23 00  Dzianiny z bawełny, z przędz o różnych barwach, o szerokości > 30 cm 
(z wyłączeniem dzianin osnowowych (włącznie z tymi wykonanymi na 
dziewiarce obszywającej galonem), tych zawierających >= 5 % masy 
przędzy elastomerowej lub nitki gumowej, oraz dzianin włosowych, 
włącznie z dzianinami »o długim włosie«, dzianin pętelkowych, etykiet, 
odznak i podobnych artykułów i dzianin, impregnowanych, powleczo
nych, pokrytych lub laminowanych) 

8 0 

6006 24 00  Zadrukowane dzianiny z bawełny, o szerokości > 30 cm (z wyłączeniem 
dzianin osnowowych (włącznie z tymi wykonanymi na dziewiarce obszy
wającej galonem), tych zawierających >= 5 % masy przędzy elastomerowej 
lub nitki gumowej, oraz dzianin włosowych, włącznie z dzianinami »o dłu
gim włosie«, dzianin pętelkowych, etykiet, odznak i podobnych artykułów 
i dzianin, impregnowanych, powleczonych, pokrytych lub laminowanych) 

8 0 
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6006 31 10  Niebielone lub bielone dzianiny z włókien syntetycznych, o szerokości 
> 30 cm, na zasłony, włącznie z firankami (z wyłączeniem dzianin osno
wowych (włącznie z tymi wykonanymi na dziewiarce obszywającej galo
nem), tych zawierających >= 5 % masy przędzy elastomerowej lub nitki 
gumowej, oraz dzianin włosowych, włącznie z dzianinami »o długim wło
sie«, dzianin pętelkowych i dzianin, impregnowanych, powleczonych, po
krytych lub laminowanych) 

8 0 

6006 31 90  Niebielone lub bielone dzianiny z włókien syntetycznych, o szerokości 
> 30 cm (z wyłączeniem na zasłony, dzianin osnowowych (włącznie 
z tymi wykonanymi na dziewiarce obszywającej galonem), tych zawierają
cych >= 5 % masy przędzy elastomerowej lub nitki gumowej, oraz dzia
nin włosowych, włącznie z dzianinami »o długim włosie«, dzianin pętelko
wych, etykiet, odznak i podobnych artykułów i dzianin, impregnowanych, 
powleczonych, pokrytych lub laminowanych) 

8 0 

6006 32 10  Barwione dzianiny z włókien syntetycznych, o szerokości > 30 cm, na za
słony, włącznie z firankami (z wyłączeniem dzianin osnowowych (włącz
nie z tymi wykonanymi na dziewiarce obszywającej galonem), tych zawie
rających >= 5 % masy przędzy elastomerowej lub nitki gumowej, oraz 
dzianin włosowych, włącznie z dzianinami »o długim włosie«, dzianin pę
telkowych i dzianin, impregnowanych, powleczonych, pokrytych lub lami
nowanych) 

8 0 

6006 32 90  Barwione dzianiny z włókien syntetycznych, o szerokości > 30 cm (z wy
łączeniem na zasłony, dzianin osnowowych (włącznie z tymi wykonanymi 
na dziewiarce obszywającej galonem), tych zawierających >= 5 % masy 
przędzy elastomerowej lub nitki gumowej, oraz dzianin włosowych, 
włącznie z dzianinami »o długim włosie«, dzianin pętelkowych, etykiet, 
odznak i podobnych artykułów i dzianin, impregnowanych, powleczo
nych, pokrytych lub laminowanych) 

8 0 

6006 33 10  Dzianiny z włókien syntetycznych, z przędz o różnych barwach, o szero
kości > 30 cm, na zasłony, włącznie z firankami (z wyłączeniem dzianin 
osnowowych (włącznie z tymi wykonanymi na dziewiarce obszywającej 
galonem), tych zawierających >= 5 % masy przędzy elastomerowej lub 
nitki gumowej, oraz dzianin włosowych, włącznie z dzianinami »o długim 
włosie«, dzianin pętelkowych i dzianin, impregnowanych, powleczonych, 
pokrytych lub laminowanych) 

8 0 

6006 33 90  Dzianiny z włókien syntetycznych, z przędz o różnych barwach, o szero
kości > 30 cm (z wyłączeniem na zasłony, dzianin osnowowych (włącznie 
z tymi wykonanymi na dziewiarce obszywającej galonem), tych zawierają
cych >= 5 % masy przędzy elastomerowej lub nitki gumowej, oraz dzia
nin włosowych, włącznie z dzianinami »o długim włosie«, dzianin pętelko
wych, etykiet, odznak i podobnych artykułów i dzianin, impregnowanych, 
powleczonych, pokrytych lub laminowanych) 

8 0 
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6006 34 10  Zadrukowane dzianiny z włókien syntetycznych, o szerokości > 30 cm, 
na zasłony, włącznie z firankami (z wyłączeniem dzianin osnowowych 
(włącznie z tymi wykonanymi na dziewiarce obszywającej galonem), tych 
zawierających >= 5 % masy przędzy elastomerowej lub nitki gumowej, 
oraz dzianin włosowych, włącznie z dzianinami »o długim włosie«, dzia
nin pętelkowych i dzianin, impregnowanych, powleczonych, pokrytych 
lub laminowanych) 

8 0 

6006 34 90  Zadrukowane dzianiny z włókien syntetycznych, o szerokości > 30 cm 
(z wyłączeniem na zasłony, dzianin osnowowych (włącznie z tymi wyko
nanymi na dziewiarce obszywającej galonem), tych zawierających >= 5 % 
masy przędzy elastomerowej lub nitki gumowej, oraz dzianin włosowych, 
włącznie z dzianinami »o długim włosie«, dzianin pętelkowych, etykiet, 
odznak i podobnych artykułów i dzianin, impregnowanych, powleczo
nych, pokrytych lub laminowanych) 

8 0 

6006 41 00  Niebielone lub bielone dzianiny z włókien sztucznych, o szerokości 
> 30 cm (z wyłączeniem dzianin osnowowych (włącznie z tymi wykona
nymi na dziewiarce obszywającej galonem), tych zawierających >= 5 % 
masy przędzy elastomerowej lub nitki gumowej, oraz dzianin włosowych, 
włącznie z dzianinami »o długim włosie«, dzianin pętelkowych, etykiet, 
odznak i podobnych artykułów i dzianin, impregnowanych, powleczo
nych, pokrytych lub laminowanych) 

8 0 

6006 42 00  Barwione dzianiny z włókien sztucznych, o szerokości > 30 cm (z wyłą
czeniem dzianin osnowowych (włącznie z tymi wykonanymi na dzie
wiarce obszywającej galonem), tych zawierających >= 5 % masy przędzy 
elastomerowej lub nitki gumowej, oraz dzianin włosowych, włącznie 
z dzianinami »o długim włosie«, dzianin pętelkowych, etykiet, odznak 
i podobnych artykułów i dzianin, impregnowanych, powleczonych, po
krytych lub laminowanych) 

8 0 

6006 43 00  Dzianiny z włókien sztucznych, z przędz o różnych barwach, o szerokości 
> 30 cm (z wyłączeniem dzianin osnowowych (włącznie z tymi wykona
nymi na dziewiarce obszywającej galonem), tych zawierających >= 5 % 
masy przędzy elastomerowej lub nitki gumowej, oraz dzianin włosowych, 
włącznie z dzianinami »o długim włosie«, dzianin pętelkowych, etykiet, 
odznak i podobnych artykułów i dzianin, impregnowanych, powleczo
nych, pokrytych lub laminowanych) 

8 0 

6006 44 00  Zadrukowane dzianiny z włókien sztucznych, o szerokości > 30 cm (z wy
łączeniem dzianin osnowowych (włącznie z tymi wykonanymi na dzie
wiarce obszywającej galonem), tych zawierających >= 5 % masy przędzy 
elastomerowej lub nitki gumowej, oraz dzianin włosowych, włącznie 
z dzianinami »o długim włosie«, dzianin pętelkowych, etykiet, odznak 
i podobnych artykułów i dzianin, impregnowanych, powleczonych, po
krytych lub laminowanych) 

8 0 
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6006 90 00  Dzianiny, o szerokości > 30 cm (z wyłączeniem z włókien chemicznych, 
bawełny, wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, dzianin osnowowych 
(włącznie z tymi wykonanymi na dziewiarce obszywającej galonem), tych 
zawierających >= 5 % masy przędzy elastomerowej lub nitki gumowej, 
oraz dzianin włosowych, włącznie z dzianinami »o długim włosie«, dzia
nin pętelkowych, etykiet, odznak i podobnych artykułów i dzianin, im
pregnowanych, powleczonych, pokrytych lub laminowanych) 

8 0 

6101 20 10  Męskie lub chłopięce palta, kurtki 3/4, pelerynki, peleryny i podobne arty
kuły z bawełny, dziane 

12 0 

6101 20 90  Męskie lub chłopięce anoraki, włącznie z kurtkami narciarskimi, wia
trówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły z bawełny, dziane (z wyłącze
niem garniturów, kompletów, marynarek, spodni na szelkach i z karczkiem 
typu ogrodniczki oraz spodni) 

12 0 

6101 30 10  Męskie lub chłopięce palta, kurtki 3/4, pelerynki, peleryny i podobne arty
kuły z włókien chemicznych, dziane 

12 0 

6101 30 90  Męskie lub chłopięce anoraki, włącznie z kurtkami narciarskimi, wia
trówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły z włókien chemicznych, 
dziane (z wyłączeniem garniturów, kompletów, marynarek, spodni na 
szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki oraz spodni) 

12 0 

6101 90 20  Męskie lub chłopięce palta, kurtki 3/4, pelerynki, peleryny i podobne arty
kuły z materiałów włókienniczych, dziane (z wyłączeniem z bawełny lub 
włókien chemicznych) 

12 0 

6101 90 80  Męskie lub chłopięce anoraki, włącznie z kurtkami narciarskimi, wia
trówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły z materiałów włókienni
czych, dziane (z wyłączeniem z bawełny i włókien chemicznych, garnitu
rów, kompletów, marynarek, spodni na szelkach i z karczkiem typu 
ogrodniczki oraz spodni) 

12 0 

6102 10 10  Damskie lub dziewczęce palta, kurtki 3/4, pelerynki, peleryny i podobne 
artykuły z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, dziane 

12 0 

6102 10 90  Damskie lub dziewczęce anoraki, włącznie z kurtkami narciarskimi, wia
trówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, z wełny lub cienkiej sierści 
zwierzęcej, dziane (z wyłączeniem kostiumów, kompletów, żakietów, 
sukni, spódnic, spódnico-spodni, spodni, spodni na szelkach i z karczkiem 
typu ogrodniczki) 

12 0 

6102 20 10  Damskie lub dziewczęce palta, kurtki 3/4, pelerynki, peleryny i podobne 
artykuły z bawełny, dziane 

12 0 

6102 20 90  Damskie lub dziewczęce anoraki, włącznie z kurtkami narciarskimi, wia
trówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, z bawełny, dziane (z wyłącze
niem kostiumów, kompletów, żakietów, sukni, spódnic, spódnico-spodni, 
spodni, spodni na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki) 

12 0 
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6102 30 10  Damskie lub dziewczęce palta, kurtki 3/4, pelerynki, peleryny i podobne 
artykuły z włókien chemicznych, dziane 

12 0 

6102 30 90  Damskie lub dziewczęce anoraki, włącznie z kurtkami narciarskimi, wia
trówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, z włókien chemicznych, 
dziane (z wyłączeniem kostiumów, kompletów, żakietów, sukni, spódnic, 
spódnico-spodni, spodni, spodni na szelkach i z karczkiem typu ogrod
niczki) 

12 0 

6102 90 10  Damskie lub dziewczęce palta, kurtki 3/4, pelerynki, peleryny i podobne 
artykuły, z materiałów włókienniczych, dziane (z wyłączeniem z wełny, 
cienkiej sierści zwierzęcej, bawełny i włókien chemicznych) 

12 0 

6102 90 90  Damskie lub dziewczęce anoraki, włącznie z kurtkami narciarskimi, wia
trówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, z materiałów włókienni
czych, dziane (z wyłączeniem z wełny, cienkiej sierści zwierzęcej, bawełny 
i włókien chemicznych, kostiumów, kompletów, żakietów, sukni, spódnic, 
spódnico-spodni, spodni, spodni na szelkach i z karczkiem typu ogrod
niczki) 

12 0 

6103 10 00  Garnitury męskie lub chłopięce z materiałów włókienniczych, dziane 
(z wyłączeniem dresów, ubiorów narciarskich i strojów kąpielowych) 

12 0 

6103 22 00  Komplety męskie lub chłopięce z bawełny, dziane (z wyłączeniem kom
pletów narciarskich i strojów kąpielowych) 

12 0 

6103 23 00  Komplety męskie lub chłopięce z włókien syntetycznych, dziane (z wyłą
czeniem kompletów narciarskich i strojów kąpielowych) 

12 0 

6103 29 00  Komplety męskie lub chłopięce z materiałów włókienniczych (z wyłącze
niem wełny, cienkiej sierści zwierzęcej, bawełny lub włókien syntetycz
nych, kompletów narciarskich i strojów kąpielowych) 

12 0 

6103 31 00  Marynarki męskie lub chłopięce z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, 
dziane (z wyłączeniem kurtek od wiatru i podobnych artykułów) 

12 0 

6103 32 00  Marynarki męskie lub chłopięce z bawełny, dziane (z wyłączeniem kurtek 
od wiatru i podobnych artykułów) 

12 0 

6103 33 00  Marynarki męskie lub chłopięce z włókien syntetycznych, dziane (z wyłą
czeniem kurtek od wiatru i podobnych artykułów) 

12 0 

6103 39 00  Marynarki męskie lub chłopięce z materiałów włókienniczych (z wyłącze
niem z wełny, cienkiej sierści zwierzęcej, bawełny lub włókien syntetycz
nych, kurtek od wiatru i podobnych artykułów) 

12 0 

6103 41 00  Męskie lub chłopięce spodnie, spodnie na szelkach i z karczkiem typu 
ogrodniczki, bryczesy i szorty z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, 
dziane (z wyłączeniem strojów kąpielowych i kalesonów) 

12 0 
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6103 42 00  Męskie lub chłopięce spodnie, spodnie na szelkach i z karczkiem typu 
ogrodniczki, bryczesy i szorty z bawełny, dziane (z wyłączeniem strojów 
kąpielowych i kalesonów) 

12 0 

6103 43 00  Męskie lub chłopięce spodnie, spodnie na szelkach i z karczkiem typu 
ogrodniczki, bryczesy i szorty, z włókien syntetycznych, dziane (z wyłącze
niem strojów kąpielowych i kalesonów) 

12 0 

6103 49 00  Męskie lub chłopięce spodnie, spodnie na szelkach i z karczkiem typu 
ogrodniczki, bryczesy i szorty z materiałów włókienniczych, dziane (z wy
łączeniem z wełny, cienkiej sierści zwierzęcej, bawełny lub włókien synte
tycznych, strojów kąpielowych i kalesonów) 

12 0 

6104 13 00  Kostiumy damskie lub dziewczęce z włókien syntetycznych, dziane (z wy
łączeniem kombinezonów narciarskich i strojów kąpielowych) 

12 0 

6104 19 00  Kostiumy damskie lub dziewczęce z materiałów włókienniczych, dziane 
(z wyłączeniem z włókien syntetycznych i kombinezonów narciarskich 
i strojów kąpielowych) 

12 0 

6104 22 00  Komplety damskie lub dziewczęce z bawełny, dziane (z wyłączeniem 
kompletów narciarskich i strojów kąpielowych) 

12 0 

6104 23 00  Komplety damskie lub dziewczęce z włókien syntetycznych, dziane (z wy
łączeniem kompletów narciarskich i strojów kąpielowych) 

12 0 

6104 29 00  Komplety damskie lub dziewczęce z materiałów włókienniczych (z wyłą
czeniem z bawełny lub włókien syntetycznych, kompletów narciarskich 
i strojów kąpielowych) 

12 0 

6104 31 00  Żakiety damskie lub dziewczęce z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, 
dziane (z wyłączeniem kurtek od wiatru i podobnych artykułów) 

12 0 

6104 32 00  Żakiety damskie lub dziewczęce z bawełny, dziane (z wyłączeniem kurtek 
od wiatru i podobnych artykułów) 

12 0 

6104 33 00  Żakiety damskie lub dziewczęce z włókien syntetycznych, dziane (z wyłą
czeniem kurtek od wiatru i podobnych artykułów) 

12 0 

6104 39 00  Żakiety damskie lub dziewczęce z materiałów włókienniczych, dziane 
(z wyłączeniem z wełny, cienkiej sierści zwierzęcej, bawełny lub włókien 
syntetycznych, kurtek od wiatru i podobnych artykułów) 

12 0 

6104 41 00  Suknie damskie lub dziewczęce z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, 
dziane (z wyłączeniem halek) 

12 0 

6104 42 00  Suknie damskie lub dziewczęce z bawełny, dziane (z wyłączeniem halek) 12 0 
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6104 43 00  Suknie damskie lub dziewczęce z włókien syntetycznych, dziane (z wyłą
czeniem halek) 

12 0 

6104 44 00  Suknie damskie lub dziewczęce z włókien sztucznych, dziane (z wyłącze
niem halek) 

12 0 

6104 49 00  Suknie damskie lub dziewczęce z materiałów włókienniczych, dziane 
(z wyłączeniem z wełny, cienkiej sierści zwierzęcej, bawełny, włókien che
micznych i halek) 

12 0 

6104 51 00  Damskie lub dziewczęce spódnice i spódnico-spodnie z wełny lub cienkiej 
sierści zwierzęcej, dziane (z wyłączeniem halek) 

12 0 

6104 52 00  Damskie lub dziewczęce spódnice i spódnico-spodnie z bawełny, dziane 
(z wyłączeniem halek) 

12 0 

6104 53 00  Damskie lub dziewczęce spódnice i spódnico-spodnie z włókien synte
tycznych, dziane (z wyłączeniem halek) 

12 0 

6104 59 00  Damskie lub dziewczęce spódnice i spódnico-spodnie z materiałów włó
kienniczych, dziane (z wyłączeniem z wełny, cienkiej sierści zwierzęcej, 
bawełny lub włókien syntetycznych i halek) 

12 0 

6104 61 00  Damskie lub dziewczęce spodnie, spodnie na szelkach i z karczkiem typu 
ogrodniczki, bryczesy i szorty z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, 
dziane (z wyłączeniem fig i strojów kąpielowych) 

12 0 

6104 62 00  Damskie lub dziewczęce spodnie, spodnie na szelkach i z karczkiem typu 
ogrodniczki, bryczesy i szorty z bawełny, dziane (z wyłączeniem fig i stro
jów kąpielowych) 

12 0 

6104 63 00  Damskie lub dziewczęce spodnie, spodnie na szelkach i z karczkiem typu 
ogrodniczki, bryczesy i szorty z włókien syntetycznych, dziane (z wyłącze
niem fig i strojów kąpielowych) 

12 0 

6104 69 00  Damskie lub dziewczęce spodnie, spodnie na szelkach i z karczkiem typu 
ogrodniczki, bryczesy i szorty z materiałów włókienniczych, dziane (z wy
łączeniem z wełny, cienkiej sierści zwierzęcej, bawełny lub włókien synte
tycznych, fig i strojów kąpielowych) 

12 0 

6105 10 00  Koszule męskie lub chłopięce z bawełny, dziane (z wyłączeniem koszul 
nocnych, T-shirtów, koszulek trykotowych i pozostałych trykotów) 

12 0 

6105 20 10  Koszule męskie lub chłopięce z włókien syntetycznych, dziane (z wyłącze
niem koszul nocnych, T-shirtów, koszulek trykotowych i pozostałych try
kotów) 

12 0 

6105 20 90  Koszule męskie lub chłopięce z włókien sztucznych, dziane (z wyłącze
niem koszul nocnych, T-shirtów, koszulek trykotowych i pozostałych try
kotów) 

12 0 
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6105 90 10  Koszule męskie lub chłopięce z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, 
dziane (z wyłączeniem koszul nocnych, T-shirtów, koszulek trykotowych 
i pozostałych trykotów) 

12 0 

6105 90 90  Koszule męskie lub chłopięce z materiałów włókienniczych, dziane (z wy
łączeniem z bawełny, włókien chemicznych, wełny lub cienkiej sierści 
zwierzęcej, koszul nocnych, T-shirtów, koszulek trykotowych i pozostałych 
trykotów) 

12 0 

6106 10 00  Damskie lub dziewczęce bluzki, koszule i bluzki koszulowe z bawełny, 
dziane (z wyłączeniem T-shirtów i trykotów) 

12 0 

6106 20 00  Damskie lub dziewczęce bluzki, koszule i bluzki koszulowe z włókien 
chemicznych, dziane (z wyłączeniem T-shirtów i trykotów) 

12 0 

6106 90 10  Damskie lub dziewczęce bluzki, koszule i bluzki koszulowe z wełny lub 
cienkiej sierści zwierzęcej, dziane (z wyłączeniem T-shirtów i trykotów) 

12 0 

6106 90 30  Damskie lub dziewczęce bluzki, koszule i bluzki koszulowe z jedwabiu 
lub odpadów jedwabiu, dziane (z wyłączeniem T-shirtów i trykotów) 

12 0 

6106 90 50  Damskie lub dziewczęce bluzki, koszule i bluzki koszulowe z lnu lub ra
mii, dziane (z wyłączeniem T-shirtów i trykotów) 

12 0 

6106 90 90  Damskie lub dziewczęce bluzki, koszule i bluzki koszulowe z materiałów 
włókienniczych, dziane (z wyłączeniem z wełny, cienkiej sierści zwierzę
cej, bawełny lub włókien chemicznych, jedwabiu lub odpadów jedwabiu, 
lnu lub ramii, T-shirtów i trykotów) 

12 0 

6107 11 00  Męskie lub chłopięce kalesony i majtki z bawełny, dziane 12 0 

6107 12 00  Męskie lub chłopięce kalesony i majtki z włókien chemicznych, dziane 12 0 

6107 19 00  Męskie lub chłopięce kalesony i majtki z pozostałych materiałów włókien
niczych, dziane (z wyłączeniem z bawełny lub włókien chemicznych) 

12 0 

6107 21 00  Męskie lub chłopięce koszule nocne i piżamy z bawełny, dziane (z wyłą
czeniem trykotów i koszulek trykotowych) 

12 0 

6107 22 00  Męskie lub chłopięce koszule nocne i piżamy z włókien chemicznych, 
dziane (z wyłączeniem trykotów i koszulek trykotowych) 

12 0 

6107 29 00  Męskie lub chłopięce koszule nocne i piżamy z materiałów włókienni
czych, dziane (z wyłączeniem z bawełny lub włókien chemicznych i tryko
tów i koszulek trykotowych) 

12 0 

6107 91 00  Męskie lub chłopięce płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły 
z bawełny, dziane 

12 0 
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6107 99 00  Męskie lub chłopięce płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły 
z materiałów włókienniczych, dziane (z wyłączeniem z bawełny) 

12 0 

6108 11 00  Damskie lub dziewczęce półhalki i halki z włókien chemicznych, dziane 
(z wyłączeniem T-shirtów i trykotów) 

12 0 

6108 19 00  Damskie lub dziewczęce półhalki i halki z materiałów włókienniczych, 
dziane (z wyłączeniem włókien chemicznych, T-shirtów i trykotów) 

12 0 

6108 21 00  Damskie lub dziewczęce majtki i figi z bawełny, dziane 12 0 

6108 22 00  Damskie lub dziewczęce majtki i figi z włókien chemicznych, dziane 12 0 

6108 29 00  Damskie lub dziewczęce majtki i figi z materiałów włókienniczych, dziane 
(z wyłączeniem z bawełny lub włókien chemicznych) 

12 0 

6108 31 00  Damskie lub dziewczęce koszule nocne i piżamy z bawełny, dziane (z wy
łączeniem T-shirtów, trykotów i peniuarów) 

12 0 

6108 32 00  Damskie lub dziewczęce koszule nocne i piżamy z włókien chemicznych, 
dziane (z wyłączeniem T-shirtów, trykotów i peniuarów) 

12 0 

6108 39 00  Damskie lub dziewczęce koszule nocne i piżamy z materiałów włókienni
czych, dziane (z wyłączeniem z bawełny i włókien chemicznych, T-shir
tów, trykotów i peniuarów) 

12 0 

6108 91 00  Damskie lub dziewczęce peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki, podomki 
i podobne artykuły z bawełny, dziane (z wyłączeniem trykotów, półhalek, 
halek, majtek i fig, koszul nocnych, piżam, biustonoszy, pasów, gorsetów 
i podobnych artykułów) 

12 0 

6108 92 00  Damskie lub dziewczęce peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki, podomki 
i podobne artykuły z włókien chemicznych, dziane (z wyłączeniem tryko
tów, półhalek, halek, majtek i fig, koszul nocnych, piżam, biustonoszy, pa
sów, gorsetów i podobnych artykułów) 

12 0 

6108 99 00  Damskie lub dziewczęce peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki, podomki 
i podobne artykuły z materiałów włókienniczych, dziane (z wyłączeniem 
z bawełny lub włókien chemicznych, trykotów, półhalek, halek, majtek 
i fig, koszul nocnych, piżam, biustonoszy, pasów, gorsetów i podobnych 
artykułów) 

12 0 

6109 10 00  T-shirty, koszulki trykotowe i pozostałe trykoty z bawełny, dziane 12 0 

6109 90 10  T-shirty, koszulki trykotowe i pozostałe trykoty z wełny lub cienkiej 
sierści zwierzęcej, dziane 

12 0 
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6109 90 30  T-shirty, koszulki trykotowe i pozostałe trykoty z włókien chemicznych, 
dziane 

12 0 

6109 90 90  T-shirty, koszulki trykotowe i pozostałe trykoty z materiałów włókienni
czych, dziane (z wyłączeniem z wełny, cienkiej sierści zwierzęcej, bawełny 
lub włókien chemicznych) 

12 0 

6110 11 10  Bluzy i pulowery zawierające >= 50 % masy wełny i o masie >= 600 g na 
sztukę, dziane 

10,5 0 

6110 11 30  Męskie lub chłopięce bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i pod
obne artykuły, z wełny, dziane (z wyłączeniem bluz i pulowerów zawiera
jących >= 50 % masy wełny i o masie >= 600 g na sztukę, oraz kamizelek 
wywatowanych) 

12 0 

6110 11 90  Damskie lub dziewczęce bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki 
i podobne artykuły, z wełny, dziane (z wyłączeniem bluz i pulowerów za
wierających >= 50 % masy wełny i o masie >= 600 g na sztukę, oraz ka
mizelek wywatowanych) 

12 0 

6110 12 10  Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, z sierści 
kóz kaszmirskich, dziane, dla mężczyzn lub chłopców (z wyłączeniem ar
tykułów pikowanych) 

12 0 

6110 12 90  Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, z sierści 
z kóz kaszmirskich, dziane, dla kobiet lub dziewcząt (z wyłączeniem arty
kułów pikowanych) 

12 0 

6110 19 10  Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, z cien
kiej sierści zwierzęcej, dziane, dla mężczyzn lub chłopców (z wyłączeniem 
z sierści z kóz kaszmirskich i artykułów pikowanych) 

12 0 

6110 19 90  Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, z cien
kiej sierści zwierzęcej, dziane, dla kobiet lub dziewcząt (z wyłączeniem 
z sierści z kóz kaszmirskich i artykułów pikowanych) 

12 0 

6110 20 10  Bluzki i pulowery z kołnierzem polo lub golfem, z lekkiej i cienkiej dzia
niny, z bawełny, dziane 

12 0 

6110 20 91  Męskie lub chłopięce bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i pod
obne artykuły, z bawełny, dziane (z wyłączeniem bluzek i pulowerów 
z kołnierzem polo lub golfem, z lekkiej i cienkiej dzianiny oraz kamizelek 
wywatowanych) 

12 0 

6110 20 99  Damskie lub dziewczęce bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki 
i podobne artykuły, z bawełny, dziane (z wyłączeniem bluzek i pulowerów 
z kołnierzem polo lub golfem, z lekkiej i cienkiej dzianiny oraz kamizelek 
wywatowanych) 

12 0 

6110 30 10  Bluzki i pulowery z kołnierzem polo lub golfem, z lekkiej i cienkiej dzia
niny, z włókien chemicznych, dziane 

12 0 

6110 30 91  Męskie lub chłopięce bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i pod
obne artykuły, z włókien chemicznych, dziane (z wyłączeniem bluzek i pu
lowerów z kołnierzem polo lub golfem, z lekkiej i cienkiej dzianiny oraz 
kamizelek wywatowanych) 

12 0 
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6110 30 99  Damskie lub dziewczęce bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki 
i podobne artykuły, z włókien chemicznych, dziane (z wyłączeniem blu
zek i pulowerów z kołnierzem polo lub golfem, z lekkiej i cienkiej dzia
niny oraz kamizelek wywatowanych) 

12 0 

6110 90 10  Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, z lnu 
lub ramii, dziane (z wyłączeniem kamizelek wywatowanych) 

12 0 

6110 90 90  Bluzy, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne artykuły, z mate
riałów włókienniczych, dziane (z wyłączeniem z włókien chemicznych, 
wełny, cienkiej sierści zwierzęcej, bawełny, lnu lub ramii i kamizelek wy
watowanych) 

12 0 

6111 20 10  Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem dla niemowląt, z bawełny, 
dziane 

8,9 0 

6111 20 90  Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, z bawełny, dziane (z wyłącze
niem rękawiczek, mitenek, rękawic z jednym palcem i czapek) 

12 0 

6111 30 10  Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem dla niemowląt, z włókien 
syntetycznych, dziane 

8,9 0 

6111 30 90  Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, z włókien syntetycznych, 
dziane (z wyłączeniem rękawiczek, mitenek, rękawic z jednym palcem 
i czapek) 

12 0 

6111 90 11  Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem dla niemowląt, z wełny 
lub cienkiej sierści zwierzęcej, dziane 

8,9 0 

6111 90 19  Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, z wełny lub cienkiej sierści 
zwierzęcej, dziane (z wyłączeniem rękawiczek, mitenek, rękawic z jednym 
palcem i czapek) 

12 0 

6111 90 90  Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt z materiałów włókienniczych, 
dziane (z wyłączeniem z wełny, cienkiej sierści zwierzęcej, bawełny lub 
włókien syntetycznych i czapek) 

12 0 

6112 11 00  Dresy z bawełny, dziane 12 0 

6112 12 00  Dresy z włókien syntetycznych, dziane 12 0 

6112 19 00  Dresy z materiałów włókienniczych, dziane (z wyłączeniem bawełny lub 
włókien syntetycznych) 

12 0 

6112 20 00  Ubiory narciarskie, dziane 12 0 

6112 31 10  Męskie lub chłopięce stroje kąpielowe z włókien syntetycznych, dziane, 
zawierające >= 5 % masy nitki gumowej 

8 0 

6112 31 90  Męskie lub chłopięce stroje kąpielowe z włókien syntetycznych, dziane 
(z wyłączeniem zawierających >= 5 % masy nitki gumowej) 

12 0 
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6112 39 10  Męskie lub chłopięce stroje kąpielowe z materiałów włókienniczych, 
dziane, zawierające >= 5 % masy nitki gumowej (z wyłączeniem włókien 
syntetycznych) 

8 0 

6112 39 90  Męskie lub chłopięce stroje kąpielowe z materiałów włókienniczych, 
dziane (z wyłączeniem włókien syntetycznych i zawierających >= 5 % 
masy nitki gumowej) 

12 0 

6112 41 10  Damskie lub dziewczęce stroje kąpielowe z włókien syntetycznych, 
dziane, zawierające >= 5 % masy nitki gumowej 

8 0 

6112 41 90  Damskie lub dziewczęce stroje kąpielowe z włókien syntetycznych, dziane 
(z wyłączeniem zawierających >= 5 % masy nitki gumowej 

12 0 

6112 49 10  Damskie lub dziewczęce stroje kąpielowe z materiałów włókienniczych, 
dziane, zawierające >= 5 % masy nitki gumowej (z wyłączeniem włókien 
syntetycznych) 

8 0 

6112 49 90  Damskie lub dziewczęce stroje kąpielowe z materiałów włókienniczych, 
dziane (z wyłączeniem włókien syntetycznych i zawierających >= 5 % 
masy nitki gumowej) 

12 0 

6113 00 10  Odzież, dziana, gumowana (z wyłączeniem odzieży i dodatków odzieżo
wych dla niemowląt) 

8 0 

6113 00 90  Odzież, dziana, impregnowana, powleczona lub pokryta tworzywami 
sztucznymi lub pozostałymi materiałami (z wyłączeniem gumowanej 
i odzieży i dodatków odzieżowych dla niemowląt) 

12 0 

6114 20 00  Odzież specjalna dla grup zawodowych, sportowców i do innych celów, 
gdzie indziej niewymieniona, z bawełny, dziana 

12 0 

6114 30 00  Odzież specjalna dla grup zawodowych, sportowców i do innych celów, 
gdzie indziej niewymieniona, z włókien chemicznych, dziana 

12 0 

6114 90 00  Odzież specjalna dla grup zawodowych, sportowców i do innych celów, 
gdzie indziej niewymieniona, z materiałów włókienniczych, dziana (z wy
łączeniem z bawełny i włókien chemicznych) 

12 0 

6115 10 10  Pończochy przeciwżylakowe z włókien syntetycznych, dziane 8 0 

6115 10 90  Wyroby pończosznicze o stopniowanym ucisku z materiałów włókienni
czych, dziane (z wyłączeniem pończoch przeciwżylakowych z włókien 
syntetycznych i wyrobów pończoszniczych dla niemowląt) 

12 0 

6115 21 00  Rajstopy i trykoty z włókien syntetycznych, dziane, o masie liniowej nitki 
pojedynczej < 67 decyteksów (z wyłączeniem wyrobów pończoszniczych 
o stopniowanym ucisku) 

12 0 
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6115 22 00  Rajstopy i trykoty z włókien syntetycznych, dziane, o masie liniowej nitki 
pojedynczej >= 67 decyteksów (z wyłączeniem wyrobów pończoszni
czych o stopniowanym ucisku) 

12 0 

6115 29 00  Rajstopy i trykoty z materiałów włókienniczych, dziane (z wyłączeniem 
wyrobów pończoszniczych o stopniowanym ucisku, tych z włókien synte
tycznych i wyrobów pończoszniczych dla niemowląt) 

12 0 

6115 30 11  Podkolanówki damskie z włókien syntetycznych, dziane, o masie liniowej 
nitki pojedynczej < 67 decyteksów (z wyłączeniem wyrobów pończoszni
czych o stopniowanym ucisku) 

12 0 

6115 30 19  Damskie wyroby pończosznicze pełnej długości z włókien syntetycznych, 
dziane, o masie liniowej nitki pojedynczej < 67 decyteksów (z wyłącze
niem wyrobów pończoszniczych o stopniowanym ucisku, rajstop i tryko
tów i podkolanówek) 

12 0 

6115 30 90  Damskie wyroby pończosznicze pełnej długości i do kolan, dziane, o ma
sie liniowej nitki pojedynczej < 67 decyteksów (z wyłączeniem wyrobów 
pończoszniczych o stopniowanym ucisku, tych z włókien syntetycznych 
i rajstop i trykotów) 

12 0 

6115 94 00  Pończochy pełnej długości lub podkolanówki, skarpety i pozostałe wy
roby pończosznicze, włącznie z obuwiem bez nakładanych podeszew, 
z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, dziane (z wyłączeniem wyrobów 
pończoszniczych o stopniowanym ucisku, rajstop i trykotów, damskich 
pończoch pełnej długości lub podkolanówek, o masie liniowej nitki poje
dynczej < 67 decyteksów, i wyrobów pończoszniczych dla niemowląt) 

12 0 

6115 95 00  Pończochy pełnej długości lub podkolanówki, skarpety i pozostałe wy
roby pończosznicze, włącznie z obuwiem bez nakładanych podeszew, 
z bawełny, dziane (z wyłączeniem wyrobów pończoszniczych o stopnio
wanym ucisku, rajstop i trykotów, damskich pończoch pełnej długości lub 
podkolanówek, o masie liniowej nitki pojedynczej < 67 decyteksów, i wy
robów pończoszniczych dla niemowląt) 

12 0 

6115 96 10  Podkolanówki z włókien syntetycznych, dziane (z wyłączeniem wyrobów 
pończoszniczych o stopniowanym ucisku, damskich pończoch pełnej dłu
gości, o masie liniowej nitki pojedynczej < 67 decyteksów i wyrobów po
ńczoszniczych dla niemowląt) 

12 0 

6115 96 91  Pończochy damskie z włókien syntetycznych, dziane (z wyłączeniem wy
robów pończoszniczych o stopniowanym ucisku, rajstop i trykotów, dam
skich pończoch pełnej długości o masie liniowej nitki pojedynczej < 67 
decyteksów i podkolanówek) 

12 0 

6115 96 99  Pończochy pełnej długości, skarpety i pozostałe wyroby pończosznicze, 
włącznie z obuwiem bez nakładanych podeszew, z włókien syntetycz
nych, dziane (z wyłączeniem wyrobów pończoszniczych o stopniowanym 
ucisku, rajstop i trykotów damskich, pończoch pełnej długości lub podko
lanówek i wyrobów pończoszniczych dla niemowląt) 

12 0 

6115 99 00  Pończochy pełnej długości lub podkolanówki, skarpety i pozostałe wy
roby pończosznicze, włącznie z obuwiem bez nakładanych podeszew, 
z materiałów włókienniczych, dziane (z wyłączeniem z wełny, cienkiej 
sierści zwierzęcej, bawełny lub włókien syntetycznych i z wyłączeniem 
wyrobów pończoszniczych o stopniowanym ucisku, rajstop i trykotów, 
damskich pończoch pełnej długości lub podkolanówek, o masie liniowej 
nitki pojedynczej < 67 decyteksów, i wyrobów pończoszniczych dla nie
mowląt) 

12 0 
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6116 10 20  Rękawiczki, impregnowane, powleczone lub pokryte gumą, dziane 8 0 

6116 10 80  Mitenki i rękawice z jednym palcem, impregnowane, powleczone lub po
kryte tworzywem sztucznym lub gumą, dziane, oraz rękawiczki, impreg
nowane, powleczone lub pokryte tworzywem sztucznym, dziane 

8,9 0 

6116 91 00  Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem, z wełny lub cienkiej 
sierści zwierzęcej, dziane (z wyłączeniem dla niemowląt) 

8,9 0 

6116 92 00  Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem, z bawełny, dziane (z wy
łączeniem impregnowanych, powleczonych lub pokrytych tworzywem 
sztucznym lub gumą, oraz dla niemowląt) 

8,9 0 

6116 93 00  Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem, z włókien syntetycz
nych, dziane (z wyłączeniem impregnowanych, powleczonych lub pokry
tych tworzywem sztucznym lub gumą, oraz dla niemowląt) 

8,9 0 

6116 99 00  Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem, z materiałów włókienni
czych, dziane (z wyłączeniem z wełny, cienkiej sierści zwierzęcej, impreg
nowanych, powleczonych lub pokrytych tworzywem sztucznym lub 
gumą, oraz dla niemowląt) 

8,9 0 

6117 10 00  Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i temu podobne, dziane 12 0 

6117 80 10  Gotowe dodatki odzieżowe, dziane, uelastycznione lub gumowane, gdzie 
indziej niewymienione 

8 0 

6117 80 80  Krawaty, muszki, fulary i pozostałe gotowe dodatki odzieżowe, dziane, 
gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem uelastycznionych lub gumo
wanych i z wyłączeniem szali, chust, szalików, mantyli, welonów i temu 
podobnych) 

12 0 

6117 90 00  Części odzieży lub dodatków odzieżowych, dziane, gdzie indziej niewy
mienione 

12 0 

6201 11 00  Męskie lub chłopięce palta, płaszcze przeciwdeszczowe, kurtki 3/4, pele
rynki, peleryny i podobne artykuły, z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej 
(z wyłączeniem dzianych) 

12 0 

6201 12 10  Męskie lub chłopięce palta, płaszcze przeciwdeszczowe, kurtki 3/4, pele
rynki, peleryny i podobne artykuły, z bawełny, o masie sztuki ubioru 
<= 1 kg (z wyłączeniem dzianych) 

12 0 

6201 12 90  Męskie lub chłopięce palta, płaszcze przeciwdeszczowe, kurtki 3/4, pele
rynki, peleryny i podobne artykuły, z bawełny, o masie sztuki ubioru 
> 1 kg (z wyłączeniem dzianych) 

12 0 

6201 13 10  Męskie lub chłopięce palta, płaszcze przeciwdeszczowe, kurtki 3/4, pele
rynki, peleryny i podobne artykuły, z włókien chemicznych, o masie 
sztuki ubioru <= 1 kg (z wyłączeniem dzianych) 

12 0 
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6201 13 90  Męskie lub chłopięce palta, płaszcze przeciwdeszczowe, kurtki 3/4, pele
rynki, peleryny i podobne artykuły, z włókien chemicznych, o masie 
sztuki ubioru > 1 kg (z wyłączeniem dzianych) 

12 0 

6201 19 00  Męskie lub chłopięce palta, płaszcze przeciwdeszczowe, kurtki 3/4, pele
rynki, peleryny i podobne artykuły, z materiałów włókienniczych (z wyłą
czeniem z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, bawełny lub włókien che
micznych, dzianych) 

12 0 

6201 91 00  Męskie lub chłopięce anoraki, włącznie z kurtkami narciarskimi, wia
trówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, z wełny lub cienkiej sierści 
zwierzęcej (z wyłączeniem dzianych oraz z wyłączeniem garniturów, 
kompletów, marynarek i spodni) 

12 0 

6201 92 00  Męskie lub chłopięce anoraki, wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne arty
kuły, z bawełny (niedziane oraz z wyłączeniem garniturów, kompletów, 
marynarek, spodni i górnych części ubiorów narciarskich) 

12 0 

6201 93 00  Męskie lub chłopięce anoraki, wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne arty
kuły, z włókien chemicznych (niedziane oraz z wyłączeniem garniturów, 
kompletów, marynarek, spodni i górnych części ubiorów narciarskich) 

12 0 

6201 99 00  Męskie lub chłopięce anoraki, włącznie z kurtkami narciarskimi, wia
trówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły z materiałów włókienniczych 
(z wyłączeniem z wełny, cienkiej sierści zwierzęcej, bawełny lub włókien 
chemicznych, dzianych, garniturów, kompletów, marynarek i spodni) 

12 0 

6202 11 00  Damskie lub dziewczęce palta, płaszcze przeciwdeszczowe, kurtki 3/4, pe
lerynki, peleryny i podobne artykuły, z wełny lub cienkiej sierści zwierzę
cej (z wyłączeniem dzianych) 

12 0 

6202 12 10  Damskie lub dziewczęce palta, płaszcze przeciwdeszczowe, kurtki 3/4, pe
lerynki, peleryny i podobne artykuły, z bawełny, o masie sztuki ubioru 
<= 1 kg (z wyłączeniem dzianych) 

12 0 

6202 12 90  Damskie lub dziewczęce palta, płaszcze przeciwdeszczowe, kurtki 3/4, pe
lerynki, peleryny i podobne artykuły, z bawełny, o masie sztuki ubioru 
> 1 kg (z wyłączeniem dzianych) 

12 0 

6202 13 10  Damskie lub dziewczęce palta, płaszcze przeciwdeszczowe, kurtki 3/4, pe
lerynki, peleryny i podobne artykuły, z włókien chemicznych, o masie 
sztuki ubioru <= 1 kg (z wyłączeniem dzianych) 

12 0 

6202 13 90  Damskie lub dziewczęce palta, płaszcze przeciwdeszczowe, kurtki 3/4, pe
lerynki, peleryny i podobne artykuły, z włókien chemicznych, o masie 
sztuki ubioru > 1 kg (z wyłączeniem dzianych) 

12 0 

6202 19 00  Damskie lub dziewczęce palta, płaszcze przeciwdeszczowe, kurtki 3/4, pe
lerynki, peleryny i podobne artykuły, z materiałów włókienniczych (z wy
łączeniem z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, bawełny lub włókien 
chemicznych oraz dzianych) 

12 0 

6202 91 00  Damskie lub dziewczęce anoraki, włącznie z kurtkami narciarskimi, wia
trówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, z wełny lub cienkiej sierści 
zwierzęcej (z wyłączeniem dzianych, kostiumów, kompletów, żakietów 
i spodni) 

12 0 
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6202 92 00  Damskie lub dziewczęce anoraki, wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne 
artykuły, z bawełny (niedziane oraz z wyłączeniem kostiumów, komple
tów, żakietów, spodni i górnych części ubiorów narciarskich) 

12 0 

6202 93 00  Damskie lub dziewczęce anoraki, wiatrówki, kurtki od wiatru i podobne 
artykuły, z włókien chemicznych (niedziane oraz z wyłączeniem kostiu
mów, kompletów, żakietów, spodni i górnych części ubiorów narciar
skich) 

12 0 

6202 99 00  Damskie lub dziewczęce anoraki, włącznie z kurtkami narciarskimi, wia
trówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, z materiałów włókienniczych 
(z wyłączeniem z wełny, cienkiej sierści zwierzęcej, bawełny lub włókien 
chemicznych, dzianych, kostiumów, kompletów, żakietów i spodni) 

12 0 

6203 11 00  Garnitury męskie lub chłopięce z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej 
(z wyłączeniem dzianych, dresów, ubiorów narciarskich i strojów kąpielo
wych) 

12 0 

6203 12 00  Garnitury męskie lub chłopięce z włókien syntetycznych (z wyłączeniem 
dzianych, dresów, ubiorów narciarskich i strojów kąpielowych) 

12 0 

6203 19 10  Garnitury męskie lub chłopięce z bawełny (z wyłączeniem dzianych, dre
sów, ubiorów narciarskich i strojów kąpielowych) 

12 0 

6203 19 30  Garnitury męskie lub chłopięce z włókien sztucznych (z wyłączeniem 
dzianych, dresów, ubiorów narciarskich i strojów kąpielowych) 

12 0 

6203 19 90  Garnitury męskie lub chłopięce z materiałów włókienniczych (z wyłącze
niem z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, bawełny lub włókien synte
tycznych, dzianych, dresów, ubiorów narciarskich i strojów kąpielowych) 

12 0 

6203 22 10  Męskie lub chłopięce komplety robocze z bawełny (z wyłączeniem dzia
nych) 

12 0 

6203 22 80  Męskie lub chłopięce komplety, z bawełny (niedziane oraz z wyłączeniem 
ubiorów roboczych, dresów, kompletów narciarskich i strojów kąpielo
wych) 

12 0 

6203 23 10  Męskie lub chłopięce komplety robocze z włókien syntetycznych (z wyłą
czeniem dzianych) 

12 0 

6203 23 80  Męskie lub chłopięce komplety, z włókien syntetycznych (niedziane oraz 
z wyłączeniem ubiorów roboczych, dresów, kompletów narciarskich i stro
jów kąpielowych) 

12 0 

6203 29 11  Męskie lub chłopięce komplety robocze z włókien sztucznych (z wyłącze
niem dzianych) 

12 0 

6203 29 18  Męskie lub chłopięce komplety, z włókien sztucznych (niedziane oraz 
z wyłączeniem ubiorów roboczych, dresów, kompletów narciarskich i stro
jów kąpielowych) 

12 0 
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6203 29 30  Męskie lub chłopięce komplety z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej 
(z wyłączeniem dzianych, kompletów narciarskich i strojów kąpielowych) 

12 0 

6203 29 90  Garnitury męskie lub chłopięce z materiałów włókienniczych (z wyłącze
niem z wełny, cienkiej sierści zwierzęcej, bawełny, włókien chemicznych, 
dzianych, kompletów narciarskich i strojów kąpielowych) 

12 0 

6203 31 00  Marynarki męskie lub chłopięce z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej 
(z wyłączeniem dzianych oraz kurtek od wiatru i podobnych artykułów) 

12 0 

6203 32 10  Marynarki męskie lub chłopięce z bawełny, robocze (z wyłączeniem dzia
nych oraz kurtek od wiatru i podobnych artykułów) 

12 0 

6203 32 90  Marynarki męskie lub chłopięce z bawełny (z wyłączeniem dzianych, ro
boczych oraz kurtek od wiatru i podobnych artykułów) 

12 0 

6203 33 10  Marynarki męskie lub chłopięce z włókien syntetycznych, robocze (z wyłą
czeniem dzianych oraz kurtek od wiatru i podobnych artykułów) 

12 0 

6203 33 90  Marynarki męskie lub chłopięce z włókien syntetycznych (z wyłączeniem 
dzianych, roboczych oraz kurtek od wiatru i podobnych artykułów) 

12 0 

6203 39 11  Marynarki męskie lub chłopięce z włókien sztucznych, robocze (z wyłącze
niem dzianych oraz kurtek od wiatru i podobnych artykułów) 

12 0 

6203 39 19  Marynarki męskie lub chłopięce z włókien sztucznych (z wyłączeniem 
dzianych, roboczych oraz kurtek od wiatru i podobnych artykułów) 

12 0 

6203 39 90  Marynarki męskie lub chłopięce z materiałów włókienniczych (z wyłącze
niem z wełny, cienkiej sierści zwierzęcej, bawełny lub włókien chemicz
nych, dzianych oraz kurtek od wiatru i podobnych artykułów) 

12 0 

6203 41 10  Męskie lub chłopięce spodnie i bryczesy z wełny lub cienkiej sierści zwie
rzęcej (z wyłączeniem dzianych, spodni na szelkach i z karczkiem typu 
ogrodniczki oraz kalesonów) 

12 0 

6203 41 30  Męskie lub chłopięce spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki 
z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej (z wyłączeniem dzianych) 

12 0 

6203 41 90  Męskie lub chłopięce szorty z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej (z wyłą
czeniem dzianych, kalesonów i strojów kąpielowych) 

12 0 

6203 42 11  Męskie lub chłopięce robocze spodnie i bryczesy z bawełny (z wyłącze
niem dzianych oraz spodni na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki) 

12 0 

6203 42 31  Męskie lub chłopięce spodnie i bryczesy z drelichu bawełnianego (z wyłą
czeniem dzianych, roboczych, spodni na szelkach i z karczkiem typu 
ogrodniczki oraz kalesonów) 

12 0 
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6203 42 33  Męskie lub chłopięce spodnie i bryczesy z bawełnianego kordu genua 
przeciętego (welwetu) (z wyłączeniem dzianych, roboczych, spodni na 
szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki oraz kalesonów) 

12 0 

6203 42 35  Męskie lub chłopięce spodnie i bryczesy z bawełny (z wyłączeniem z dreli
chu, z kordu genua przeciętego (welwetu), dzianych, roboczych, spodni 
na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki oraz kalesonów) 

12 0 

6203 42 51  Męskie lub chłopięce spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, 
z bawełny, robocze (z wyłączeniem dzianych) 

12 0 

6203 42 59  Męskie lub chłopięce spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, 
z bawełny (z wyłączeniem dzianych, roboczych) 

12 0 

6203 42 90  Męskie lub chłopięce szorty z bawełny (z wyłączeniem dzianych, strojów 
kąpielowych i kalesonów) 

12 0 

6203 43 11  Męskie lub chłopięce spodnie i bryczesy z włókien syntetycznych, robocze 
(z wyłączeniem dzianych oraz spodni na szelkach i z karczkiem typu 
ogrodniczki) 

12 0 

6203 43 19  Męskie lub chłopięce spodnie i bryczesy z włókien syntetycznych (z wyłą
czeniem dzianych, roboczych, spodni na szelkach i z karczkiem typu 
ogrodniczki oraz kalesonów) 

12 0 

6203 43 31  Męskie lub chłopięce spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki 
z włókien syntetycznych, robocze (z wyłączeniem dzianych) 

12 0 

6203 43 39  Męskie lub chłopięce spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki 
z włókien syntetycznych (z wyłączeniem dzianych, roboczych) 

12 0 

6203 43 90  Męskie lub chłopięce szorty z włókien syntetycznych (z wyłączeniem 
dzianych, kalesonów i strojów kąpielowych) 

12 0 

6203 49 11  Męskie lub chłopięce spodnie i bryczesy z włókien sztucznych, robocze 
(z wyłączeniem dzianych oraz spodni na szelkach i z karczkiem typu 
ogrodniczki) 

12 0 

6203 49 19  Męskie lub chłopięce spodnie i bryczesy z włókien sztucznych (z wyłącze
niem dzianych, roboczych, spodni na szelkach i z karczkiem typu ogrod
niczki oraz kalesonów) 

12 0 

6203 49 31  Męskie lub chłopięce spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki 
z włókien sztucznych, robocze (z wyłączeniem dzianych) 

12 0 

6203 49 39  Męskie lub chłopięce spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki 
z włókien sztucznych (z wyłączeniem dzianych oraz roboczych) 

12 0 

6203 49 50  Męskie lub chłopięce szorty z włókien sztucznych (z wyłączeniem dzia
nych, kalesonów i strojów kąpielowych) 

12 0 
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6203 49 90  Męskie lub chłopięce spodnie, spodnie na szelkach i z karczkiem typu 
ogrodniczki, bryczesy i szorty z materiałów włókienniczych (z wyłącze
niem z wełny, cienkiej sierści zwierzęcej, bawełny lub włókien chemicz
nych, dzianych, kalesonów i strojów kąpielowych) 

12 0 

6204 11 00  Damskie lub dziewczęce kostiumy z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej 
(z wyłączeniem dzianych, kombinezonów narciarskich i strojów kąpielo
wych) 

12 0 

6204 12 00  Damskie lub dziewczęce kostiumy z bawełny (z wyłączeniem dzianych, 
kombinezonów narciarskich i strojów kąpielowych) 

12 0 

6204 13 00  Damskie lub dziewczęce kostiumy z włókien syntetycznych (z wyłącze
niem dzianych, kombinezonów narciarskich i strojów kąpielowych) 

12 0 

6204 19 10  Damskie lub dziewczęce kostiumy z włókien sztucznych (z wyłączeniem 
dzianych, kombinezonów narciarskich i strojów kąpielowych) 

12 0 

6204 19 90  Damskie lub dziewczęce kostiumy z materiałów włókienniczych (z wyłą
czeniem z wełny, cienkiej sierści zwierzęcej, bawełny lub włókien che
micznych, dzianych, kombinezonów narciarskich i strojów kąpielowych) 

12 0 

6204 21 00  Damskie lub dziewczęce komplety z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej 
(z wyłączeniem dzianych, kombinezonów narciarskich i strojów kąpielo
wych) 

12 0 

6204 22 10  Damskie lub dziewczęce komplety z bawełny, robocze (z wyłączeniem 
dzianych) 

12 0 

6204 22 80  Damskie lub dziewczęce komplety, z bawełny (niedziane oraz z wyłącze
niem ubiorów roboczych, dresów, kompletów narciarskich i strojów ką
pielowych) 

12 0 

6204 23 10  Damskie lub dziewczęce komplety z włókien syntetycznych, robocze 
(z wyłączeniem dzianych) 

12 0 

6204 23 80  Damskie lub dziewczęce komplety, z włókien syntetycznych (niedziane 
oraz z wyłączeniem ubiorów roboczych, dresów, kompletów narciarskich 
i strojów kąpielowych) 

12 0 

6204 29 11  Damskie lub dziewczęce komplety, z włókien sztucznych, robocze (z wyłą
czeniem dzianych) 

12 0 

6204 29 18  Damskie lub dziewczęce komplety, z włókien sztucznych (niedziane oraz 
z wyłączeniem ubiorów roboczych, dresów, kompletów narciarskich i stro
jów kąpielowych) 

12 0 

6204 29 90  Damskie lub dziewczęce komplety z materiałów włókienniczych (z wyłą
czeniem z wełny, cienkiej sierści zwierzęcej, bawełny lub włókien che
micznych, dzianych, kombinezonów narciarskich i strojów kąpielowych) 

12 0 

6204 31 00  Damskie lub dziewczęce żakiety z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej 
(z wyłączeniem dzianych, kurtek od wiatru i podobnych artykułów) 

12 0 

24.12.2016 L 356/461 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



CN 2007  Wyszczególnienie Stawka podstawowa Kategoria 

6204 32 10  Damskie lub dziewczęce żakiety z bawełny, robocze (z wyłączeniem dzia
nych, kurtek od wiatru i podobnych artykułów) 

12 0 

6204 32 90  Damskie lub dziewczęce żakiety z bawełny (z wyłączeniem dzianych, ro
boczych, kurtek od wiatru i podobnych artykułów) 

12 0 

6204 33 10  Damskie lub dziewczęce żakiety z włókien syntetycznych, robocze (z wyłą
czeniem dzianych, kurtek od wiatru i podobnych artykułów) 

12 0 

6204 33 90  Damskie lub dziewczęce żakiety z włókien syntetycznych (z wyłączeniem 
dzianych, roboczych, kurtek od wiatru i podobnych artykułów) 

12 0 

6204 39 11  Damskie lub dziewczęce żakiety z włókien sztucznych, robocze (z wyłą
czeniem dzianych, kurtek od wiatru i podobnych artykułów) 

12 0 

6204 39 19  Damskie lub dziewczęce żakiety z włókien sztucznych (z wyłączeniem 
dzianych, roboczych, kurtek od wiatru i podobnych artykułów) 

12 0 

6204 39 90  Damskie lub dziewczęce żakiety z materiałów włókienniczych (z wyłącze
niem z wełny, cienkiej sierści zwierzęcej, bawełny lub włókien chemicz
nych, dzianych, kurtek od wiatru i podobnych artykułów) 

12 0 

6204 41 00  Damskie lub dziewczęce suknie z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej 
(z wyłączeniem dzianych i halek) 

12 0 

6204 42 00  Damskie lub dziewczęce suknie z bawełny (z wyłączeniem dzianych i ha
lek) 

12 0 

6204 43 00  Damskie lub dziewczęce suknie z włókien syntetycznych (z wyłączeniem 
dzianych i halek) 

12 0 

6204 44 00  Damskie lub dziewczęce suknie z włókien sztucznych (z wyłączeniem 
dzianych i halek) 

12 0 

6204 49 00  Damskie lub dziewczęce suknie z materiałów włókienniczych (z wyłącze
niem z wełny, cienkiej sierści zwierzęcej, bawełny lub włókien chemicz
nych, dzianych oraz halek) 

12 0 

6204 51 00  Damskie lub dziewczęce spódnice i spódnico-spodnie z wełny lub cienkiej 
sierści zwierzęcej (z wyłączeniem dzianych oraz halek) 

12 0 

6204 52 00  Damskie lub dziewczęce spódnice i spódnico-spodnie z bawełny (z wyłą
czeniem dzianych oraz halek) 

12 0 

6204 53 00  Damskie lub dziewczęce spódnice i spódnico-spodnie z włókien synte
tycznych (z wyłączeniem dzianych oraz halek) 

12 0 

6204 59 10  Damskie lub dziewczęce spódnice i spódnico-spodnie z włókien sztucz
nych (z wyłączeniem dzianych oraz halek) 

12 0 
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6204 59 90  Damskie lub dziewczęce spódnice i spódnico-spodnie z materiałów włó
kienniczych (z wyłączeniem z wełny, cienkiej sierści zwierzęcej, bawełny 
lub włókien chemicznych, dzianych oraz halek) 

12 0 

6204 61 10  Damskie lub dziewczęce spodnie i bryczesy z wełny lub cienkiej sierści 
zwierzęcej (z wyłączeniem dzianych, fig i strojów kąpielowych) 

12 0 

6204 61 85  Damskie lub dziewczęce spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrod
niczki oraz szorty, z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej (z wyłączeniem 
dzianych, fig i strojów kąpielowych) 

12 0 

6204 62 11  Damskie lub dziewczęce spodnie i bryczesy z bawełny, robocze (z wyłą
czeniem dzianych oraz spodni na szelkach i z karczkiem typu ogrod
niczki) 

12 0 

6204 62 31  Damskie lub dziewczęce spodnie i bryczesy z drelichu bawełnianego 
(z wyłączeniem roboczych, spodni na szelkach i z karczkiem typu ogrod
niczki oraz fig) 

12 0 

6204 62 33  Damskie lub dziewczęce spodnie i bryczesy z bawełnianego kordu genua 
przeciętego (welwetu) (z wyłączeniem roboczych, spodni na szelkach 
i z karczkiem typu ogrodniczki oraz fig) 

12 0 

6204 62 39  Damskie lub dziewczęce spodnie i bryczesy, z bawełny (nie z kordu genua 
przeciętego (welwetu), nie z drelichu, niedziane oraz z wyłączeniem ubio
rów roboczych, spodni na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, maj
tek oraz spodni od dresu) 

12 0 

6204 62 51  Damskie lub dziewczęce spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrod
niczki, z bawełny, robocze (z wyłączeniem dzianych) 

12 0 

6204 62 59  Damskie lub dziewczęce spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrod
niczki z bawełny (z wyłączeniem dzianych, roboczych) 

12 0 

6204 62 90  Damskie lub dziewczęce szorty bawełniane (z wyłączeniem dzianych, fig 
i strojów kąpielowych) 

12 0 

6204 63 11  Damskie lub dziewczęce spodnie i bryczesy, z włókien syntetycznych, ro
bocze (z wyłączeniem dzianych oraz spodni na szelkach i z karczkiem 
typu ogrodniczki) 

12 0 

6204 63 18  Damskie lub dziewczęce spodnie i bryczesy, z włókien syntetycznych (nie 
z kordu genua przeciętego (welwetu), nie z drelichu, niedziane oraz z wy
łączeniem roboczych, spodni na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, 
majtek oraz spodni od dresu) 

12 0 

6204 63 31  Damskie lub dziewczęce spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrod
niczki, z włókien syntetycznych, robocze (z wyłączeniem dzianych) 

12 0 

6204 63 39  Damskie lub dziewczęce spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrod
niczki, z włókien syntetycznych (z wyłączeniem dzianych, roboczych) 

12 0 

6204 63 90  Damskie lub dziewczęce szorty z włókien syntetycznych (z wyłączeniem 
dzianych, fig i strojów kąpielowych) 

12 0 
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6204 69 11  Damskie lub dziewczęce spodnie i bryczesy, z włókien sztucznych, robo
cze (z wyłączeniem dzianych oraz spodni na szelkach i z karczkiem typu 
ogrodniczki) 

12 0 

6204 69 18  Damskie lub dziewczęce spodnie i bryczesy, z włókien sztucznych (nie 
z kordu genua przeciętego (welwetu), nie z drelichu, niedziane oraz z wy
łączeniem roboczych, spodni na szelkach i z karczkiem typu ogrodniczki, 
majtek oraz spodni od dresu) 

12 0 

6204 69 31  Damskie lub dziewczęce spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrod
niczki, z włókien sztucznych, robocze (z wyłączeniem dzianych) 

12 0 

6204 69 39  Damskie lub dziewczęce spodnie na szelkach i z karczkiem typu ogrod
niczki z włókien sztucznych (z wyłączeniem dzianych, roboczych) 

12 0 

6204 69 50  Damskie lub dziewczęce szorty z włókien sztucznych (z wyłączeniem 
dzianych, fig i strojów kąpielowych) 

12 0 

6204 69 90  Damskie lub dziewczęce spodnie, spodnie na szelkach i z karczkiem typu 
ogrodniczki, bryczesy i szorty z materiałów włókienniczych (z wyłącze
niem z wełny, cienkiej sierści zwierzęcej, bawełny lub włókien chemicz
nych, dzianych, fig i strojów kąpielowych) 

12 0 

6205 20 00  Koszule męskie lub chłopięce z bawełny (z wyłączeniem dzianych, koszul 
nocnych, koszulek trykotowych i pozostałych trykotów) 

12 0 

6205 30 00  Koszule męskie lub chłopięce z włókien chemicznych (z wyłączeniem 
dzianych, koszul nocnych, koszulek trykotowych i pozostałych trykotów) 

12 0 

6205 90 10  Koszule męskie lub chłopięce z lnu lub ramii (z wyłączeniem dzianych, 
koszul nocnych, koszulek trykotowych i pozostałych trykotów) 

12 0 

6205 90 80  Koszule męskie lub chłopięce z materiałów włókienniczych (z wyłącze
niem z bawełny lub włókien chemicznych, lnu lub ramii, dzianych, koszul 
nocnych, koszulek trykotowych i pozostałych trykotów) 

12 0 

6206 10 00  Damskie lub dziewczęce bluzki, koszule i bluzki koszulowe z jedwabiu 
lub odpadów jedwabiu (z wyłączeniem dzianych oraz trykotów) 

12 0 

6206 20 00  Damskie lub dziewczęce bluzki, koszule i bluzki koszulowe z wełny lub 
cienkiej sierści zwierzęcej (z wyłączeniem dzianych oraz trykotów) 

12 0 

6206 30 00  Damskie lub dziewczęce bluzki, koszule i bluzki koszulowe z bawełny 
(z wyłączeniem dzianych oraz trykotów) 

12 0 

6206 40 00  Damskie lub dziewczęce bluzki, koszule i bluzki koszulowe z włókien 
chemicznych (z wyłączeniem dzianych oraz trykotów) 

12 0 

6206 90 10  Damskie lub dziewczęce bluzki, koszule i bluzki koszulowe z lnu lub ra
mii (z wyłączeniem dzianych i trykotów) 

12 0 
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6206 90 90  Damskie lub dziewczęce bluzki, koszule i bluzki koszulowe z materiałów 
włókienniczych (z wyłączeniem z jedwabiu, odpadów jedwabiu, wełny, 
cienkiej sierści zwierzęcej, bawełny lub włókien chemicznych, lnu lub ra
mii, dzianych oraz trykotów) 

12 0 

6207 11 00  Męskie lub chłopięce kalesony i majtki z bawełny (z wyłączeniem dzia
nych) 

12 0 

6207 19 00  Męskie lub chłopięce kalesony i majtki z materiałów włókienniczych 
(z wyłączeniem z bawełny i dzianych) 

12 0 

6207 21 00  Męskie lub chłopięce koszule nocne i piżamy z bawełny (z wyłączeniem 
dzianych, trykotów, koszulek trykotowych i kalesonów) 

12 0 

6207 22 00  Męskie lub chłopięce koszule nocne i piżamy z włókien chemicznych 
(z wyłączeniem dzianych, trykotów, koszulek trykotowych i kalesonów) 

12 0 

6207 29 00  Męskie lub chłopięce koszule nocne i piżamy z materiałów włókienni
czych (z wyłączeniem z bawełny lub włókien chemicznych, dzianych, try
kotów, koszulek trykotowych i kalesonów) 

12 0 

6207 91 00  Męskie lub chłopięce koszulki trykotowe i pozostałe trykoty, płaszcze ką
pielowe, szlafroki i podobne artykuły z bawełny (z wyłączeniem dzianych, 
kalesonów, koszul nocnych i piżam) 

12 0 

6207 99 10  Męskie lub chłopięce koszulki trykotowe i pozostałe trykoty, płaszcze ką
pielowe, szlafroki i podobne artykuły z włókien chemicznych (z wyłącze
niem dzianych, kalesonów, koszul nocnych i piżam) 

12 0 

6207 99 90  Męskie lub chłopięce koszulki trykotowe i pozostałe trykoty, płaszcze ką
pielowe i szlafroki z materiałów włókienniczych (z wyłączeniem z bawełny 
lub włókien chemicznych, dzianych, kalesonów, koszul nocnych i piżam) 

12 0 

6208 11 00  Damskie lub dziewczęce półhalki i halki z włókien chemicznych (z wyłą
czeniem dzianych i trykotów) 

12 0 

6208 19 00  Damskie lub dziewczęce półhalki i halki z materiałów włókienniczych 
(z wyłączeniem z włókien chemicznych, dzianych i trykotów) 

12 0 

6208 21 00  Damskie lub dziewczęce koszule nocne i piżamy z bawełny (z wyłącze
niem dzianych, trykotów i peniuarów) 

12 0 

6208 22 00  Damskie lub dziewczęce koszule nocne i piżamy z włókien chemicznych 
(z wyłączeniem dzianych, trykotów i peniuarów) 

12 0 

6208 29 00  Damskie lub dziewczęce koszule nocne i piżamy z materiałów włókienni
czych (z wyłączeniem z bawełny i włókien chemicznych, dzianych, tryko
tów i peniuarów) 

12 0 
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6208 91 00  Damskie lub dziewczęce koszulki trykotowe i pozostałe trykoty, majtki, 
figi, peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki, podomki i podobne artykuły 
z bawełny (z wyłączeniem dzianych, półhalek, halek, koszul nocnych i pi
żam, biustonoszy, pasów, gorsetów i podobnych artykułów) 

12 0 

6208 92 00  Damskie lub dziewczęce koszulki trykotowe i pozostałe trykoty, majtki, 
figi, peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki, podomki i podobne artykuły 
z włókien chemicznych (z wyłączeniem dzianych, półhalek, halek, koszul 
nocnych i piżam, biustonoszy, pasów, gorsetów i podobnych artykułów) 

12 0 

6208 99 00  Damskie lub dziewczęce koszulki trykotowe i pozostałe trykoty, majtki, 
figi, peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki, podomki i podobne artykuły 
z materiałów włókienniczych (z wyłączeniem z bawełny lub włókien che
micznych, dzianych, półhalek, halek, koszul nocnych i piżam, biustono
szy, pasów, gorsetów i podobnych artykułów) 

12 0 

6209 20 00  Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, z bawełny (z wyłączeniem 
dzianych i czapek) 

10,5 0 

6209 30 00  Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, z włókien syntetycznych 
(z wyłączeniem dzianych i czapek) 

10,5 0 

6209 90 10  Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, z wełny lub cienkiej sierści 
zwierzęcej (z wyłączeniem dzianych i czapek) 

10,5 0 

6209 90 90  Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, z materiałów włókienniczych 
(z wyłączeniem z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, bawełny lub włó
kien syntetycznych, dzianych i czapek) 

10,5 0 

6210 10 10  Odzież wykonana z filcu, nawet impregnowana, powleczona, pokryta lub 
laminowania (z wyłączeniem odzieży i dodatków odzieżowych dla nie
mowląt) 

12 0 

6210 10 90  Odzież wykonana z włóknin, nawet impregnowana, powleczona, pokryta 
lub laminowania (z wyłączeniem odzieży i dodatków odzieżowych dla 
niemowląt) 

12 0 

6210 20 00  Odzież w rodzaju określonym w podpozycjach od 6201 11 do 6201 19, 
gumowana lub impregnowana, powleczona, pokryta lub laminowana 
tworzywem sztucznym lub innymi substancjami 

12 0 

6210 30 00  Odzież w rodzaju określonym w podpozycjach od 6202 11 do 6202 19, 
gumowana lub impregnowana, powleczona, pokryta lub laminowana 
tworzywem sztucznym lub innymi substancjami 

12 0 

6210 40 00  Odzież męska lub chłopięca z materiałów włókienniczych, gumowana lub 
impregnowana, powleczona, pokryta lub laminowania tworzywem 
sztucznym lub pozostałymi substancjami (z wyłączeniem odzieży w ro
dzaju określonym w podpozycjach od 6201 11 do 6201 19 oraz odzieży 
i dodatków odzieżowych dla niemowląt) 

12 0 
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6210 50 00  Odzież damska lub dziewczęca z materiałów włókienniczych, gumowana 
lub impregnowana, powleczona, pokryta lub laminowania tworzywem 
sztucznym lub pozostałymi substancjami (z wyłączeniem odzieży w ro
dzaju określonym w podpozycjach od 6202 11 do 6202 19 oraz odzieży 
i dodatków odzieżowych dla niemowląt) 

12 0 

6211 11 00  Męskie lub chłopięce stroje kąpielowe (z wyłączeniem dzianych) 12 0 

6211 12 00  Damskie lub dziewczęce stroje kąpielowe (z wyłączeniem dzianych) 12 0 

6211 20 00  Ubiory narciarskie (z wyłączeniem dzianych) 12 0 

6211 32 10  Męskie lub chłopięce ubiory robocze z bawełny (z wyłączeniem dzianych) 12 0 

6211 32 31  Męskie lub chłopięce dresy z podszewką, z bawełny, pokryte z zewnątrz 
tym samym pojedynczym materiałem włókienniczym (niedziane) 

12 0 

6211 32 41  Męskie lub chłopięce górne części od dresów z podszewką, z bawełny 
(niedziane oraz z wyłączeniem górnych części od dresów pokrytych 
z zewnątrz tym samym pojedynczym materiałem włókienniczym) 

12 0 

6211 32 42  Męskie lub chłopięce dolne części od dresów z podszewką, z bawełny 
(niedziane oraz z wyłączeniem dolnych części od dresów pokrytych z zew
nątrz tym samym pojedynczym materiałem włókienniczym) 

12 0 

6211 32 90  Odzież męska lub chłopięca, z bawełny, gdzie indziej niewymieniona (nie
dziana) 

12 0 

6211 33 10  Męskie lub chłopięce ubiory robocze z włókien chemicznych (z wyłącze
niem dzianych) 

12 0 

6211 33 31  Męskie lub chłopięce dresy z podszewką, z włókien chemicznych, pokryte 
z zewnątrz tym samym pojedynczym materiałem włókienniczym (nie
dziane) 

12 0 

6211 33 41  Męskie lub chłopięce górne części od dresów z podszewką, z włókien che
micznych (niedziane oraz z wyłączeniem górnych części od dresów po
krytych z zewnątrz tym samym pojedynczym materiałem włókienniczym) 

12 0 

6211 33 42  Męskie lub chłopięce dolne części od dresów z podszewką, z włókien che
micznych (niedziane oraz z wyłączeniem dolnych części od dresów po
krytych z zewnątrz tym samym pojedynczym materiałem włókienniczym) 

12 0 

6211 33 90  Odzież męska lub chłopięca, z włókien chemicznych, gdzie indziej niewy
mieniona (niedziana) 

12 0 

6211 39 00  Męskie lub chłopięce dresy i pozostała odzież, gdzie indziej niewymie
nione, z materiałów włókienniczych (z wyłączeniem z bawełny lub włó
kien chemicznych, dzianych) 

12 0 

6211 41 00  Damskie lub dziewczęce dresy i pozostała odzież, gdzie indziej niewymie
nione, z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej (z wyłączeniem dzianych) 

12 0 
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6211 42 10  Damskie lub dziewczęce fartuszki, fartuchy, kitle i pozostałe ubiory robo
cze z bawełny (z wyłączeniem dzianych) 

12 0 

6211 42 31  Damskie lub dziewczęce dresy z podszewką, z bawełny, pokryte z zew
nątrz tym samym pojedynczym materiałem włókienniczym (niedziane) 

12 0 

6211 42 41  Damskie lub dziewczęce górne części od dresów z podszewką, z bawełny 
(niedziane oraz z wyłączeniem górnych części od dresów pokrytych 
z zewnątrz tym samym pojedynczym materiałem włókienniczym) 

12 0 

6211 42 42  Damskie lub dziewczęce dolne części od dresów z podszewką, z bawełny 
(niedziane oraz z wyłączeniem dolnych części od dresów pokrytych z zew
nątrz tym samym pojedynczym materiałem włókienniczym) 

12 0 

6211 42 90  Odzież damska lub dziewczęca, z bawełny, gdzie indziej niewymieniona 
(niedziana) 

12 0 

6211 43 10  Damskie lub dziewczęce fartuszki, fartuchy, kitle i pozostałe ubiory robo
cze, z włókien chemicznych (z wyłączeniem dzianych) 

12 0 

6211 43 31  Damskie lub dziewczęce dresy z podszewką, z włókien chemicznych, po
kryte z zewnątrz tym samym pojedynczym materiałem włókienniczym 
(niedziane) 

12 0 

6211 43 41  Damskie lub dziewczęce górne części od dresów z podszewką, z włókien 
chemicznych (niedziane oraz z wyłączeniem górnych części od dresów 
pokrytych z zewnątrz tym samym pojedynczym materiałem włókienni
czym) 

12 0 

6211 43 42  Damskie lub dziewczęce dolne części od dresów z podszewką, z włókien 
chemicznych (niedziane oraz z wyłączeniem dolnych części od dresów 
pokrytych z zewnątrz tym samym pojedynczym materiałem włókienni
czym) 

12 0 

6211 43 90  Odzież damska lub dziewczęca, z włókien chemicznych, gdzie indziej nie
wymieniona (niedziana) 

12 0 

6211 49 00  Damskie lub dziewczęce dresy i pozostała odzież, gdzie indziej niewymie
nione, z materiałów włókienniczych (z wyłączeniem z wełny, cienkiej 
sierści zwierzęcej, bawełny lub włókien chemicznych, dzianych) 

12 0 

6212 10 10  Biustonosze ze wszystkich rodzajów materiałów włókienniczych, nawet 
uelastycznione, włącznie z dzianymi, w zestawach do sprzedaży detalicz
nej zawierających biustonosz i jedną parę majtek 

6,5 0 

6212 10 90  Biustonosze ze wszystkich rodzajów materiałów włókienniczych, nawet 
uelastycznione, włącznie z dzianymi (z wyłączeniem w zestawach 
do sprzedaży detalicznej zawierających biustonosz i jedną parę majtek) 

6,5 0 

6212 20 00  Pasy i paso-majtki ze wszystkich rodzajów materiałów włókienniczych, 
nawet uelastycznione, włącznie z dzianymi (z wyłączeniem pasków i gor
setów wykonanych wyłącznie z gumy) 

6,5 0 
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6212 30 00  Gorsety ze wszystkich rodzajów materiałów włókienniczych, nawet uelas
tycznione, włącznie z dzianymi 

6,5 0 

6212 90 00  Gorsety, szelki, podwiązki i podobne artykuły oraz części tych artykułów, 
włącznie z częściami biustonoszy, pasów, paso-majtek i gorsetów, ze 
wszystkich rodzajów materiałów włókienniczych, nawet uelastycznione, 
włącznie z dzianymi (z wyłączeniem kompletnych biustonoszy, pasów, 
paso-majtek i gorsetów) 

6,5 0 

6213 20 00  Chusteczki do nosa z bawełny, których żaden bok nie przekracza 60 cm 
(z wyłączeniem dzianych) 

10 0 

6213 90 00  Chusteczki do nosa z materiałów włókienniczych, których żaden bok nie 
przekracza 60 cm (z wyłączeniem z bawełny, dzianych) 

10 0 

6214 10 00  Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i podobne artykuły z jedwabiu lub 
odpadów jedwabiu (z wyłączeniem dzianych) 

8 0 

6214 20 00  Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i podobne artykuły z wełny lub 
cienkiej sierści zwierzęcej (z wyłączeniem dzianych) 

8 0 

6214 30 00  Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i podobne artykuły z włókien syn
tetycznych (z wyłączeniem dzianych) 

8 0 

6214 40 00  Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i podobne artykuły z włókien 
sztucznych (z wyłączeniem dzianych) 

8 0 

6214 90 00  Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i podobne artykuły z materiałów 
włókienniczych (z wyłączeniem z jedwabiu, odpadów jedwabiu, wełny, 
cienkiej sierści zwierzęcej lub włókien chemicznych, dzianych) 

8 0 

6215 10 00  Krawaty, muszki i fulary z jedwabiu lub odpadów jedwabiu (z wyłącze
niem dzianych) 

6,3 0 

6215 20 00  Krawaty, muszki i fulary z włókien chemicznych (z wyłączeniem dzia
nych) 

6,3 0 

6215 90 00  Krawaty, muszki i fulary z materiałów włókienniczych (z wyłączeniem 
z jedwabiu, odpadów jedwabiu, włókien chemicznych, dzianych) 

6,3 0 

6216 00 00  Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem, ze wszystkich rodzajów 
materiałów włókienniczych (z wyłączeniem dzianych oraz dla niemowląt) 

7,6 0 

6217 10 00  Gotowe dodatki odzieżowe, ze wszystkich rodzajów materiałów włókien
niczych, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem dzianych) 

6,3 0 

6217 90 00  Części odzieży lub dodatków odzieżowych, ze wszystkich rodzajów mate
riałów włókienniczych, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem dzia
nych) 

12 0 
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6301 10 00  Koce elektryczne ze wszystkich rodzajów materiałów włókienniczych 6,9 0 

6301 20 10  Koce i pledy z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, dziane (z wyłączeniem 
elektrycznych, narzut, kap i artykułów pościelowych i podobnych artyku
łów wyposażeniowych objętych pozycją 9404) 

12 0 

6301 20 90  Koce i pledy, z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej (z wyłączeniem dzia
nych, elektrycznych, narzut, kap i artykułów pościelowych i podobnych 
artykułów wyposażeniowych objętych pozycją 9404) 

12 0 

6301 30 10  Koce i pledy z bawełny, dziane (z wyłączeniem elektrycznych, narzut, kap 
i artykułów pościelowych i podobnych artykułów wyposażeniowych obję
tych pozycją 9404) 

12 0 

6301 30 90  Koce i pledy z bawełny (z wyłączeniem dzianych, elektrycznych, narzut, 
kap i artykułów pościelowych i podobnych artykułów wyposażeniowych 
objętych pozycją 9404) 

7,5 0 

6301 40 10  Koce i pledy z włókien syntetycznych, dziane (z wyłączeniem elektrycz
nych, narzut, kap i artykułów pościelowych i podobnych artykułów wy
posażeniowych objętych pozycją 9404) 

12 0 

6301 40 90  Koce i pledy z włókien syntetycznych (z wyłączeniem dzianych, elektrycz
nych, narzut, kap i artykułów pościelowych i podobnych artykułów wy
posażeniowych objętych pozycją 9404) 

12 0 

6301 90 10  Koce i pledy, dziane (z wyłączeniem z wełny lub cienkiej sierści zwierzę
cej, bawełny lub włókien syntetycznych, elektrycznych, narzut, kap i arty
kułów pościelowych i podobnych artykułów wyposażeniowych objętych 
pozycją 9404) 

12 0 

6301 90 90  Koce i pledy z materiałów włókienniczych (z wyłączeniem z wełny lub 
cienkiej sierści zwierzęcej, bawełny lub włókien syntetycznych, dzianych, 
elektrycznych, narzut, kap i artykułów pościelowych i podobnych artyku
łów wyposażeniowych objętych pozycją 9404) 

12 0 

6302 10 00  Bielizna pościelowa, dziana 12 0 

6302 21 00  Zadrukowana bielizna pościelowa z bawełny (z wyłączeniem dzianej) 12 0 

6302 22 10  Zadrukowana bielizna pościelowa z włóknin z włókien chemicznych 6,9 0 

6302 22 90  Zadrukowana bielizna pościelowa z włókien chemicznych (z wyłączeniem 
z włóknin i dzianej) 

12 0 

6302 29 10  Zadrukowana bielizna pościelowa z lnu lub ramii (z wyłączeniem dzianej) 12 0 
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6302 29 90  Zadrukowana bielizna pościelowa z materiałów włókienniczych (z wyłą
czeniem z bawełny i włókien chemicznych, lnu lub ramii, dzianej) 

12 0 

6302 31 00  Bielizna pościelowa z bawełny (z wyłączeniem zadrukowanej, dzianej) 12 0 

6302 32 10  Bielizna pościelowa z włóknin z włókien chemicznych (z wyłączeniem za
drukowanej) 

6,9 0 

6302 32 90  Bielizna pościelowa z włókien chemicznych (z wyłączeniem włóknin, za
drukowanej, dzianej) 

12 0 

6302 39 20  Bielizna pościelowa z lnu lub ramii (z wyłączeniem zadrukowanej, dzia
nej) 

12 0 

6302 39 90  Bielizna pościelowa z materiałów włókienniczych (z wyłączeniem z ba
wełny, włókien chemicznych, lnu lub ramii, zadrukowanej, dzianej) 

12 0 

6302 40 00  Bielizna stołowa, dziana 12 0 

6302 51 00  Bielizna stołowa z bawełny (z wyłączeniem dzianej) 12 0 

6302 53 10  Bielizna stołowa z włóknin z włókien chemicznych 6,9 0 

6302 53 90  Bielizna stołowa z włókien chemicznych (z wyłączeniem włóknin, dzia
nej) 

12 0 

6302 59 10  Bielizna stołowa z lnu (z wyłączeniem dzianej) 12 0 

6302 59 90  Bielizna stołowa z materiałów włókienniczych (z wyłączeniem z bawełny, 
lnu lub włókien chemicznych, dzianej) 

12 0 

6302 60 00  Bielizna toaletowa i bielizna kuchenna, z tkanin ręcznikowych pętelko
wych (frotte) lub podobnych tkanin pętelkowych z bawełny (z wyłącze
niem ścierek do podłogi, ścierek do polerowania, zmywaków i ścierek 
do kurzu) 

12 0 

6302 91 00  Bielizna toaletowa i bielizna kuchenna z bawełny (z wyłączeniem z tkanin 
pętelkowych, ścierek do podłogi, ścierek do polerowania, zmywaków 
i ścierek do kurzu) 

12 0 

6302 93 10  Bielizna toaletowa i bielizna kuchenna z włókniny z włókien chemicznych 
(z wyłączeniem ścierek do podłogi, ścierek do polerowania, zmywaków 
i ścierek do kurzu) 

6,9 0 

6302 93 90  Bielizna toaletowa i bielizna kuchenna z włókien chemicznych (z wyłącze
niem włókniny, ścierek do podłogi, ścierek do polerowania, zmywaków 
i ścierek do kurzu) 

12 0 

6302 99 10  Bielizna toaletowa i bielizna kuchenna z lnu (z wyłączeniem ścierek 
do podłogi, ścierek do polerowania, zmywaków i ścierek do kurzu) 

12 0 
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6302 99 90  Bielizna toaletowa i bielizna kuchenna z materiałów włókienniczych (z wy
łączeniem z bawełny, lnu lub włókien chemicznych, ścierek do podłogi, 
ścierek do polerowania, zmywaków i ścierek do kurzu) 

12 0 

6303 12 00  Firanki, zasłony, włącznie z draperiami, i wewnętrzne rolety, lambrekiny 
zasłonowe lub łóżkowe z włókien syntetycznych, dziane (z wyłączeniem 
markiz i zasłon przeciwsłonecznych) 

12 0 

6303 19 00  Firanki, zasłony, włącznie z draperiami, i wewnętrzne rolety, lambrekiny 
zasłonowe lub łóżkowe, dziane (z wyłączeniem z włókien syntetycznych, 
markiz i zasłon przeciwsłonecznych) 

12 0 

6303 91 00  Firanki, zasłony, włącznie z draperiami, i wewnętrzne rolety, lambrekiny 
zasłonowe lub łóżkowe z bawełny (z wyłączeniem dzianych, markiz i za
słon przeciwsłonecznych) 

12 0 

6303 92 10  Firanki, zasłony, włącznie z draperiami, i wewnętrzne rolety, lambrekiny 
zasłonowe lub łóżkowe z włóknin z włókien syntetycznych (z wyłącze
niem markiz i zasłon przeciwsłonecznych) 

6,9 0 

6303 92 90  Firanki, zasłony, włącznie z draperiami, i wewnętrzne rolety, lambrekiny 
zasłonowe lub łóżkowe z włókien syntetycznych (z wyłączeniem włóknin, 
dzianych, markiz i zasłon przeciwsłonecznych) 

12 0 

6303 99 10  Firanki, zasłony, włącznie z draperiami, i wewnętrzne rolety, lambrekiny 
zasłonowe lub łóżkowe z włóknin z włókien syntetycznych (z wyłącze
niem z bawełny i włókien syntetycznych, markiz i zasłon przeciwsłonecz
nych) 

6,9 0 

6303 99 90  Firanki, zasłony, włącznie z draperiami, i wewnętrzne rolety, lambrekiny 
zasłonowe lub łóżkowe z materiałów włókienniczych (z wyłączeniem 
z bawełny i włókien syntetycznych lub z włóknin, dzianych, markiz i za
słon przeciwsłonecznych) 

12 0 

6304 11 00  Dziane narzuty (z wyłączeniem bielizny pościelowej, kołder i pierzyn) 12 0 

6304 19 10  Narzuty z bawełny (z wyłączeniem dzianych, bielizny pościelowej, kołder 
i pierzyn) 

12 0 

6304 19 30  Narzuty z lnu lub ramii (z wyłączeniem dzianych, bielizny pościelowej, 
kołder i pierzyn) 

12 0 

6304 19 90  Narzuty z materiałów włókienniczych (z wyłączeniem z bawełny, lnu lub 
ramii, dzianych, bielizny pościelowej, kołder i pierzyn) 

12 0 

6304 91 00  Artykuły wyposażenia wnętrz, dziane (z wyłączeniem koców i pledów, 
bielizny pościelowej, bielizny stołowej, bielizny toaletowej, bielizny ku
chennej, firanek, zasłon, włącznie z draperiami, wewnętrznych rolet, lam
brekinów zasłonowych lub łóżkowych, narzut, abażurów i artykułów ob
jętych pozycją 9404) 

12 0 
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6304 92 00  Artykuły wyposażenia wnętrz, z bawełny (z wyłączeniem dzianych, ko
ców i pledów, bielizny pościelowej, bielizny stołowej, bielizny toaletowej, 
bielizny kuchennej, firanek, zasłon, włącznie z draperiami, wewnętrznych 
rolet, lambrekinów zasłonowych lub łóżkowych, narzut, abażurów i arty
kułów objętych pozycją 9404) 

12 0 

6304 93 00  Artykuły wyposażenia wnętrz, z włókien syntetycznych (z wyłączeniem 
dzianych, koców i pledów, bielizny pościelowej, bielizny stołowej, bielizny 
toaletowej, bielizny kuchennej, firanek, zasłon, włącznie z draperiami, 
wewnętrznych rolet, lambrekinów zasłonowych lub łóżkowych, narzut, 
abażurów i artykułów objętych pozycją 9404) 

12 0 

6304 99 00  Artykuły wyposażenia wnętrz, z materiałów włókienniczych (z wyłącze
niem z bawełny lub włókien syntetycznych, dzianych, koców i pledów, 
bielizny pościelowej, bielizny stołowej, bielizny toaletowej, bielizny ku
chennej, firanek, zasłon, włącznie z draperiami, wewnętrznych rolet, lam
brekinów zasłonowych lub łóżkowych, narzut, abażurów i artykułów ob
jętych pozycją 9404) 

12 0 

6305 10 10  Używane worki i torby, do pakowania towarów, z juty lub pozostałych 
włókien tekstylnych łykowych objętych pozycją 5303 

2 0 

6305 10 90  Worki i torby, do pakowania towarów, z juty lub pozostałych włókien 
tekstylnych łykowych objętych pozycją 5303 (z wyłączeniem używanych) 

4 0 

6305 20 00  Worki i torby, do pakowania towarów, z bawełny 7,2 0 

6305 32 11  Giętkie pośrednie opakowania zbiorcze, do pakowania towarów, z taśmy 
polietylenowej lub polipropylenowej, lub temu podobnej, dziane 

12 0 

6305 32 81  Giętkie pośrednie opakowania zbiorcze, do pakowania towarów, z taśmy 
polietylenowej lub polipropylenowej, lub temu podobnej, z materiału 
o masie <= 120 g/m2 (z wyłączeniem dzianych) 

7,2 0 

6305 32 89  Giętkie pośrednie opakowania zbiorcze, do pakowania towarów, z taśmy 
polietylenowej lub polipropylenowej, lub temu podobnej, z materiału 
o masie > 120 g/m2 (z wyłączeniem dzianych) 

7,2 0 

6305 32 90  Giętkie pośrednie opakowania zbiorcze, do pakowania towarów, z che
micznych materiałów włókienniczych (z wyłączeniem z taśmy polietyle
nowej lub polipropylenowej, lub temu podobnej) 

7,2 0 

6305 33 10  Worki i torby, do pakowania towarów, z taśmy polietylenowej lub poli
propylenowej, lub temu podobnej, dziane (z wyłączeniem giętkich pośred
nich opakowań zbiorczych) 

12 0 

6305 33 91  Worki i torby, do pakowania towarów, z taśmy polietylenowej lub poli
propylenowej, lub temu podobnej, z materiału o masie <= 120 g/m2 

(z wyłączeniem dzianych oraz giętkich pośrednich opakowań zbiorczych) 

7,2 0 

6305 33 99  Worki i torby, do pakowania towarów, z taśmy polietylenowej lub poli
propylenowej, lub temu podobnej, z materiału o masie > 120 g/m2 (z wy
łączeniem dzianych oraz giętkich pośrednich opakowań zbiorczych) 

7,2 0 
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6305 39 00  Worki i torby, do pakowania towarów, z chemicznych materiałów włó
kienniczych (z wyłączeniem z taśmy polietylenowej lub polipropylenowej, 
lub temu podobnej oraz giętkich pośrednich opakowań zbiorczych) 

7,2 0 

6305 90 00  Worki i torby, do pakowania towarów, z materiałów włókienniczych 
(z wyłączeniem chemicznych, bawełny, juty lub pozostałych włókien tek
stylnych łykowych objętych pozycją 5303) 

6,2 0 

6306 12 00  Brezenty, markizy i zasłony przeciwsłoneczne z włókien syntetycznych 
(z wyłączeniem pokryć płaskich wykonanych z lekkiego materiału, pod
obnych do brezentów) 

12 0 

6306 19 00  Brezenty, markizy i zasłony przeciwsłoneczne z materiałów włókienni
czych (z wyłączeniem z włókien syntetycznych oraz pokryć płaskich wy
konanych z lekkiego materiału, podobnych do brezentów) 

12 0 

6306 22 00  Namioty z włókien syntetycznych (z wyłączeniem parasoli namiotów) 12 0 

6306 29 00  Namioty z materiałów włókienniczych (z wyłączeniem z włókien synte
tycznych i tropików) 

12 0 

6306 30 00  Żagle do łodzi, desek windsurfingowych lub pojazdów lądowych, z mate
riałów włókienniczych 

12 0 

6306 40 00  Nadmuchiwane materace z materiałów włókienniczych 12 0 

6306 91 00  Wyposażenie kempingowe z bawełny (z wyłączeniem namiotów, markiz 
i zasłon przeciwsłonecznych, żagli, nadmuchiwanych materacy, tornis
trów, plecaków i podobnych pojemników, wypełnionych śpiworów, mate
racy i poduszek) 

12 0 

6306 99 00  Wyposażenie kempingowe z materiałów włókienniczych (z wyłączeniem 
z bawełny, namiotów, markiz i zasłon przeciwsłonecznych, żagli, nadmu
chiwanych materacy, plecaków i podobnych pojemników, wypełnionych 
śpiworów, materacy i poduszek) 

12 0 

6307 10 10  Ścierki do podłogi, zmywaki, ścierki do kurzu oraz podobne ścierki 
do czyszczenia, dziane 

12 0 

6307 10 30  Ścierki do podłogi, zmywaki, ścierki do kurzu oraz podobne ścierki 
do czyszczenia, z włóknin 

6,9 0 

6307 10 90  Ścierki do podłogi, zmywaki, ścierki do kurzu oraz podobne ścierki 
do czyszczenia, ze wszystkich rodzajów materiałów włókienniczych (z wy
łączeniem dzianych i z włóknin) 

7,7 0 

6307 20 00  Kamizelki i pasy ratunkowe, ze wszystkich rodzajów materiałów włókien
niczych 

6,3 0 
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6307 90 10  Gotowe artykuły z materiałów włókienniczych, włącznie z wykrojami 
odzieży, dziane, gdzie indziej niewymienione 

12 0 

6307 90 91  Gotowe artykuły z filcu, włącznie z wykrojami odzieży, gdzie indziej nie
wymienione 

6,3 0 

6307 90 99  Gotowe artykuły z materiałów włókienniczych, włącznie z wykrojami 
odzieży, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem z filcu i dzianych) 

6,3 0 

6308 00 00  Zestawy składające się z tkaniny i przędzy, nawet z dodatkami, do wyko
nywania dywaników (mat), obić, haftowanej bielizny stołowej lub serwe
tek, lub podobnych artykułów włókienniczych, pakowane w opakowania 
do sprzedaży detalicznej (z wyłączeniem zestawów do wykonywania arty
kułów odzieżowych) 

12 0 

6309 00 00  Odzież używana i używane dodatki odzieżowe, koce i pledy, wyroby włó
kiennicze użytku domowego i artykuły wyposażenia wnętrz, ze wszyst
kich rodzajów materiałów włókienniczych, włącznie ze wszystkich rodza
jów obuwiem oraz nakryciami głowy, wykazujące dostrzegalne oznaki no
szenia i prezentowane luzem lub w belach, workach lub podobnych opa
kowaniach (z wyłączeniem dywanów, innych pokryć podłogowych i obić) 

5,3 0 

6310 10 10  Zużyte lub nowe szmaty, odpady szpagatu, powrozów, lin i linek oraz zu
żyte artykuły ze szpagatu, powrozu, lin lub linek, z wełny lub cienkiej lub 
grubej sierści zwierzęcej, sortowane 

bez cła 0 

6310 10 30  Zużyte lub nowe szmaty, odpady szpagatu, powrozów, lin i linek oraz zu
żyte artykuły ze szpagatu, powrozu, lin lub linek, z lnu lub bawełny, sor
towane 

bez cła 0 

6310 10 90  Zużyte lub nowe szmaty, odpady szpagatu, powrozów, lin i linek oraz zu
żyte artykuły ze szpagatu, powrozu, lin lub linek, z materiałów włókien
niczych, sortowane (z wyłączeniem z lnu, bawełny, wełny lub cienkiej lub 
grubej sierści zwierzęcej) 

bez cła 0 

6310 90 00  Zużyte lub nowe szmaty, odpady szpagatu, powrozów, lin i linek oraz zu
żyte artykuły ze szpagatu, powrozu, lin lub linek, z materiałów włókien
niczych (z wyłączeniem sortowanych) 

bez cła 0 

6401 10 10  Obuwie nieprzemakalne zawierające metalowy nosek ochronny, z cholew
kami z gumy i podeszwami z gumy lub tworzyw sztucznych, z cholew
kami, które nie są przymocowane do podeszwy ani złączone z nią za po
mocą szycia, nitowania, gwoździ, wkrętów, kołków lub podobnymi sposo
bami (z wyłączeniem butów łyżwiarskich z przymocowanymi łyżwami 
lub butów z przymocowanymi wrotkami, nagolenników lub podobnych 
ochraniaczy sportowych) 

17 0 
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6401 10 90  Obuwie nieprzemakalne zawierające metalowy nosek ochronny, z cholew
kami z tworzyw sztucznych i podeszwami z gumy lub tworzyw sztucz
nych, z cholewkami, które nie są przymocowane do podeszwy ani złą
czone z nią za pomocą szycia, nitowania, gwoździ, wkrętów, kołków lub 
podobnymi sposobami (z wyłączeniem butów łyżwiarskich z przymoco
wanymi łyżwami lub butów z przymocowanymi wrotkami, nagolenników 
lub podobnych ochraniaczy sportowych) 

17 0 

6401 92 10  Obuwie nieprzemakalne z cholewkami z gumy i podeszwami z gumy lub 
tworzyw sztucznych, z cholewkami, które nie są przymocowane do pod
eszwy ani złączone z nią za pomocą szycia, nitowania, gwoździ, wkrętów, 
kołków lub podobnymi sposobami, zakrywające tylko kostkę (z wyłącze
niem obuwia zawierającego metalowy nosek ochronny, obuwia ortope
dycznego, obuwia, obuwia z mocowaniami do nart lub łyżew oraz obu
wia-zabawek) 

17 0 

6401 92 90  Obuwie nieprzemakalne z cholewkami z tworzyw sztucznych i podesz
wami z gumy lub tworzyw sztucznych, z cholewkami, które nie są przy
mocowane do podeszwy ani złączone z nią za pomocą szycia, nitowania, 
gwoździ, wkrętów, kołków lub podobnymi sposobami, zakrywające tylko 
kostkę (z wyłączeniem obuwia zawierającego metalowy nosek ochronny, 
obuwia ortopedycznego, obuwia sportowego, obuwia z mocowaniami 
do nart lub łyżew oraz obuwia-zabawek) 

17 0 

6401 99 00  Obuwie nieprzemakalne niezakrywające ani kostki, ani kolana, z podesz
wami i cholewkami z gumy lub tworzyw sztucznych, z cholewkami, które 
nie są przymocowane do podeszwy ani złączone z nią za pomocą szycia, 
nitowania, gwoździ, wkrętów, kołków lub podobnymi sposobami (z wyłą
czeniem zakrywającego kostkę, ale niezakrywającego kolana, obuwia za
wierającego metalowy nosek ochronny, obuwia ortopedycznego, butów 
łyżwiarskich z przymocowanymi łyżwami lub butów z przymocowanymi 
wrotkami oraz obuwia sportowego i obuwia-zabawek) 

17 0 

6402 12 10  Buty narciarskie i buty do biegów narciarskich, z podeszwami i cholew
kami z gumy lub tworzyw sztucznych (z wyłączeniem obuwia nieprzema
kalnego objętego pozycją 6401) 

17 0 

6402 12 90  Buty snowboardowe z podeszwami i cholewkami z gumy lub tworzyw 
sztucznych (z wyłączeniem nieprzemakalnego obuwia objętego pozycją 
6401) 

17 0 

6402 19 00  Obuwie sportowe z podeszwami 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 
butów z przymocowanymi wrotkami) 

16,9 0 

6402 20 00  Obuwie z podeszwami i cholewkami z gumy lub tworzyw sztucznych 
z cholewkami z pasków lub rzemyków przymocowanymi do podeszwy 
za pomocą kołków (z wyłączeniem obuwia-zabawek) 

17 0 
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6402 91 10  Obuwie zawierające metalowy nosek ochronny, z podeszwami i cholew
kami z gumy lub tworzyw sztucznych (z wyłączeniem obuwia nieprzema
kalnego objętego pozycją 6401, obuwia sportowego i obuwia ortopedycz
nego) 

17 0 

6402 91 90  Obuwie zakrywające kostkę, z podeszwami i cholewkami z gumy lub 
tworzyw sztucznych (z wyłączeniem zawierającego metalowy nosek 
ochronny, obuwia nieprzemakalnego objętego pozycją 6401, obuwia 
sportowego, obuwia ortopedycznego i obuwia-zabawek) 

16,9 0 

6402 99 05  Obuwie, zawierające metalowy nosek ochronny, z podeszwami i cholew
kami z gumy lub tworzyw sztucznych (z wyłączeniem obuwia nieprzema
kalnego objętego pozycją 6401, obuwia sportowego i obuwia ortopedycz
nego) 

17 0 

6402 99 10  Obuwie z cholewkami z gumy i podeszwami z gumy lub tworzyw sztucz
nych (z wyłączeniem obuwia zakrywającego kostkę lub z cholewkami 
z pasków lub rzemyków przymocowanymi do podeszwy za pomocą koł
ków, obuwia nieprzemakalnego objętego pozycją 6401, obuwia sporto
wego, obuwia ortopedycznego i obuwia-zabawek) 

16,8 0 

6402 99 31  Obuwie z cholewkami z tworzyw sztucznych i podeszwami z gumy lub 
tworzyw sztucznych, z przyszwą wykonaną z pasków lub mające jedno 
lub więcej wycięć, w których wysokość podeszwy razem z obcasem 
> 3 cm (z wyłączeniem z cholewkami z pasków lub rzemyków przymo
cowanymi do podeszwy za pomocą kołków) 

16,8 0 

6402 99 39  Obuwie z cholewkami z tworzyw sztucznych i podeszwami z gumy lub 
tworzyw sztucznych, z przyszwą wykonaną z pasków lub mające jedno 
lub więcej wycięć, w których wysokość podeszwy razem z obcasem 
<= 3 cm (z wyłączeniem z cholewkami z pasków lub rzemyków przymo
cowanymi do podeszwy za pomocą kołków) 

16,8 0 

6402 99 50  Pantofle i pozostałe obuwie domowe, z podeszwami i cholewkami 
z gumy lub tworzyw sztucznych (z wyłączeniem zakrywających kostkę, 
obuwia z przyszwą wykonaną z pasków lub mającego jedno lub więcej 
wycięć oraz obuwia-zabawek) 

16,8 0 

6402 99 91  Obuwie z cholewkami z tworzyw sztucznych i podeszwami z gumy lub 
tworzyw sztucznych, o długości podpodeszwy (podeszwy wewnętrznej) 
< 24 cm (z wyłączeniem zakrywającego kostkę, obuwia z przyszwą wy
konaną z pasków lub mającego jedno lub więcej wycięć, obuwia zawiera
jącego metalowy nosek ochronny, obuwia domowego, obuwia sporto
wego, obuwia nieprzemakalnego objętego pozycją 6401, obuwia ortope
dycznego oraz obuwia-zabawek) 

16,8 0 
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6402 99 93  Obuwie, którego nie można określić ani jako męskie, ani jako damskie, 
z cholewkami z tworzyw sztucznych, z podeszwami z gumy lub tworzyw 
sztucznych, o długości podpodeszwy (podeszwy wewnętrznej) >= 24 cm 
(z wyłączeniem obuwia zakrywającego kostkę, z przyszwą wykonaną 
z pasków lub mającego jedno lub więcej wycięć, lub zawierającego meta
lowy nosek ochronny, obuwia domowego lub obuwia sportowego, obu
wia nieprzemakalnego objętego pozycją 6401 oraz obuwia ortopedycz
nego) 

16,8 0 

6402 99 96  Obuwie z podeszwami z gumy lub tworzyw sztucznych i cholewkami 
z tworzyw sztucznych, o długości podpodeszwy (podeszwy wewnętrznej) 
>= 24 cm, męskie (z wyłączeniem obuwia zakrywającego kostkę, z przy
szwą wykonaną z pasków lub mającego jedno lub więcej wycięć, lub za
wierającego metalowy nosek ochronny, obuwia domowego lub obuwia 
sportowego, obuwia nieprzemakalnego objętego pozycją 6401, obuwia 
ortopedycznego oraz obuwia, którego nie można określić ani jako męskie, 
ani jako damskie) 

16,8 0 

6402 99 98  Obuwie z podeszwami z gumy lub tworzyw sztucznych i cholewkami 
z tworzyw sztucznych, o długości podpodeszwy (podeszwy wewnętrznej) 
>= 24 cm, damskie (z wyłączeniem obuwia zakrywającego kostkę, z przy
szwą wykonaną z pasków lub mającego jedno lub więcej wycięć, lub za
wierającego metalowy nosek ochronny, obuwia domowego lub obuwia 
sportowego, obuwia nieprzemakalnego objętego pozycją 6401, obuwia 
ortopedycznego oraz obuwia, którego nie można określić ani jako męskie, 
ani jako damskie) 

16,8 0 

6403 12 00  Buty narciarskie, buty do biegów narciarskich oraz buty snowboardowe, 
z podeszwami z gumy, tworzyw sztucznych, skóry wyprawionej lub skóry 
wtórnej i cholewkami ze skóry wyprawionej 

8 0 

6403 19 00  Obuwie sportowe, z podeszwami z gumy, tworzyw sztucznych, skóry wy
prawionej lub skóry wtórnej i cholewkami ze skóry wyprawionej (z wyłą
czeniem butów narciarskich, butów do biegów narciarskich, butów snow
boardowych oraz butów łyżwiarskich z przymocowanymi łyżwami lub 
butów z przymocowanymi wrotkami) 

8 0 

6403 20 00  Obuwie z podeszwami ze skóry wyprawionej i cholewkami z pasków skó
rzanych w poprzek podbicia i wokół dużego palca 

8 0 

6403 40 00  Obuwie, zawierające metalowy nosek ochronny, z podeszwami z gumy, 
tworzyw sztucznych, skóry wyprawionej lub skóry wtórnej i cholewkami 
ze skóry wyprawionej (z wyłączeniem obuwia sportowego i obuwia orto
pedycznego) 

8 0 

6403 51 05  Obuwie z cholewkami ze skóry wyprawionej, wykonane na spodzie lub 
platformie z drewna, zakrywające kostkę, niemające podpodeszwy (pod
eszwy wewnętrznej) ani metalowego noska ochronnego 

8 0 
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6403 51 11  Obuwie z podeszwami i cholewkami ze skóry wyprawionej, zakrywające 
kostkę, ale nie łydkę, z podpodeszwami (podeszwami wewnętrznymi) 
o długości < 24 cm (z wyłączeniem zawierającego metalowy nosek 
ochronny, obuwia sportowego, obuwia ortopedycznego i obuwia-zaba
wek) 

8 0 

6403 51 15  Męskie obuwie z podeszwami i cholewkami ze skóry wyprawionej, zakry
wające kostkę, ale nie łydkę, z podpodeszwami (podeszwami wewnętrz
nymi) o długości >= 24 cm (z wyłączeniem zawierającego metalowy no
sek ochronny, obuwia sportowego i obuwia ortopedycznego) 

8 0 

6403 51 19  Damskie obuwie z podeszwami i cholewkami ze skóry wyprawionej, za
krywające kostkę, ale nie łydkę, z podpodeszwami (podeszwami wew
nętrznymi) o długości >= 24 cm (z wyłączeniem zawierającego metalowy 
nosek ochronny, obuwia sportowego i obuwia ortopedycznego) 

8 0 

6403 51 91  Obuwie z podeszwami i cholewkami ze skóry wyprawionej, zakrywające 
kostkę i łydkę, z podpodeszwami (podeszwami wewnętrznymi) o długości 
< 24 cm (z wyłączeniem zawierającego metalowy nosek ochronny, obu
wia sportowego, obuwia ortopedycznego i obuwia-zabawek) 

8 0 

6403 51 95  Męskie obuwie z podeszwami i cholewkami ze skóry wyprawionej, zakry
wające kostkę i łydkę, z podpodeszwami (podeszwami wewnętrznymi) 
o długości >= 24 cm (z wyłączeniem zawierającego metalowy nosek 
ochronny, obuwia sportowego i obuwia ortopedycznego) 

8 0 

6403 51 99  Damskie obuwie z podeszwami i cholewkami ze skóry wyprawionej, za
krywające kostkę i łydkę, z podpodeszwami (podeszwami wewnętrznymi) 
o długości >= 24 cm (z wyłączeniem zawierającego metalowy nosek 
ochronny, obuwia sportowego i obuwia ortopedycznego) 

8 0 

6403 59 05  Obuwie z cholewkami ze skóry wyprawionej, wykonane na spodzie lub 
platformie z drewna, zakrywające kostkę, niemające podpodeszwy (pod
eszwy wewnętrznej) ani metalowego noska ochronnego (z wyłączeniem 
zakrywającego kostkę) 

8 0 

6403 59 11  Obuwie z podeszwami i cholewkami ze skóry wyprawionej, z przyszwą 
wykonaną z pasków lub mające jedno lub więcej wycięć, w których wyso
kość podeszwy razem z obcasem > 3 cm (z wyłączeniem z cholewkami 
z pasków skórzanych w poprzek podbicia i wokół dużego palca) 

5 0 

6403 59 31  Obuwie z podeszwami i cholewkami ze skóry wyprawionej, z przyszwą 
wykonaną z pasków lub mające jedno lub więcej wycięć, w których wyso
kość podeszwy razem z obcasem <= 3 cm, z podpodeszwami (podesz
wami wewnętrznymi) o długości < 24 cm (z wyłączeniem z cholewkami 
z pasków skórzanych w poprzek podbicia i wokół dużego palca oraz obu
wia-zabawek) 

8 0 
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6403 59 35  Męskie obuwie z podeszwami i cholewkami ze skóry wyprawionej, z przy
szwą wykonaną z pasków lub mające jedno lub więcej wycięć, w których 
wysokość podeszwy razem z obcasem <= 3 cm, z podpodeszwami (pod
eszwami wewnętrznymi) o długości >= 24 cm (z wyłączeniem z cholew
kami z pasków skórzanych w poprzek podbicia i wokół dużego palca) 

8 0 

6403 59 39  Damskie obuwie z podeszwami i cholewkami ze skóry wyprawionej, 
z przyszwą wykonaną z pasków lub mające jedno lub więcej wycięć, 
w których wysokość podeszwy razem z obcasem <= 3 cm, z podpodesz
wami (podeszwami wewnętrznymi) o długości >= 24 cm (z wyłączeniem 
z cholewkami z pasków skórzanych w poprzek podbicia i wokół dużego 
palca) 

8 0 

6403 59 50  Pantofle i pozostałe obuwie domowe, z podeszwami i cholewkami ze 
skóry wyprawionej (z wyłączeniem zakrywających kostkę, z przyszwą lub 
cholewką wykonaną z pasków oraz obuwia-zabawek) 

8 0 

6403 59 91  Obuwie z podeszwami i cholewkami ze skóry wyprawionej, o długości 
podpodeszwy (podeszwy wewnętrznej) < 24 cm (z wyłączeniem zakrywa
jącego kostkę, zawierającego metalowy nosek ochronny, wykonanego na 
spodzie lub platformie z drewna, niemającego podpodeszwy (podeszwy 
wewnętrznej), z przyszwą lub cholewką wykonaną z pasków, obuwia do
mowego, obuwia sportowego, obuwia ortopedycznego oraz obuwia-zaba
wek) 

8 0 

6403 59 95  Męskie obuwie z podeszwami i cholewkami ze skóry wyprawionej, o dłu
gości podpodeszwy (podeszwy wewnętrznej) >= 24 cm (z wyłączeniem 
zakrywającego kostkę, zawierającego metalowy nosek ochronny, wykona
nego na spodzie lub platformie z drewna, niemającego podpodeszwy 
(podeszwy wewnętrznej), z przyszwą lub cholewką wykonaną z pasków, 
obuwia domowego, obuwia sportowego oraz obuwia ortopedycznego) 

8 0 

6403 59 99  Damskie obuwie z podeszwami i cholewkami ze skóry wyprawionej, 
o długości podpodeszwy (podeszwy wewnętrznej) >= 24 cm (z wyłącze
niem zakrywającego kostkę, zawierającego metalowy nosek ochronny, wy
konanego na spodzie lub platformie z drewna, niemającego podpodeszwy 
(podeszwy wewnętrznej), z przyszwą lub cholewką wykonaną z pasków, 
obuwia domowego, obuwia sportowego oraz obuwia ortopedycznego) 

8 0 

6403 91 05  Obuwie z podeszwami z gumy, tworzyw sztucznych lub skóry wtórnej, 
z cholewkami ze skóry wyprawionej, wykonane na spodzie lub platformie 
z drewna, zakrywające kostkę, niemające podpodeszwy (podeszwy wew
nętrznej) ani metalowego noska ochronnego 

8 0 

6403 91 11  Obuwie z podeszwami z gumy, tworzyw sztucznych lub skóry wtórnej, 
cholewkami ze skóry wyprawionej, zakrywające kostkę, ale nie część 
łydki, o długości podeszwy wewnętrznej < 24 cm (z wyłączeniem obuwia 
z metalowym ochronnym noskiem, obuwia sportowego, obuwia ortope
dycznego i obuwia dla lalek) 

8 0 
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6403 91 13  Obuwie, którego nie można określić ani jako męskie, ani jako damskie, 
z podeszwami z gumy, tworzyw sztucznych lub skóry wtórnej, cholew
kami ze skóry wyprawionej, zakrywające kostkę (ale nie część łydki), 
o długości podeszwy wewnętrznej >= 24 cm (z wyłączeniem 6403 11 00 
do 6403 40 00) 

8 0 

6403 91 16  Obuwie męskie, z podeszwami z gumy, tworzyw sztucznych lub skóry 
wtórnej, cholewkami ze skóry wyprawionej, zakrywające kostkę (ale nie 
część łydki), o długości podeszwy wewnętrznej >= 24 cm (z wyłączeniem 
6403 11 00 do 6403 40 00) 

8 0 

6403 91 18  Obuwie damskie, z podeszwami z gumy, tworzyw sztucznych lub skóry 
wtórnej, cholewkami ze skóry wyprawionej, zakrywające kostkę (ale nie 
część łydki), o długości podeszwy wewnętrznej >= 24 cm (z wyłączeniem 
6403 11 00 do 6403 40 00) 

8 0 

6403 91 91  Obuwie z podeszwami z gumy, tworzyw sztucznych lub skóry wtórnej, 
cholewkami ze skóry wyprawionej, zakrywające kostkę i łydkę, o długości 
podeszwy wewnętrznej < 24 cm (z wyłączeniem obuwia z metalowym 
ochronnym noskiem, obuwia sportowego, obuwia ortopedycznego i obu
wia dla lalek) 

8 0 

6403 91 93  Obuwie, którego nie można określić ani jako męskie, ani jako damskie, 
z podeszwami z gumy, tworzyw sztucznych lub skóry wtórnej, cholew
kami ze skóry wyprawionej, zakrywające kostkę i łydkę, o długości pod
eszwy wewnętrznej >= 24 cm (z wyłączeniem 6403 11 00 do 6403 40  
00) 

8 0 

6403 91 96  Obuwie męskie z podeszwami z gumy, tworzyw sztucznych lub skóry 
wtórnej, cholewkami ze skóry wyprawionej, zakrywające kostkę i łydkę, 
o długości podeszwy wewnętrznej >= 24 cm (z wyłączeniem 6403 11 00 
do 6403 40 00 oraz 6403 90 16) 

8 0 

6403 91 98  Obuwie damskie z podeszwami z gumy, tworzyw sztucznych lub skóry 
wtórnej, cholewkami ze skóry wyprawionej, zakrywające kostkę i łydkę, 
o długości podeszwy wewnętrznej >= 24 cm (z wyłączeniem 6403 11 00 
do 6403 40 00 oraz 6403 91 18) 

5 0 

6403 99 05  Obuwie z podeszwami z gumy, tworzyw sztucznych lub skóry wtórnej, 
cholewkami ze skóry wyprawionej, wykonane na drewnianym spodzie 
lub platformie, bez podeszwy wewnętrznej i bez metalowego ochronnego 
noska (z wyłączeniem zakrywającego kostkę) 

8 0 

6403 99 11  Obuwie z podeszwami z gumy, tworzyw sztucznych lub skóry wtórnej, 
cholewkami ze skóry wyprawionej, z przyszwą wykonaną z pasków lub 
mające jedno lub więcej wycięć, w których łączna wysokość podeszwy ra
zem z obcasem > 3 cm 

8 0 
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6403 99 31  Obuwie z podeszwami z gumy, tworzyw sztucznych lub skóry wtórnej, 
cholewkami ze skóry wyprawionej, z przyszwą wykonaną z pasków lub 
mające jedno lub więcej wycięć, w których łączna wysokość podeszwy ra
zem z obcasem <= 3 cm, o długości podeszwy wewnętrznej < 24 cm 
(z wyłączeniem obuwia dla lalek) 

8 0 

6403 99 33  Obuwie, którego nie można określić ani jako męskie, ani jako damskie, 
z podeszwami z gumy, tworzyw sztucznych lub skóry wtórnej, cholew
kami ze skóry wyprawionej (niezakrywającymi kostki), z przyszwą wyko
naną z pasków lub mające jedno lub więcej wycięć, w których wysokość 
podeszwy razem z obcasem <= 3 cm, o długości podeszwy wewnętrznej 
>= 24 cm (z wyłączeniem 6403 11 00 do 6403 40 00) 

8 0 

6403 99 36  Obuwie męskie, z podeszwami z gumy, tworzyw sztucznych lub skóry 
wtórnej, cholewkami ze skóry wyprawionej (niezakrywającymi kostki), 
z przyszwą wykonaną z pasków lub mające jedno lub więcej wycięć, 
w których wysokość podeszwy razem z obcasem <= 3 cm, o długości 
podeszwy wewnętrznej >= 24 cm (z wyłączeniem 6403 11 00 
do 6403 40 00) 

8 0 

6403 99 38  Obuwie damskie z podeszwami z gumy, tworzyw sztucznych lub skóry 
wtórnej i cholewkami ze skóry wyprawionej (niezakrywającymi kostki), 
z przyszwą wykonaną z pasków lub mające jedno lub więcej wycięć, 
w których wysokość podeszwy razem z obcasem <= 3 cm, o długości 
podpodeszwy (podeszwy wewnętrznej) >= 24 cm (z wyłączeniem 
6403 11 00 do 6403 40 00) 

5 0 

6403 99 50  Pantofle i pozostałe obuwie domowe, z podeszwami z gumy, tworzyw 
sztucznych lub skóry wtórnej i cholewkami ze skóry wyprawionej (z wyłą
czeniem zakrywających kostkę, obuwia z przyszwą wykonaną z pasków 
lub mającego jedno lub więcej wycięć oraz obuwia dla lalek) 

8 0 

6403 99 91  Obuwie z podeszwami z gumy, tworzyw sztucznych lub skóry wtórnej 
i cholewkami ze skóry wyprawionej, o długości podpodeszwy (podeszwy 
wewnętrznej) < 24 cm (z wyłączeniem zakrywającego kostkę, zawierają
cego metalowy nosek ochronny, wykonanego na spodzie lub platformie 
z drewna, bez podpodeszwy, z przyszwą wykonaną z pasków lub mające 
jedno lub więcej wycięć, obuwia domowego, obuwia sportowego, obuwia 
ortopedycznego i obuwia dla lalek) 

8 0 

6403 99 93  Obuwie, którego nie można określić jako męskie lub damskie, z podesz
wami z gumy, tworzyw sztucznych lub skóry wtórnej i cholewkami 
ze skóry wyprawionej, o długości podpodeszwy (podeszwy wewnętrznej) 
>= 24 cm (z wyłączeniem obuwia zakrywającego kostkę; zawierającego 
metalowy nosek ochronny; o głównej podeszwie z drewna, bez podpo
deszwy; obuwia z przyszwą wykonaną z pasków lub mającego jedno lub 
więcej wycięć; obuwia domowego, sportowego lub ortopedycznego) 

8 0 
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6403 99 96  Obuwie męskie z podeszwami z gumy, tworzyw sztucznych lub skóry 
wtórnej i cholewkami ze skóry wyprawionej (niezakrywające kostki), 
o długości podpodeszwy (podeszwy wewnętrznej) >= 24 cm (z wyłącze
niem 6403 11 00 do 6403 40 00, 6403 99 11, 6403 99 36, 
6403 99 50) 

8 0 

6403 99 98  Obuwie z podeszwami z gumy, tworzyw sztucznych lub skóry wtórnej 
i cholewkami ze skóry wyprawionej, o długości podpodeszwy (podeszwy 
wewnętrznej) >= 24 cm, damskie (z wyłączeniem obuwia zakrywającego 
kostkę; zawierającego metalowy nosek ochronny, o głównej podeszwie 
wykonanej z drewna, bez podpodeszwy; obuwia z przyszwą wykonaną 
z pasków lub mającego jedno lub więcej wycięć; obuwia domowego, 
sportowego lub ortopedycznego; obuwia, którego nie można określić ani 
jako męskie, ani jako damskie) 

7 0 

6404 11 00  Obuwie sportowe, w tym buty do tenisa, buty do koszykówki, pantofle 
gimnastyczne, buty treningowe i podobne, z podeszwami z gumy lub 
tworzyw sztucznych i cholewkami z materiałów włókienniczych 

16,9 0 

6404 19 10  Pantofle i pozostałe obuwie domowe, z podeszwami z gumy lub tworzyw 
sztucznych i cholewkami z materiałów włókienniczych (z wyłączeniem 
butów do tenisa, pantofli gimnastycznych, butów treningowych i podob
nych oraz obuwia dla lalek) 

16,9 0 

6404 19 90  Obuwie z podeszwami z gumy lub tworzyw sztucznych i cholewkami 
z materiałów włókienniczych (z wyłączeniem obuwia domowego, obuwia 
sportowego, w tym butów do tenisa, butów do koszykówki, pantofli gim
nastycznych, butów treningowych i podobnych, oraz obuwia dla lalek) 

17 0 

6404 20 10  Pantofle i pozostałe obuwie domowe, z podeszwami ze skóry wyprawio
nej lub wtórnej i cholewkami z materiałów włókienniczych (z wyłącze
niem obuwia dla lalek) 

17 0 

6404 20 90  Obuwie z podeszwami ze skóry wyprawionej lub wtórnej i cholewkami 
z materiałów włókienniczych (z wyłączeniem obuwia domowego i obuwia 
dla lalek) 

17 0 

6405 10 00  Obuwie z cholewkami ze skóry wyprawionej lub wtórnej (z wyłączeniem 
obuwia z podeszwami z gumy, tworzyw sztucznych, skóry wyprawionej 
lub wtórnej i z cholewkami ze skóry wyprawionej, obuwia ortopedycz
nego i obuwia dla lalek) 

3,5 0 

6405 20 10  Obuwie z cholewkami z materiałów włókienniczych i podeszwami 
z drewna lub korka (z wyłączeniem obuwia ortopedycznego i obuwia dla 
lalek) 

3,5 0 

6405 20 91  Pantofle i pozostałe obuwie domowe z cholewkami z materiałów włó
kienniczych (z wyłączeniem obuwia z podeszwami z gumy, tworzyw 
sztucznych, skóry wyprawionej lub wtórnej i obuwia dla lalek) 

4 0 

24.12.2016 L 356/483 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



CN 2007  Wyszczególnienie Stawka podstawowa Kategoria 

6405 20 99  Obuwie z cholewkami z materiałów włókienniczych (z wyłączeniem obu
wia z podeszwami z gumy, tworzyw sztucznych, skóry wyprawionej lub 
wtórnej, z drewna lub korka, obuwia domowego, obuwia ortopedycznego 
i obuwia dla lalek) 

4 0 

6405 90 10  Obuwie z podeszwami z gumy, tworzyw sztucznych, skóry wyprawionej 
lub wtórnej oraz cholewkami z materiałów innych niż skóra wyprawiona, 
skóra sztuczna lub materiały włókiennicze (z wyłączeniem obuwia orto
pedycznego i obuwia dla lalek) 

17 0 

6405 90 90  Obuwie z podeszwami z drewna, korka, dratwy, tektury, skóry futerkowej, 
tkaniny, filcu, włókniny, linoleum, rafii, słomy, luffy itp. i cholewkami 
z materiałów innych niż skóra wyprawiona, skóra wtórna lub materiały 
włókiennicze (z wyłączeniem obuwia ortopedycznego i obuwia dla lalek) 

4 0 

6406 10 11  Cholewki ze skóry wyprawionej, nawet przymocowane do podeszew in
nych niż podeszwy zewnętrzne 

3 0 

6406 10 19  Części z cholewkami ze skóry wyprawionej (z wyłączeniem zakładek) 3 0 

6406 10 90  Cholewki, nawet przymocowane do podeszew innych niż podeszwy zew
nętrzne, i ich części (z wyłączeniem zakładek i głównych części wykona
nych ze skóry wyprawionej lub azbestu) 

3 0 

6406 20 10  Podeszwy zewnętrzne i obcasy z gumy 3 0 

6406 20 90  Podeszwy zewnętrzne i obcasy z tworzyw sztucznych 3 0 

6406 91 00  Części obuwia, z drewna 3 0 

6406 99 10  Getry, sztylpy i podobne artykuły oraz ich części 3 0 

6406 99 30  Komplety cholewek przymocowanych do podpodeszew lub do innych 
części składowych podeszwy (z wyłączeniem z azbestu lub przymocowa
nych do podeszew) 

3 0 

6406 99 50  Podpodeszwy wyjmowane, podkładki pod pięty i pozostałe dodatki wy
jmowane 

3 0 

6406 99 60  Podeszwy obuwia, ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej 3 0 

6406 99 80  Części obuwia (z wyłączeniem podeszew ze skóry wyprawionej, skóry 
wtórnej, gumy lub tworzyw sztucznych, obcasów z gumy lub tworzyw 
sztucznych, cholewek nawet przymocowanych do podpodeszew lub in
nych części składowych podeszwy (z wyłączeniem podeszew zewnętrz
nych) i ich części oraz ogólnych części wykonanych z drewna lub az
bestu) 

3 0 
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6501 00 00  Formy kapeluszy, korpusy kapeluszy i stożki, z filcu, niemodelowane 
i bez rond; płaty i rury, włącznie z rurami rozciętymi, z filcu 

2,7 0 

6502 00 00  Stożki kapeluszy plecione lub wykonane przez łączenie pasków z dowol
nego materiału (z wyłączeniem modelowanych, z rondem, z podszewką 
lub z przybraniem) 

bez cła 0 

6504 00 00  Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy, plecione lub wykonane przez łącze
nie pasków z dowolnego materiału, nawet z podszewką lub przybraniem 
(z wyłączeniem nakryć głowy dla zwierząt, nakryć głowy o charakterze 
zabawek i karnawałowych nakryć głowy) 

bez cła 0 

6505 10 00  Siatki na włosy z dowolnego materiału, nawet z podszewką lub przybra
niem 

2,7 0 

6505 90 05  Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy, dziane lub wykonane z koronki, 
z filcu z sierści lub filcu z wełny i sierści, wykonane z korpusów, stożków 
lub płatów objętych pozycją 6501, nawet z podszewką lub przybraniem 
(z wyłączeniem wykonanych przez łączenie pasków lub kawałków z filcu, 
nakryć głowy o charakterze zabawek i karnawałowych nakryć głowy) 

5,7 0 

6505 90 10  Berety, czepki, mycki, fezy, tarbusze i podobne, dziane lub wykonane z ko
ronki, z filcu lub innych materiałów włókienniczych, w kawałku (ale nie 
z pasków), nawet z podszewką lub przybraniem (z wyłączeniem nakryć 
głowy o charakterze zabawek i karnawałowych nakryć głowy) 

2,7 0 

6505 90 30  Czapki z daszkiem i podobne, dziane lub wykonane z koronki, z filcu lub 
innych materiałów włókienniczych, w kawałku (ale nie z pasków), nawet 
z podszewką lub przybraniem (z wyłączeniem nakryć głowy o charakterze 
zabawek i karnawałowych nakryć głowy) 

2,7 0 

6505 90 80  Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy, dziane lub wykonane z koronki, 
z filcu lub innych materiałów włókienniczych, w kawałku (ale nie z pas
ków), nawet z podszewką lub przybraniem (z wyłączeniem wykonanych 
z filcu z sierści lub filcu z wełny i sierści, siatek na włosy, beretów, czep
ków, mycek, fezów, tarbuszy i podobnych, czapek z daszkiem, nakryć 
głowy dla zwierząt lub nakryć głowy o charakterze zabawek lub artyku
łów świątecznych) 

2,7 0 

6506 10 10  Nakrycia głowy zabezpieczające z tworzyw sztucznych, nawet z pod
szewką lub przybraniem 

2,7 0 

6506 10 80  Nakrycia głowy zabezpieczające, nawet z podszewką lub przybraniem 
(inne niż wykonane z tworzyw sztucznych) 

2,7 0 

6506 91 00  Czepki kąpielowe, stożki i inne nakrycia głowy, nawet z podszewką lub 
przybraniem, z gumy lub tworzyw sztucznych (inne niż nakrycia głowy 
zabezpieczające i nakrycia głowy o charakterze zabawek lub artykuły 
świąteczne) 

2,7 0 

6506 99 10  Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy, z filcu z sierści lub filcu z wełny 
i sierści, wykonane z korpusów, stożków lub płatów objętych pozycją 
6501, nawet z podszewką lub przybraniem (z wyłączeniem dzianych lub 
wykonanych z koronki, wykonanych przez łączenie pasków lub kawałków 
z filcu, nakryć głowy o charakterze zabawek i karnawałowych nakryć 
głowy) 

5,7 0 

24.12.2016 L 356/485 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



CN 2007  Wyszczególnienie Stawka podstawowa Kategoria 

6506 99 90  Nakrycia głowy, nawet z podszewką lub przybraniem, gdzie indziej nie
wymienione 

2,7 0 

6507 00 00  Taśmy do kapeluszy, podszewki, osłony, szkielety kapeluszy, ramy kapelu
szy, daszki i paski pod brodę, do nakryć głowy (z wyłączeniem taśm uży
wanych przez sportowców jako opaski na czoło, dzianych) 

2,7 0 

6601 10 00  Parasole ogrodowe lub podobne parasole (z wyłączeniem namiotów pla
żowych) 

4,7 0 

6601 91 00  Parasole z trzonem teleskopowym (z wyłączeniem parasoli zabawek) 4,7 0 

6601 99 11  Parasole i parasole przeciwsłoneczne, włączając parasole-laski, z pokryciem 
z tkanych materiałów włókienniczych z włókien syntetycznych (z wyłącze
niem parasoli z trzonem teleskopowym, parasoli ogrodowych i podobnych 
oraz parasoli zabawek) 

4,7 0 

6601 99 19  Parasole i parasole przeciwsłoneczne, włączając parasole-laski, z pokryciem 
z tkanych materiałów włókienniczych (z wyłączeniem takich artykułów 
wykonanych z włókien syntetycznych, parasoli z trzonem teleskopowym, 
parasoli ogrodowych i podobnych oraz parasoli zabawek) 

4,7 0 

6601 99 90  Parasole i parasole przeciwsłoneczne, włączając parasole-laski, (z wyłącze
niem parasoli z pokryciem z tkanych materiałów włókienniczych i parasoli 
z trzonem teleskopowym, parasoli ogrodowych lub podobnych oraz para
soli zabawek) 

4,7 0 

6602 00 00  Laski, stołki myśliwskie, bicze, szpicruty i podobne (z wyłączeniem tyczek 
mierniczych, kul, lasek będących bronią palną i lasek sportowych) 

2,7 0 

6603 20 00  Szkielety parasoli, włączając szkielety zamocowane na trzonach (drzew
cach), do parasoli i parasoli przeciwsłonecznych objętych pozycją 6601 

5,2 0 

6603 90 10  Uchwyty i gałki do parasoli i parasoli przeciwsłonecznych objętych pozy
cją 6601 lub do lasek, stołków myśliwskich, biczy, szpicrut i podobnych 
objętych pozycją 6602 

2,7 0 

6603 90 90  Części, ozdoby i dodatki do parasoli i parasoli przeciwsłonecznych obję
tych pozycją 6601 lub do lasek, stołków myśliwskich, biczy, szpicrut 
i podobnych objętych pozycją 6602 (z wyłączeniem uchwytów i gałek, 
i szkieletów parasoli, włączając szkielety zamocowane na trzonach 
(drzewcach)) 

5 0 

6701 00 00  Skóry ptasie i pozostałe części ptaków wraz z piórami lub puchem, pióra, 
części piór, puch i artykuły z puchu (z wyłączeniem towarów objętych 
pozycją 0505, obrobionych dutków i stosin, obuwia i nakryć głowy, arty
kułów pościelowych i podobnych artykułów wyposażeniowych objętych 
pozycją 9404, zabawek, gier i przyborów sportowych i przedmiotów ko
lekcjonerskich) 

2,7 0 
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6702 10 00  Sztuczne kwiaty, liście i owoce oraz ich części i artykuły wykonane 
ze sztucznych kwiatów, liści lub owoców, przez wiązanie, klejenie, wkła
danie jednych w drugie lub w podobny sposób, wykonane z tworzyw 
sztucznych 

4,7 0 

6702 90 00  Sztuczne kwiaty, liście i owoce oraz ich części i artykuły wykonane 
ze sztucznych kwiatów, liści lub owoców, przez wiązanie, klejenie, wkła
danie jednych w drugie lub w podobny sposób (z wyłączeniem wykona
nych z tworzyw sztucznych) 

4,7 0 

6703 00 00  Włosy ludzkie, czesane, ścieniane, wybielane lub poddane innej obróbce; 
wełna lub inna sierść zwierzęca, lub inne materiały włókiennicze, przygo
towane do użytku przy wyrabianiu peruk lub temu podobnych (z wyłącze
niem naturalnych warkoczy z ludzkich włosów, nawet umytych i odtłusz
czonych, ale niepoddanych innej obróbce) 

1,7 0 

6704 11 00  Kompletne peruki z materiałów włókienniczych syntetycznych 2,2 0 

6704 19 00  Sztuczne brody, brwi i rzęsy, podkłady do włosów i temu podobne, z ma
teriałów włókienniczych syntetycznych (z wyłączeniem kompletnych pe
ruk) 

2,2 0 

6704 20 00  Peruki, sztuczne brody, brwi i rzęsy, podkłady do włosów i temu pod
obne, z włosów ludzkich, i artykuły z włosów ludzkich, gdzie indziej nie
wymienione 

2,2 0 

6704 90 00  Peruki, sztuczne brody, brwi i rzęsy, podkłady do włosów i temu pod
obne, z włosów zwierzęcych lub materiałów włókienniczych (z wyłącze
niem materiałów włókienniczych syntetycznych) 

2,2 0 

6801 00 00  Kostki brukowe, płyty nawierzchniowe, krawężniki i płyty chodnikowe, 
z kamienia naturalnego (z wyłączeniem łupków) 

bez cła 0 

6802 10 00  Płytki, kostki i podobne artykuły z naturalnego kamienia, włącznie z łup
kami, na mozaiki i podobne, nawet prostokątne lub kwadratowe, których 
największe pole powierzchni można zamknąć kwadratem o boku < 7 cm; 
sztucznie barwione ziarna, odłamki i proszek z kamienia naturalnego, 
włącznie z łupkami 

bez cła 0 

6802 21 00  Marmur, trawertyn i alabaster, i artykuły z nich, tylko cięte lub piłowane, 
z płaską lub równą powierzchnią (z wyłączeniem całkowicie lub częś
ciowo struganej, piaskowanej, zgrubnie lub dokładnie wyszlifowanej lub 
wypolerowanej powierzchni, płytek, kostek i podobnych artykułów obję
tych podpozycją 6802 10, kostki brukowej, płyt nawierzchniowych, kra
wężników i płyt chodnikowych) 

1,7 0 

6802 23 00  Granit i artykuły z niego, tylko cięte lub piłowane, z powierzchnią płaską 
lub gładką (z wyłączeniem tych o powierzchni kompletnie lub częściowo 
struganej, piaskowanej, grubo lub drobno zmielonej lub wypolerowanej, 
płytek, kostek i podobnych artykułów objętych podpozycją 6802 10, ko
stek brukowych, płyt nawierzchniowych, krawężników i płyt chodniko
wych) 

1,7 0 
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6802 29 00  Kamienie pomnikowe lub budowlane i artykuły z nich, tylko cięte lub pi
łowane, z powierzchnią płaską lub gładką (z wyłączeniem marmuru, tra
wertynu, alabastru, granitu i łupek, tych o powierzchni kompletnie lub 
częściowo struganej, piaskowanej, grubo lub drobno zmielonej lub wypo
lerowanej, płytek, kostek i podobnych artykułów objętych podpozycją 
6802 10, kostek brukowych, płyt nawierzchniowych, krawężników i płyt 
chodnikowych) 

1,7 0 

6802 91 10  Alabaster polerowany, w jakiejkolwiek formie, zdobiony lub inaczej obro
biony, ale nierzeźbiony (z wyłączeniem płytek, kostek i podobnych arty
kułów objętych podpozycją 6802 10, sztucznej biżuterii, zegarów, lamp 
i opraw oświetleniowych i ich części, guzików, oryginalnych rzeźb i posą
gów, kostek brukowych, płyt nawierzchniowych, krawężników i płyt 
chodnikowych) 

1,7 0 

6802 91 90  Marmur, trawertyn i alabaster, w jakiejkolwiek formie, polerowany, zdo
biony lub inaczej obrobiony, rzeźby z marmuru, trawertynu lub alabastru 
(z wyłączeniem alabastru polerowanego, zdobionego lub inaczej obrobio
nego, lecz nierzeźbionego, płytek, kostek i podobnych artykułów objętych 
podpozycją 6802 10, sztucznej biżuterii, zegarów, lamp i opraw oświetle
niowych i ich części, guzików, oryginalnych rzeźb i posągów, kostek bru
kowych, płyt nawierzchniowych, krawężników i płyt chodnikowych) 

1,7 0 

6802 92 10  Kamień wapienny inny niż marmur, trawertyn i alabaster, w jakiejkolwiek 
formie, polerowany, zdobiony lub inaczej obrobiony, ale nierzeźbiony 
(z wyłączeniem płytek, kostek i podobnych artykułów objętych podpozy
cją 6802 10, sztucznej biżuterii, zegarów, lamp i opraw oświetleniowych 
i ich części, guzików, oryginalnych rzeźb i posągów, kostek brukowych, 
płyt nawierzchniowych, krawężników i płyt chodnikowych) 

1,7 0 

6802 92 90  Kamień wapienny inny niż marmur, trawertyn i alabaster, w jakiejkolwiek 
formie, polerowany, zdobiony lub inaczej obrobiony i rzeźbiony, rzeźby 
z kamieni wapiennych (z wyłączeniem płytek, kostek i podobnych artyku
łów objętych podpozycją 6802 10, sztucznej biżuterii, zegarów, lamp 
i opraw oświetleniowych i ich części, guzików, oryginalnych rzeźb i posą
gów, kostek brukowych, płyt nawierzchniowych, krawężników i płyt 
chodnikowych) 

1,7 0 

6802 93 10  Granit, w jakiejkolwiek formie, polerowany, zdobiony lub inaczej obro
biony, lecz nierzeźbiony, o masie netto >= 10 kg (z wyłączeniem zegarów, 
lamp i opraw oświetleniowych i ich części, płyt nawierzchniowych, kra
wężników i płyt chodnikowych) 

bez cła 0 

6802 93 90  Granit, w jakiejkolwiek formie, polerowany, zdobiony lub inaczej obro
biony, o masie netto < 10 kg; rzeźby z granitu (z wyłączeniem płytek, ko
stek i podobnych artykułów objętych podpozycją 6802 10, sztucznej bi
żuterii, zegarów, lamp i opraw oświetleniowych i ich części, oryginalnych 
rzeźb i posągów, kostek brukowych, płyt nawierzchniowych, krawężni
ków i płyt chodnikowych) 

1,7 0 

6802 99 10  Kamienie budowlane lub pomnikowe, w dowolnej postaci, polerowane, 
zdobione lub inaczej obrobione, ale nierzeźbione, o masie netto >= 10 kg 
(z wyłączeniem kamieni wapiennych, granitu i łupków, artykułów z topio
nego bazaltu i ze spiekanego steatytu, ceramicznie kalcynowanych, zega
rów, lamp i opraw oświetleniowych i ich części; płyt nawierzchniowych, 
krawężników i płyt chodnikowych) 

bez cła 0 
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6802 99 90  Kamienie pomnikowe lub budowlane, naturalne (z wyłączeniem kamieni 
wapiennych, granitu i łupków); w różnych formach, polerowane, zdo
bione lub inaczej obrobione, o masie netto < 10 kg; rzeźbione artykuły 
z tego kamienia (z wyłączeniem płytek, kostek i podobnych artykułów 
objętych podpozycją 6802 10, płyt nawierzchniowych, krawężników 
i płyt chodnikowych; artykułów z topionego bazaltu i wypalanego stea
tytu; biżuterii, zegarów, lamp i ich części; guzików, kredy, oryginalnych 
rzeźb, posągów) 

1,7 0 

6803 00 10  Pokrycia dachowe i ścienne z łupków, obrobione 1,7 0 

6803 00 90  Obrobione łupki i artykuły z łupków lub z łupków aglomerowanych 
(z wyłączeniem łupkowych ziaren, odłamków i proszku, kostek mozaiko
wych i podobnych, rysików, gotowych tabliczek lub tablic z powierzch
niami do pisania lub rysowania, pokryć dachowych i ściennych łupków) 

1,7 0 

6804 10 00  Kamienie młyńskie i kamienie szlifierskie, bez ram, do mielenia, rozdrab
niania lub rozcierania 

bez cła 0 

6804 21 00  Kamienie młyńskie, kamienie do mielenia, ściernice i podobne, bez opraw, 
do ostrzenia, polerowania, szlifowania lub cięcia, z aglomerowanych dia
mentów syntetycznych lub naturalnych (z wyłączeniem osełek do ręcznego 
ostrzenia lub polerowania, ściernic itp., specjalnie do wiertarek dentys
tycznych) 

1,7 0 

6804 22 12  Kamienie młyńskie, kamienie do mielenia, ściernice i podobne, bez opraw, 
do ostrzenia, polerowania, szlifowania lub cięcia, ze sztucznych materia
łów ściernych, ze spoiwem z żywic syntetycznych lub sztucznych, nie
wzmocnione (z wyłączeniem aglomerowanych diamentów syntetycznych 
lub naturalnych, osełek do ręcznego ostrzenia lub polerowania, perfumo
wanego pumeksu i ściernic itp., specjalnie do wiertarek dentystycznych) 

bez cła 0 

6804 22 18  Kamienie młyńskie, kamienie do mielenia, ściernice i podobne, bez opraw, 
do ostrzenia, polerowania, szlifowania lub cięcia, ze sztucznych materia
łów ściernych, ze spoiwem z żywic syntetycznych lub sztucznych, 
wzmocnione (z wyłączeniem aglomerowanych diamentów syntetycznych 
lub naturalnych, osełek do ręcznego ostrzenia lub polerowania, perfumo
wanego pumeksu i ściernic itp., specjalnie do wiertarek dentystycznych) 

bez cła 0 

6804 22 30  Kamienie młyńskie, kamienie do mielenia, ściernice i podobne, bez opraw, 
do ostrzenia, polerowania, szlifowania lub cięcia, ze sztucznych materia
łów ściernych, ze spoiwem z ceramiki lub krzemianów (z wyłączeniem 
aglomerowanych diamentów syntetycznych lub naturalnych, osełek 
do ręcznego ostrzenia lub polerowania, perfumowanego pumeksu i ścier
nic itp., specjalnie do wiertarek dentystycznych) 

bez cła 0 

6804 22 50  Kamienie młyńskie, kamienie do mielenia, ściernice i podobne, bez opraw, 
do ostrzenia, polerowania, szlifowania lub cięcia, ze sztucznych materia
łów ściernych, ze spoiwem innym niż z żywic syntetycznych lub sztucz
nych, ceramiki lub krzemianów (z wyłączeniem aglomerowanych diamen
tów syntetycznych lub naturalnych, osełek do ręcznego ostrzenia lub po
lerowania, perfumowanego pumeksu i ściernic itp., specjalnie do wiertarek 
dentystycznych) 

bez cła 0 
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6804 22 90  Kamienie młyńskie, kamienie do mielenia, ściernice i podobne, bez opraw, 
do ostrzenia, polerowania, szlifowania lub cięcia, z aglomerowanych natu
ralnych materiałów ściernych lub ceramiki (z wyłączeniem aglomerowa
nych diamentów syntetycznych lub naturalnych, osełek do ręcznego 
ostrzenia lub polerowania, perfumowanego pumeksu i ściernic itp., spe
cjalnie do wiertarek dentystycznych) 

bez cła 0 

6804 23 00  Kamienie młyńskie, kamienie do mielenia, ściernice i podobne, bez opraw, 
do ostrzenia, polerowania, szlifowania lub cięcia, z kamienia naturalnego 
(z wyłączeniem aglomerowanych naturalnych materiałów ściernych lub 
ceramiki, perfumowanego pumeksu, osełek do ręcznego ostrzenia lub po
lerowania, ściernic itp., specjalnie do wiertarek dentystycznych) 

bez cła 0 

6804 30 00  Osełki do ręcznego ostrzenia lub polerowania bez cła 0 

6805 10 00  Naturalny lub sztuczny ścierny proszek lub ziarno, na podłożu wyłącznie 
z tkanych materiałów włókienniczych, nawet cięte do kształtu, zszywane 
lub inaczej wykonane 

1,7 0 

6805 20 00  Naturalny lub sztuczny ścierny proszek lub ziarno, na podłożu wyłącznie 
z papieru lub tektury, nawet cięte do kształtu, zszywane lub inaczej wyko
nane 

1,7 0 

6805 30 10  Naturalny lub sztuczny ścierny proszek lub ziarno, na podłożu wyłącznie 
z tkanych materiałów włókienniczych połączonych z papierem lub tek
turą, nawet cięte do kształtu, zszywane lub inaczej wykonane 

1,7 0 

6805 30 20  Naturalny lub sztuczny ścierny proszek lub ziarno, na podłożu z wulkani
zowanej fibry, nawet cięte do kształtu, zszywane lub inaczej wykonane 

1,7 0 

6805 30 80  Naturalny lub sztuczny ścierny proszek lub ziarno, na podłożu innym niż 
wyłącznie z tkanych materiałów włókienniczych lub wyłącznie z papieru 
lub tektury lub z tkanych materiałów włókienniczych połączonych z pa
pierem lub tekturą lub z wulkanizowanej fibry, nawet cięte do kształtu, 
zszywane lub inaczej wykonane 

1,7 0 

6806 10 00  Wełna żużlowa, wełna skalna i podobne wełny mineralne, włącznie z ich 
mieszaninami, luzem, w arkuszach lub w belach 

bez cła 0 

6806 20 10  Iły porowate bez cła 0 

6806 20 90  Wermikulit porowaty, żużel spieniony i podobne porowate materiały mi
neralne, włączając ich mieszaniny (z wyłączeniem iłów porowatych) 

bez cła 0 

6806 90 00  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 
mineralnych, artykułów z lekkiego betonu, azbestowo-cementowych, celu
lozowo-cementowych lub podobnych, mieszanin i innych artykułów z az
bestu lub na bazie azbestu oraz wyrobów ceramicznych) 

bez cła 0 
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6807 10 10  Pokrycia dachowe i wyroby okładzinowe, z asfaltu lub z podobnych mate
riałów, w zwojach 

bez cła 0 

6807 10 90  Artykuły z asfaltu lub z podobnych materiałów, np. bitumu naftowego 
lub paku węglowego, w zwojach (z wyłączeniem pokrycia dachowego 
i wyrobów okładzinowych) 

bez cła 0 

6807 90 00  Artykuły z asfaltu lub z podobnych materiałów, np. bitumu naftowego 
lub paku węglowego (z wyłączeniem tych w zwojach) 

bez cła 0 

6808 00 00  Tafle, płyty, płytki, bloki i podobne artykuły z włókien roślinnych, słomy 
lub strużyn, wiórów, pyłu, trocin lub pozostałych odpadów drewna, scalo
nych cementem, gipsem lub innym spoiwem mineralnym (z wyłączeniem 
artykułów azbestowo-cementowych, celulozowo-cementowych lub pod
obnych) 

1,7 0 

6809 11 00  Płyty, arkusze, tafle, płytki i podobne artykuły, z gipsu lub z mieszanek 
na bazie gipsu, tylko licowane lub wzmocnione papierem lub tekturą 
(z wyłączeniem ozdobnych lub scalonych gipsem płyt budowlanych lub 
artykułów do izolacji cieplnej, akustycznej lub do pochłaniania dźwięku) 

1,7 0 

6809 19 00  Płyty, arkusze, tafle, płytki i podobne artykuły, z gipsu lub z mieszanek 
na bazie gipsu (z wyłączeniem ozdobnych, tylko licowanych lub wzmoc
nionych papierem lub tekturą i scalonych gipsem płyt budowlanych lub 
artykułów do izolacji cieplnej, akustycznej lub do pochłaniania dźwięku) 

1,7 0 

6809 90 00  Artykuły z gipsu lub z mieszanek na bazie gipsu (z wyłączeniem opasek 
gipsowych do unieruchamiania złamań, do sprzedaży detalicznej; łupków 
gipsowych do leczenia złamań; lekkich konstrukcji budowlanych scalo
nych gipsem lub artykułów do izolacji cieplnej, akustycznej lub do pochła
niania dźwięku; modeli anatomicznych lub innych, do celów pokazowych; 
płyt, arkuszy, tafli i podobnych artykułów, bez ozdób) 

1,7 0 

6810 11 10  Bloki ścienne i cegły, z lekkiego betonu, na bazie kruszonego pumeksu, 
granulowanego żużla itp. 

1,7 0 

6810 11 90  Bloki ścienne i cegły, z cementu, betonu lub ze sztucznego kamienia, na
wet zbrojone (z wyłączeniem z lekkiego betonu, na bazie kruszonego pu
meksu, granulowanego żużla itp.) 

1,7 0 

6810 19 10  Dachówki z cementu, betonu lub ze sztucznego kamienia 1,7 0 

6810 19 31  Płytki i płyty chodnikowe z betonu, nawet wzmocnione 1,7 0 

6810 19 39  Płytki ścienne i płyty chodnikowe z cementu, betonu lub ze sztucznego 
kamienia, nawet wzmocnione 

1,7 0 

6810 19 90  Płyty chodnikowe i podobne artykuły z cementu, betonu lub ze sztucz
nego kamienia (z wyłączeniem bloków ściennych i cegieł, dachówek, pły
tek ściennych i płyt chodnikowych) 

1,7 0 
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6810 91 10  Elementy podłogowe i elementy stropowe, prefabrykowane, z cementu, 
betonu lub ze sztucznego kamienia, nawet wzmocnione 

1,7 0 

6810 91 90  Elementy konstrukcyjne dla budownictwa lub inżynierii lądowej lub wod
nej, prefabrykowane, z cementu, betonu lub sztucznego kamienia, nawet 
wzmocnione (z wyłączeniem elementów podłogowych i elementów stro
powych) 

1,7 0 

6810 99 00  Artykuły z cementu, betonu lub sztucznego kamienia, nawet wzmocnione 
(z wyłączeniem prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych dla bu
downictwa lub inżynierii lądowej lub wodnej, płytek, płyt chodnikowych, 
cegieł i podobnych) 

1,7 0 

6811 40 00  Artykuły azbestowo-cementowe, celulozowo-cementowe lub podobne, za
wierające azbest 

1,7 0 

6811 81 00  Arkusze faliste celulozowo-cementowe lub podobne, niezawierające az
bestu 

1,7 0 

6811 82 10  Arkusze celulozowo-cementowe lub podobne, do pokrycia dachowego 
lub pokrycia ścian, o rozmiarach <= 40 × 60 cm, niezawierające azbestu 
(z wyłączeniem arkuszy falistych) 

1,7 0 

6811 82 90  Arkusze, tafle, płytki i podobne artykuły, celulozowo-cementowe lub pod
obne, niezawierające azbestu (inne niż arkusze faliste, arkusze do pokrycia 
dachów i ścian, o rozmiarze <= 40 × 60 cm) 

1,7 0 

6811 83 00  Rury i przewody rurowe oraz łączniki rur lub przewodów rurowych celu
lozowo-cementowe lub podobne, niezawierające azbestu 

1,7 0 

6811 89 00  Artykuły celulozowo-cementowe lub podobne, niezawierające azbestu 
(z wyłączeniem rur i przewodów rurowych oraz łączników rur lub prze
wodów rurowych, arkuszy falistych i innych, tafli, bruku, płytek i podob
nych artykułów) 

1,7 0 

6812 80 10  Obrobione włókna z azbestu krokidolitowego; mieszaniny na bazie az
bestu krokidolitowego lub na bazie azbestu krokidolitowego i węglanu 
magnezu 

1,7 0 

6812 80 90  Artykuły z azbestu krokidolitowego lub mieszanin na bazie azbestu kro
kidolitowego lub azbestu krokidolitowego i węglanu magnezu, np. nici, 
tkaniny, sznurki, przędza, kable, tkane lub dziane, nawet wzmocnione 
(z wyłączeniem włókna azbestowego z krokidolitu obrobionego; miesza
nin na bazie azbestu krokidolitowego lub azbestu krokidolitowego i węg
lanu magnezu, materiału ciernego na bazie azbestu krokidolitowego i arty
kułów azbestowo krokidolitowo-cementowych) 

3,7 0 

6812 91 00  Odzież, dodatki odzieżowe, obuwie i nakrycia głowy z azbestu lub z mie
szanin na bazie azbestu lub na bazie azbestu i węglanu magnezu (z wyłą
czeniem tych z azbestu krokidolitowego) 

3,7 0 
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6812 92 00  Papier, płyty pilśniowe i filc z azbestu lub z mieszanin na bazie azbestu 
lub na bazie azbestu i węglanu magnezu (z wyłączeniem tych zawierają
cych < 35 % masy azbestu i azbestu krokidolitowego) 

3,7 0 

6812 93 00  Materiał do połączeń z prasowanych włókien azbestowych, w arkuszach 
lub rolkach (z wyłączeniem wykonanych z azbestu krokidolitowego) 

3,7 0 

6812 99 10  Włókna azbestowe obrobione; mieszaniny na bazie azbestu lub na bazie 
azbestu i węglanu magnezu (z wyłączeniem wykonanych z azbestu kroki
dolitowego) 

1,7 0 

6812 99 90  Artykuły z azbestu lub z mieszanin na bazie azbestu lub azbestu i węglanu 
magnezu, np. przędza, nić, sznurek, tkanina lub dzianina, nawet wzmoc
nione (z wyłączeniem wykonanych z azbestu krokidolitowego; obrobio
nych włókien z azbestu; mieszanin na bazie azbestu lub na bazie azbestu 
i węglanu magnezu; materiału do połączeń z prasowanych włókien azbes
towych, w arkuszach lub rolkach; papieru, płyt pilśniowych i filcu; 
odzieży, dodatków odzieżowych, obuwia i nakryć głowy; materiału cier
nego na bazie azbestu; artykułów azbestowo-cementowych) 

3,7 0 

6813 20 00  Materiały cierne i artykuły z nich, na przykład arkusze, rolki, pasy, seg
menty, tarcze, podkładki i wkładki, do sprzęgieł i podobnych, na bazie az
bestu, innych substancji mineralnych lub celulozy, nawet połączone z ma
teriałami włókienniczymi lub innymi, zawierające azbest (z wyłączeniem 
okładzin i klocków hamulcowych) 

2,7 0 

6813 81 00  Okładziny i klocki hamulcowe na bazie azbestu, innych substancji mine
ralnych lub celulozy, nawet połączone z materiałami włókienniczymi lub 
innymi, niezawierające azbestu 

2,7 0 

6813 89 00  Materiały cierne i artykuły z nich, na przykład arkusze, rolki, pasy, seg
menty, tarcze, podkładki i wkładki, do sprzęgieł i podobnych, na bazie az
bestu, innych substancji mineralnych lub celulozy, nawet połączone z ma
teriałami włókienniczymi lub innymi, niezawierające azbestu (z wyłącze
niem okładzin i klocków hamulcowych) 

2,7 0 

6814 10 00  Płyty, arkusze i pasy z miki aglomerowanej lub regenerowanej, nawet 
na podłożu z papieru, tektury lub innych materiałów, w zwojach lub 
tylko pocięte na kształty kwadratowe lub prostokątne 

1,7 0 

6814 90 00  Mika obrobiona i artykuły z miki (z wyłączeniem izolatorów elektrycz
nych, osprzętu izolacyjnego, rezystorów i kondensatorów, gogli ochron
nych z miki i ich szkieł, miki w postaci ozdób choinkowych, i płyt, arku
szy i pasów z miki aglomerowanej lub regenerowanej, nawet na podłożu) 

1,7 0 

6815 10 10  Włókna węglowe i artykuły z włókien węglowych, przeznaczone 
do użytku nieelektrycznego 

bez cła 0 

6815 10 90  Artykuły z grafitu lub innych postaci węgla, przeznaczone do użytku nie
elektrycznego (z wyłączeniem włókien węglowych i artykułów z włókien 
węglowych) 

bez cła 0 
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6815 20 00  Artykuły z torfu (z wyłączeniem produktów tekstylnych z włókien torfo
wych) 

bez cła 0 

6815 91 00  Artykuły z kamienia lub innych substancji mineralnych, gdzie indziej nie
wymienione, zawierające magnezyt, dolomit lub chromit 

bez cła 0 

6815 99 10  Artykuły z ogniotrwałych substancji mineralnych, związanych chemicz
nie, niekalcynowanych, gdzie indziej niewymienione 

bez cła 0 

6815 99 90  Artykuły z kamienia lub innych substancji mineralnych, gdzie indziej nie
wymienione (z wyłączeniem tych zawierających magnezyt, dolomit lub 
chromit, artykułów z grafitu lub innych postaci węgla i artykułów z og
niotrwałych substancji mineralnych, związanych chemicznie) 

bez cła 0 

6901 00 00  Cegły, płyty, bloki i pozostałe wyroby ceramiczne z krzemionkowych skał 
kopalnych, na przykład ziemia okrzemkowa, trypla lub diatomit lub 
z podobnych ziem krzemionkowych 

2 0 

6902 10 00  Cegły, płyty, bloki i podobne wyroby ceramiczne konstrukcyjne, ogniotr
wałe, zawierające, oddzielnie lub razem, > 50 % masy pierwiastków Mg, 
Ca lub Cr, wyrażonych jako MgO, CaO lub Cr2O3 

2 0 

6902 20 10  Cegły, płyty, bloki i podobne wyroby ceramiczne konstrukcyjne, ogniotr
wałe, zawierające >= 93 % masy krzemionki (z wyłączeniem tych z krze
mionkowych skał kopalnych lub podobnych ziem krzemionkowych) 

2 0 

6902 20 91  Cegły, płyty, bloki i podobne wyroby ceramiczne konstrukcyjne, ogniotr
wałe, zawierające > 7 %, ale < 45 % masy tlenku glinu, lecz > 50 % masy 
w połączeniu z krzemionką 

2 0 

6902 20 99  Cegły, płyty, bloki i podobne wyroby ceramiczne konstrukcyjne, ogniotr
wałe, zawierające >50 % masy tlenku glinu, krzemionki lub mieszaninę 
lub związek tych wyrobów (z wyłączeniem tych zawierających >= 93 % 
masy krzemionki, > 7 %, ale < 45 % masy tlenku glinu i tych z krzemion
kowych skał kopalnych lub podobnych ziem krzemionkowych) 

2 0 

6902 90 00  Cegły, płyty, bloki i podobne wyroby ceramiczne konstrukcyjne, ogniotr
wałe (z wyłączeniem tych zawierających, oddzielnie lub razem, > 50 % 
masy pierwiastków Mg, Ca lub Cr, wyrażonych jako MgO, CaO lub 
Cr2O3, zawierających > 50 % masy tlenku glinu, krzemionki lub miesza
ninę lub związek tych wyrobów oraz tych z krzemionkowych skał kopal
nych lub podobnych ziem krzemionkowych) 

2 0 

6903 10 00  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 (z wyłączeniem cegieł, bloków, płyt i podobnych wyro
bów ceramicznych konstrukcyjnych, ogniotrwałych) 

5 0 
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6903 20 10  Retorty, tygle, mufle, dysze, korki, podpory, tygle probiercze do kupelacji, 
przewody, rury, osłony, pręty i pozostałe wyroby ceramiczne ogniotrwałe, 
zawierające < 45 % masy tlenku glinu i > 50 % masy krzemionki (z wyłą
czeniem cegieł, bloków, płyt i podobnych wyrobów ceramicznych kon
strukcyjnych, ogniotrwałych) 

5 0 

6903 20 90  Retorty, tygle, mufle, dysze, korki, podpory, tygle probiercze do kupelacji, 
przewody, rury, osłony, pręty i pozostałe wyroby ceramiczne ogniotrwałe, 
zawierające >= 45 % masy tlenku glinu i > 50 % masy krzemionki (z wyłą
czeniem cegieł, bloków, płyt i podobnych wyrobów ceramicznych kon
strukcyjnych, ogniotrwałych) 

5 0 

6903 90 10  Retorty, tygle, mufle, dysze, korki, podpory, tygle probiercze do kupelacji, 
przewody, rury, osłony, pręty i pozostałe wyroby ceramiczne ogniotrwałe, 
zawierające > 25 % do 50 % masy grafitu lub innych postaci węgla, lub 
ich mieszaniny (z wyłączeniem cegieł, bloków, płyt i podobnych wyrobów 
ceramicznych konstrukcyjnych, ogniotrwałych) 

5 0 

6903 90 90  Retorty, tygle, mufle, dysze, korki, podpory, tygle probiercze do kupelacji, 
przewody, rury, osłony, pręty i pozostałe wyroby ceramiczne ogniotrwałe 
(z wyłączeniem tych z krzemionkowych skał kopalnych lub podobnych 
ziem krzemionkowych, artykułów objętych pozycją 6902, artykułów za
wierających węgiel, tlenek glinu lub krzemionkę, objętych podpozycją 
6903 10 00 i 6903 90 10) 

5 0 

6904 10 00  Cegły budowlane (z wyłączeniem wyrobów z krzemionkowych skał ko
palnych lub podobnych ziem krzemionkowych, cegieł ogniotrwałych ob
jętych pozycją 6902) 

2 0 

6904 90 00  Pustaki stropowe, podporowe, wypełnieniowe i podobne, ceramiczne 
(z wyłączeniem wyrobów z krzemionkowych skał kopalnych lub podob
nych ziem krzemionkowych, cegieł ogniotrwałych objętych pozycją 6902, 
i płyt chodnikowych, kafli i płytek ściennych objętych pozycją 6907 
i 6908 i cegieł budowlanych) 

2 0 

6905 10 00  Dachówki bez cła 0 

6905 90 00  Nasady kominowe, wkłady kominowe, ozdoby architektoniczne i pozos
tałe ceramiczne wyroby budowlane (z wyłączeniem wyrobów z krzemion
kowych skał kopalnych lub podobnych ziem krzemionkowych, elementów 
budowlanych, ogniotrwałych, ceramicznych, rur i innych elementów 
do systemów odwadniających i podobnych, i dachówek) 

bez cła 0 

6906 00 00  Rury, przewody, rynny i osprzęt do rur, ceramiczne (z wyłączeniem wyro
bów z krzemionkowych skał kopalnych lub podobnych ziem krzemionko
wych, wyrobów ogniotrwałych, ceramicznych, rurowych elementów ko
minowych, rurek produkowanych na potrzeby laboratoriów, rurek izola
cyjnych i osprzętu izolacyjnego oraz innych przewodów rurowych do ce
lów elektrotechnicznych) 

bez cła 0 
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6907 10 00  Płytki, kostki i podobne artykuły, ceramiczne, nieszkliwione, do mozaik, 
nawet prostokątne lub kwadratowe, których największe pole powierzchni 
można zamknąć kwadratem o boku < 7 cm, nawet na podłożu 

5 0 

6907 90 10  Płytki podwójne typu »Spaltplatten«, ceramiczne, nieszkliwione 5 0 

6907 90 91  Płyty chodnikowe, kafle lub płytki ścienne, nieszkliwione, kamionkowe 
(z wyłączeniem płytek podwójnych typu »Spaltplatten«, podstawek cera
micznych pod naczynia, artykułów ozdobnych i kafli wykonanych spe
cjalnie do budowy pieców) 

5 0 

6907 90 93  Płyty chodnikowe, kafle lub płytki ścienne, nieszkliwione, z ceramiki po
rowatej lub szlachetnej (z wyłączeniem płytek podwójnych typu »Spalt
platten«, podstawek ceramicznych pod naczynia, artykułów ozdobnych 
i kafli wykonanych specjalnie do budowy pieców) 

5 0 

6907 90 99  Płyty chodnikowe, kafle lub płytki ścienne, ceramiczne, nieszkliwione 
(z wyłączeniem wyrobów z krzemionkowych skał kopalnych lub podob
nych ziem krzemionkowych, ogniotrwałych wyrobów ceramicznych, arty
kułów kamionkowych, z ceramiki porowatej lub szlachetnej, płytek pod
wójnych typu »Spaltplatten«, podstawek ceramicznych pod naczynia, arty
kułów ozdobnych i kafli wykonanych specjalnie do budowy pieców) 

5 0 

6908 10 10  Płytki, kostki i podobne artykuły, ceramiczne, szkliwione, do mozaik, z ce
ramiki zwykłej, nawet prostokątne lub kwadratowe, których największe 
pole powierzchni można zamknąć kwadratem o boku < 7 cm, nawet 
na podłożu 

7 0 

6908 10 90  Płytki, kostki i podobne artykuły, ceramiczne, szkliwione, do mozaik, na
wet prostokątne lub kwadratowe, których największe pole powierzchni 
można zamknąć kwadratem o boku < 7 cm, nawet na podłożu (z wyłą
czeniem takich artykułów z ceramiki zwykłej) 

7 0 

6908 90 11  Płytki podwójne typu »Spaltplatten«, szkliwione, z ceramiki zwykłej 6 0 

6908 90 21  Płyty chodnikowe, kafle lub płytki ścienne, ceramiczne, z ceramiki zwyk
łej, szkliwione, o maksymalnej grubości <= 15 mm (z wyłączeniem płytek 
podwójnych typu »Spaltplatten«, podstawek ceramicznych pod naczynia, 
artykułów ozdobnych i kafli wykonanych specjalnie do budowy pieców) 

5 0 

6908 90 29  Płyty chodnikowe, kafle lub płytki ścienne, ceramiczne, szkliwione, z cera
miki zwykłej, o maksymalnej grubości > 15 mm (z wyłączeniem płytek 
podwójnych typu »Spaltplatten«, podstawek ceramicznych pod naczynia, 
artykułów ozdobnych i kafli wykonanych specjalnie do budowy pieców) 

5 0 

6908 90 31  Płytki podwójne typu »Spaltplatten«, ceramiczne, szkliwione (z wyłącze
niem tych z ceramiki zwykłej) 

5 0 

6908 90 51  Płyty chodnikowe, kafle lub płytki ścienne, ceramiczne, szkliwione 
o powierzchni czołowej <= 90 cm2 (z wyłączeniem tych z ceramiki zwyk
łej, płytek podwójnych typu »Spaltplatten«, podstawek ceramicznych pod 
naczynia, artykułów ozdobnych i kafli wykonanych specjalnie do budowy 
pieców) 

7 0 
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6908 90 91  Płyty chodnikowe, kafle lub płytki ścienne, szkliwione, kamionkowe 
o powierzchni czołowej > 90 cm2 (z wyłączeniem płytek podwójnych 
typu »Spaltplatten«, podstawek ceramicznych pod naczynia, artykułów oz
dobnych i kafli wykonanych specjalnie do budowy pieców) 

5 0 

6908 90 93  Płyty chodnikowe, kafle lub płytki ścienne, szkliwione, z ceramiki poro
watej lub szlachetnej, o powierzchni czołowej > 90 cm2 (z wyłączeniem 
płytek podwójnych typu »Spaltplatten«, podstawek ceramicznych pod na
czynia, artykułów ozdobnych i kafli wykonanych specjalnie do budowy 
pieców) 

5 0 

6908 90 99  Płyty chodnikowe, kafle lub płytki ścienne, szkliwione, o powierzchni 
czołowej > 90 cm2 (z wyłączeniem tych z ceramiki zwykłej, kamionki, ce
ramiki porowatej lub szlachetnej, płytek podwójnych typu »Spaltplatten«, 
podstawek ceramicznych pod naczynia, artykułów ozdobnych i kafli wy
konanych specjalnie do budowy pieców) 

5 0 

6909 11 00  Wyroby ceramiczne do celów laboratoryjnych, chemicznych lub innych 
technicznych, z porcelany lub porcelany chińskiej (z wyłączeniem ogniotr
wałych wyrobów ceramicznych, urządzeń elektrycznych, izolatorów oraz 
pozostałego elektrycznego osprzętu izolacyjnego) 

5 0 

6909 12 00  Wyroby ceramiczne posiadające twardość >= 9 w skali Mohsa, do celów 
chemicznych lub innych technicznych (z wyłączeniem tych z porcelany 
lub porcelany chińskiej, ogniotrwałych wyrobów ceramicznych, urządzeń 
elektrycznych, izolatorów oraz pozostałego elektrycznego osprzętu izola
cyjnego) 

5 0 

6909 19 00  Wyroby ceramiczne do celów chemicznych lub innych technicznych (z wy
łączeniem tych z porcelany lub porcelany chińskiej, artykułów posiadają
cych twardość >= 9 w skali Mohsa, kamieni młyńskich, kamieni do miele
nia, ściernic i podobnych objętych pozycją 6804, ogniotrwałych wyrobów 
ceramicznych, urządzeń elektrycznych, izolatorów oraz pozostałego elek
trycznego osprzętu izolacyjnego) 

5 0 

6909 90 00  Ceramiczne koryta, wanny i podobne zbiorniki, w rodzaju stosowanych 
w rolnictwie, ceramiczne; ceramiczne dzbany, słoje i podobne artykuły, 
w rodzaju stosowanych do transportu lub pakowania towarów (z wyłącze
niem pojemników ogólnego przeznaczenia dla laboratoriów, pojemników 
dla sklepów i artykułów gospodarstwa domowego) 

5 0 

6910 10 00  Ceramiczne zlewy, umywalki, podstawy umywalek, wanny, bidety, miski 
klozetowe, płuczki ustępowe, pisuary i podobna armatura sanitarna, z po
rcelany lub porcelany chińskiej (z wyłączeniem pojemników na mydło, 
gąbkę, szczoteczki do zębów, wieszaków na ręczniki i papier toaletowy) 

7 0 

6910 90 00  Ceramiczne zlewy, umywalki, podstawy umywalek, wanny, bidety, miski 
klozetowe, płuczki ustępowe, pisuary i podobna armatura sanitarna (z wy
łączeniem z porcelany lub porcelany chińskiej, pojemników na mydło, 
gąbkę, szczoteczki do zębów, wieszaków na ręczniki i papier toaletowy) 

7 0 

6911 10 00  Zastawy stołowe i naczynia kuchenne, z porcelany lub porcelany chińskiej 
(z wyłączeniem artykułów dekoracyjnych, dzbanów, słojów, balonów 
i podobnych zbiorników do transportu lub pakowania towarów, młynków 
do kawy i przypraw z ceramicznymi zasobnikami i z elementami robo
czymi z metalu) 

12 0 

24.12.2016 L 356/497 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



CN 2007  Wyszczególnienie Stawka podstawowa Kategoria 

6911 90 00  Artykuły gospodarstwa domowego i artykuły toaletowe, z porcelany lub 
porcelany chińskiej (z wyłączeniem naczyń stołowych i naczyń kuchen
nych, wanien, bidetów, zlewów i podobnej armatury sanitarnej, statuetek 
i pozostałych artykułów dekoracyjnych, dzbanów, słoi, balonów i podob
nych zbiorników do transportu lub pakowania towarów, oraz młynków 
do kawy i przypraw z ceramicznymi zasobnikami i z elementami robo
czymi z metalu) 

12 0 

6912 00 10  Zastawy stołowe, naczynia kuchenne oraz pozostałe artykuły gospodar
stwa domowego i toaletowe, z ceramiki zwykłej (z wyłączeniem statuetek 
i pozostałych artykułów dekoracyjnych, dzbanów, słojów, balonów i pod
obnych zbiorników do transportu lub pakowania towarów, młynków 
do kawy i przypraw z ceramicznymi zasobnikami i z elementami robo
czymi z metalu) 

5 0 

6912 00 30  Zastawy stołowe, naczynia kuchenne oraz pozostałe artykuły gospodar
stwa domowego i toaletowe, z kamionki (z wyłączeniem wanien, bidetów, 
zlewów i podobnej armatury sanitarnej, statuetek i pozostałych artykułów 
dekoracyjnych, garnków, słojów i podobnych zbiorników do transportu 
lub pakowania towarów, młynków do kawy i przypraw z ceramicznymi 
zasobnikami i z elementami roboczymi z metalu) 

5,5 0 

6912 00 50  Zastawy stołowe, naczynia kuchenne oraz pozostałe artykuły gospodar
stwa domowego i toaletowe, z ceramiki porowatej lub szlachetnej (z wyłą
czeniem wanien, bidetów, zlewów i podobnej armatury sanitarnej, statue
tek i pozostałych artykułów dekoracyjnych, garnków, słojów, balonów 
i podobnych zbiorników do transportu lub pakowania towarów, młynków 
do kawy i przypraw z ceramicznymi zasobnikami i z elementami robo
czymi z metalu) 

9 0 

6912 00 90  Zastawy stołowe, naczynia kuchenne oraz pozostałe artykuły gospodar
stwa domowego i toaletowe (z wyłączeniem zlewów, wanien, bidetów 
i podobnej armatury sanitarnej; statuetek i pozostałych artykułów dekora
cyjnych; garnków, słojów i podobnych wyrobów do transportu lub pako
wania towarów; młynków do kawy i przypraw z ceramicznymi zasobni
kami i z elementami roboczymi z metalu; artykułów z porcelany lub po
rcelany chińskiej, z ceramiki zwykłej, z kamionki, z ceramiki porowatej 
lub szlachetnej) 

7 0 

6913 10 00  Statuetki i pozostałe artykuły dekoracyjne, z porcelany lub porcelany 
chińskiej, gdzie indziej niewymienione 

6 0 

6913 90 10  Statuetki i pozostałe artykuły dekoracyjne, z ceramiki zwykłej, gdzie in
dziej niewymienione 

3,5 0 

6913 90 91  Statuetki i pozostałe artykuły dekoracyjne, z kamionki, gdzie indziej nie
wymienione 

6 0 

6913 90 93  Statuetki i pozostałe artykuły dekoracyjne, z ceramiki porowatej lub cera
miki szlachetnej, gdzie indziej niewymienione 

6 0 

6913 90 99  Statuetki i pozostałe ceramiczne artykuły dekoracyjne, gdzie indziej nie
wymienione (z wyłączeniem tych z porcelany lub porcelany chińskiej, ce
ramiki zwykłej, kamionki, ceramiki porowatej lub ceramiki szlachetnej) 

6 0 

6914 10 00  Artykuły ceramiczne z porcelany lub porcelany chińskiej, gdzie indziej 
niewymienione 

5 0 

6914 90 10  Artykuły ceramiczne z ceramiki zwykłej, gdzie indziej niewymienione 3 0 

6914 90 90  Artykuły ceramiczne, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem tych 
z porcelany lub porcelany chińskiej i ceramiki zwykłej) 

3 0 
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7001 00 10  Stłuczka i inne odpady i złom szklany (z wyłączeniem szkła w postaci 
proszku, granulek lub płatków) 

bez cła 0 

7001 00 91  Szkło optyczne w masie 3 0 

7001 00 99  Masa szklana (z wyłączeniem szkła optycznego) bez cła 0 

7002 10 00  Szkło w postaci kulek, nieobrobione (z wyłączeniem mikrokulek szkla
nych o średnicy <= 1 mm, kulek szklanych o charakterze zabawki) 

3 0 

7002 20 10  Pręty ze szkła optycznego, nieobrobione 3 0 

7002 20 90  Pręty ze szkła, nieobrobione (z wyłączeniem szkła optycznego) 3 0 

7002 31 00  Rury z topionego kwarcu lub innej topionej krzemionki, nieobrobione 3 0 

7002 32 00  Rury z innego szkła o współczynniku rozszerzalności liniowej <= 5 × 10- 

6 na stopień Kelvina w zakresie temperatury od 0 °C do 300 °C, nieobro
bione 

3 0 

7002 39 00  Rury ze szkła, nieobrobione (z wyłączeniem rur z innego szkła o współ
czynniku rozszerzalności liniowej <= 5 × 10-6 na stopień Kelvina w zakre
sie temperatury od 0 °C do 300 °C lub z topionego kwarcu lub innej to
pionej krzemionki) 

3 0 

7003 12 10  Szkło lane i walcowane, optyczne, w szybach niezbrojonych, barwione 
w całej masie, nieprzezroczyste, powleczone lub posiadające warstwę po
chłaniającą, odblaskową lub przeciwodblaskową, ale nieobrobione inaczej 

3 0 

7003 12 91  Szkło lane i walcowane, w szybach niezbrojonych, z warstwą przeciwod
blaskową, ale nieobrobione inaczej (z wyłączeniem szkła optycznego) 

3 0 

7003 12 99  Szkło lane i walcowane, w szybach niezbrojonych, barwione w całej ma
sie, nieprzezroczyste, powleczone lub posiadające warstwę pochłaniającą 
lub odblaskową, ale nieobrobione inaczej (z wyłączeniem szkła optycz
nego) 

3,8 MIN 0,6 EUR/ 
100 kg/br 

0 

7003 19 10  Szkło lane i walcowane, optyczne, w szybach niezbrojonych, nieobro
bione inaczej (z wyłączeniem szkła barwionego w całej masie, nieprzezro
czystego, powleczonego lub posiadające warstwę pochłaniającą, odblas
kową lub przeciwodblaskową) 

3 0 

7003 19 90  Szkło lane i walcowane, w szybach niezbrojonych, nieobrobione inaczej 
(z wyłączeniem szkła barwionego w całej masie, nieprzezroczystego, po
wleczonego lub posiadającego warstwę pochłaniającą, odblaskową lub 
przeciwodblaskową, i szkła optycznego) 

3,8 MIN 0,6 EUR/ 
100 kg/br 

0 

7003 20 00  Szkło lane i walcowane, w szybach zbrojonych, nawet z warstwą pochła
niającą, odblaskową lub przeciwodblaskową, ale nieobrobione inaczej 

3,8 MIN 0,4 EUR/ 
100 kg/br 

0 
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7003 30 00  Kształtki ze szkła, nawet z warstwą pochłaniającą, odblaskową lub prze
ciwodblaskową, ale nieobrobione inaczej 

3 0 

7004 20 10  Szkło optyczne w arkuszach, ciągnione lub dmuchane, barwione w całej 
masie, nieprzezroczyste, powleczone lub posiadające warstwę pochłania
jącą, odblaskową lub przeciwodblaskową, ale nieobrobione inaczej 

3 0 

7004 20 91  Szkło w arkuszach, ciągnione i dmuchane, z warstwą pochłaniającą, po
siadające warstwę przeciwodblaskową, ale nieobrobione inaczej (inne niż 
szkło optyczne) 

3 0 

7004 20 99  Szkło w arkuszach, ciągnione lub dmuchane, barwione w całej masie, nie
przezroczyste, powleczone lub posiadające warstwę pochłaniającą, odblas
kową, ale nieobrobione inaczej (inne niż szkło optyczne) 

4,4 MIN 0,4 EUR/ 
100 kg/br 

0 

7004 90 10  Szkło optyczne w arkuszach, ciągnione lub dmuchane, ale nieobrobione 
inaczej (z wyłączeniem szkła barwionego w całej masie, nieprzezroczys
tego, powleczonego lub posiadającego warstwę pochłaniającą, odblaskową 
lub przeciwodblaskową) 

3 0 

7004 90 70  Szkło inspektowe w arkuszach, ciągnione lub dmuchane, ale nieobrobione 
inaczej (z wyłączeniem barwionego w całej masie, nieprzezroczystego, 
powleczonego lub z warstwą pochłaniającą, odblaskową lub przeciwod
blaskową) 

4,4 MIN 0,4 EUR/ 
100 kg/br 

0 

7004 90 92  Szkło w arkuszach, ciągnione i dmuchane, nieobrobione inaczej, o gru
bości <= 2,5 mm (inne niż barwione w całej masie, nieprzezroczyste, po
wleczone lub posiadające warstwę pochłaniającą, odblaskową lub przeciw
odblaskową, szkło optyczne i szkło inspektowe) 

4,4 MIN 0,4 EUR/ 
100 kg/br 

0 

7004 90 98  Szkło w arkuszach, ciągnione i dmuchane, nieobrobione inaczej, o gru
bości > 2,5 mm (inne niż barwione w całej masie, nieprzezroczyste, po
wleczone lub posiadające warstwę pochłaniającą, odblaskową lub przeciw
odblaskową, szkło optyczne i szkło inspektowe) 

4,4 MIN 0,4 EUR/ 
100 kg/br 

0 

7005 10 05  Szkło typu »float« i szkło o powierzchni szlifowanej lub polerowanej, w ar
kuszach, z warstwą przeciwodblaskową, ale nieobrobione inaczej (z wyłą
czeniem szkła zbrojonego) 

3 0 

7005 10 25  Szkło typu »float« i szkło o powierzchni szlifowanej lub polerowanej, w ar
kuszach, z warstwą pochłaniającą lub odblaskową, ale nieobrobione ina
czej, o grubości <= 3,5 mm (z wyłączeniem szkła zbrojonego) 

2 0 

7005 10 30  Szkło typu »float« i szkło o powierzchni szlifowanej lub polerowanej, w ar
kuszach, z warstwą pochłaniającą lub odblaskową, ale nieobrobione ina
czej, o grubości > 3,5 mm, ale <= 4,5 mm (z wyłączeniem szkła zbrojo
nego) 

2 0 
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7005 10 80  Szkło typu »float« i szkło o powierzchni szlifowanej lub polerowanej, w ar
kuszach, z warstwą pochłaniającą lub odblaskową, ale nieobrobione ina
czej, o grubości > 4,5 mm (z wyłączeniem szkła zbrojonego) 

2 0 

7005 21 25  Szkło typu »float« i szkło o powierzchni szlifowanej, w arkuszach, bar
wione w całej masie, nieprzezroczyste, powleczone lub jedynie szlifowane 
powierzchniowo, ale nieobrobione inaczej, o grubości <= 3,5 mm (z wyłą
czeniem szkła zbrojonego lub szkła z warstwą pochłaniającą, odblaskową 
lub nieodblaskową) 

2 0 

7005 21 30  Szkło typu »float« i szkło o powierzchni szlifowanej, w arkuszach, bar
wione w całej masie, nieprzezroczyste, powleczone lub jedynie szlifowane 
powierzchniowo, ale nieobrobione inaczej, o grubości > 3,5 mm, ale 
<= 4,5 mm (z wyłączeniem szkła zbrojonego lub szkła z warstwą pochła
niającą, odblaskową lub nieodblaskową) 

2 0 

7005 21 80  Szkło typu »float« i szkło o powierzchni szlifowanej, w arkuszach, bar
wione w całej masie, nieprzezroczyste, powleczone lub jedynie szlifowane 
powierzchniowo, ale nieobrobione inaczej, o grubości > 4,5 mm (z wyłą
czeniem szkła zbrojonego lub szkła z warstwą pochłaniającą, odblaskową 
lub nieodblaskową) 

2 0 

7005 29 25  Szkło typu »float« i szkło o powierzchni szlifowanej lub polerowanej, w ar
kuszach, ale nieobrobione inaczej, o grubości <= 3,5 mm (z wyłączeniem 
szkła zbrojonego lub szkła barwionego w całej masie, nieprzezroczystego, 
powleczonego lub jedynie szlifowanego powierzchniowo lub szkła 
z warstwą pochłaniającą, odblaskową lub nieodblaskową) 

2 0 

7005 29 35  Szkło typu »float« i szkło o powierzchni szlifowanej lub polerowanej, w ar
kuszach, ale nieobrobione inaczej, o grubości > 3,5 mm, ale <= 4,5 mm 
(z wyłączeniem szkła zbrojonego lub szkła barwionego w całej masie, nie
przezroczystego, powleczonego lub jedynie szlifowanego powierzchniowo 
lub szkła z warstwą pochłaniającą, odblaskową lub nieodblaskową) 

2 0 

7005 29 80  Szkło typu »float« i szkło o powierzchni szlifowanej lub polerowanej, w ar
kuszach, ale nieobrobione inaczej, o grubości > 4,5 mm (z wyłączeniem 
szkła inspektowego lub szkła zbrojonego lub szkła barwionego w całej 
masie, nieprzezroczystego, powleczonego lub jedynie szlifowanego 
powierzchniowo lub szkła z warstwą pochłaniającą, odblaskową lub nie
odblaskową) 

2 0 

7005 30 00  Szkło typu »float« i szkło szlifowane powierzchniowo lub polerowane, 
w arkuszach, nawet z warstwą pochłaniającą, odblaskową lub przeciwod
blaskową, zbrojone, ale nieobrobione inaczej 

2 0 
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7006 00 10  Szkło optyczne w arkuszach lub kształtkach, nawet z warstwą pochłania
jącą lub odblaskową, gięte, o obrobionych krawędziach, grawerowane, 
wiercone, emaliowane lub inaczej obrobione, ale nieobramowane ani nie
oprawione w inne materiały (z wyłączeniem szkła bezpiecznego, wieloś
ciennych elementów izolacyjnych ze szkła, szkła w postaci luster) 

3 0 

7006 00 90  Szkło w arkuszach lub kształtkach, nawet z warstwą pochłaniającą, od
blaskową lub nieodblaskową, gięte, o obrobionych krawędziach, grawero
wane, emaliowane lub inaczej obrobione, ale nieobramowane ani nieopra
wione w inne materiały (z wyłączeniem szkła optycznego, szkła bezpiecz
nego, wielościennych elementów izolacyjnych ze szkła, szkła w postaci 
luster) 

3 0 

7007 11 10  Szkło bezpieczne hartowane, o wymiarach i kształtach odpowiednich 
do wbudowania w pojazdach silnikowych 

3 0 

7007 11 90  Szkło bezpieczne hartowane, o wymiarach i kształtach odpowiednich 
do wbudowania w statkach powietrznych, kosmicznych, wodnych lub 
w innych pojazdach (z wyłączeniem pojazdów silnikowych) 

3 0 

7007 19 10  Szkło bezpieczne hartowane, emaliowane 3 0 

7007 19 20  Szkło bezpieczne hartowane, barwione w całej masie, nieprzezroczyste, 
powleczone lub z warstwą pochłaniającą lub odblaskową (z wyłączeniem 
szkła o wymiarach i kształtach odpowiednich do wbudowania w pojaz
dach silnikowych, statkach powietrznych, kosmicznych, wodnych lub w in
nych pojazdach, oraz soczewek do okularów i gogli itp. oraz soczewek 
do zegarów i zegarków) 

3 0 

7007 19 80  Szkło bezpieczne hartowane (z wyłączeniem szkła emaliowanego, barwio
nego w całej masie, nieprzezroczystego, powleczonego lub z warstwą po
chłaniającą lub odblaskową, szkła o wymiarach i kształtach odpowiednich 
do wbudowania w pojazdach silnikowych, statkach powietrznych, kos
micznych, wodnych lub w innych pojazdach, oraz soczewek do okularów 
i gogli itp. oraz soczewek do zegarów i zegarków) 

3 0 

7007 21 20  Szkło bezpieczne wielowarstwowe o wymiarach i kształtach odpowied
nich do wbudowania w pojazdach silnikowych (z wyłączeniem wieloś
ciennych elementów izolacyjnych) 

3 0 

7007 21 80  Szkło bezpieczne wielowarstwowe, o wymiarach i kształtach odpowied
nich do wbudowania w statkach powietrznych, kosmicznych, wodnych 
lub w innych pojazdach (z wyłączeniem pojazdów silnikowych i wieloś
ciennych elementów izolacyjnych) 

3 0 

7007 29 00  Szkło bezpieczne wielowarstwowe (z wyłączeniem szkła o wymiarach 
i kształtach odpowiednich do wbudowania w pojazdach silnikowych, stat
kach powietrznych, kosmicznych, wodnych lub w innych pojazdach, wie
lościennych elementów izolacyjnych) 

3 0 

7008 00 20  Wielościenne elementy izolacyjne ze szkła, barwione w całej masie, nie
przezroczyste, powleczone lub z warstwą pochłaniającą lub odblaskową 

3 0 
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7008 00 81  Elementy izolacyjne ze szkła, składające się z dwóch tafli szkła uszczel
nionych wzdłuż brzegów hermetycznym złączem i oddzielonych warstwą 
powietrza, innych gazów lub próżnią (z wyłączeniem barwionego w całej 
masie, nieprzezroczystego, powleczonego lub z warstwą pochłaniającą 
lub odbijającą) 

3 0 

7008 00 89  Wielościenne elementy izolacyjne ze szkła, składające się z dwóch tafli 
szkła z wewnętrzną warstwą włókna szklanego i wielościenne elementy 
izolacyjne ze szkła, składające się z trzech lub więcej tafli szkła (z wyłącze
niem barwionego w całej masie, nieprzezroczystego, powleczonego lub 
z warstwą pochłaniającą lub odbijającą) 

3 0 

7009 10 00  Lusterka wsteczne do pojazdów, nawet oprawione 4 0 

7009 91 00  Lustra, nieoprawione (z wyłączeniem lusterek wstecznych do pojazdów, 
luster optycznych, obrobionych optycznie, luster > 100 lat) 

4 0 

7009 92 00  Lustra, oprawione (z wyłączeniem lusterek wstecznych do pojazdów, lus
ter optycznych, obrobionych optycznie i luster > 100 lat) 

4 0 

7010 10 00  Ampułki szklane 3 0 

7010 20 00  Korki, wieczka i pozostałe zamknięcia, ze szkła 5 0 

7010 90 10  Słoje na przetwory (słoje do sterylizacji), ze szkła 5 0 

7010 90 21  Fiolki i pozostałe pojemniki, wykonane z rur szklanych, w rodzaju stoso
wanych w handlu do pakowania towarów (z wyłączeniem ampułek) 

5 0 

7010 90 31  Balony, butle, butelki, słoje, dzbany, fiolki i pozostałe pojemniki, ze szkła, 
w rodzaju stosowanych w handlu do transportu lub pakowania towarów, 
o pojemności nominalnej >= 2,5 l 

5 0 

7010 90 41  Butle ze szkła bezbarwnego, w rodzaju stosowanych w handlu do trans
portu lub pakowania napojów i artykułów spożywczych, o pojemności 
nominalnej >= 1 l, ale < 2,5 l 

5 0 

7010 90 43  Butle ze szkła bezbarwnego, w rodzaju stosowanych w handlu do trans
portu lub pakowania napojów i artykułów spożywczych, o pojemności 
nominalnej > 0,33 l, ale < 1 l 

5 0 

7010 90 45  Butle ze szkła bezbarwnego, w rodzaju stosowanych w handlu do trans
portu lub pakowania napojów i artykułów spożywczych, o pojemności 
nominalnej >= 0,15 l do 0,33 l 

5 0 

7010 90 47  Butle ze szkła bezbarwnego, w rodzaju stosowanych w handlu do trans
portu lub pakowania napojów i artykułów spożywczych, o pojemności 
nominalnej < 0,15 l 

5 0 
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7010 90 51  Butle ze szkła barwnego, w rodzaju stosowanych w handlu do transportu 
lub pakowania napojów i artykułów spożywczych, o pojemności nomi
nalnej >= 1 l, ale < 2,5 l 

5 0 

7010 90 53  Butle ze szkła barwnego, w rodzaju stosowanych w handlu do transportu 
lub pakowania napojów i artykułów spożywczych, o pojemności nomi
nalnej > 0,33 l, ale <= 1 l 

5 0 

7010 90 55  Butle ze szkła barwnego, w rodzaju stosowanych w handlu do transportu 
lub pakowania napojów i artykułów spożywczych, o pojemności nomi
nalnej >= 0,15 l do 0,33 l 

5 0 

7010 90 57  Butle ze szkła barwnego, w rodzaju stosowanych w handlu do transportu 
lub pakowania napojów i artykułów spożywczych, o pojemności nomi
nalnej < 0,15 l 

5 0 

7010 90 61  Balony, butelki, słoje, dzbany, fiolki i pozostałe pojemniki, ze szkła, w ro
dzaju stosowanych w handlu do transportu lub pakowania napojów i arty
kułów spożywczych, o pojemności nominalnej >= 0,25 l, ale <2,5 l (z wy
łączeniem butli) 

5 0 

7010 90 67  Balony, butelki, słoje, dzbany, fiolki i pozostałe pojemniki, ze szkła, w ro
dzaju stosowanych do transportu lub pakowania napojów i artykułów 
spożywczych, o pojemności nominalnej < 0,25 l (z wyłączeniem butli) 

5 0 

7010 90 71  Butle, butelki, fiolki i pozostałe pojemniki, w rodzaju stosowanych 
w handlu do transportu i pakowania produktów farmaceutycznych, o po
jemności nominalnej > 0,055 l, ale < 2,5 l (z wyłączeniem ampułek, po
jemników wykonanych z rur, szklanych wkładów do pojemników, z izola
cją próżniową) 

5 0 

7010 90 79  Butle, butelki, fiolki i pozostałe pojemniki, ze szkła, w rodzaju stosowa
nych w handlu do transportu i pakowania produktów farmaceutycznych, 
o pojemności nominalnej <= 0,055 l (z wyłączeniem ampułek, pojemni
ków wykonanych z rur, szklanych wkładów do pojemników, z izolacją 
próżniową) 

5 0 

7010 90 91  Balony, butle, butelki, słoje, dzbany, fiolki i pozostałe pojemniki, ze szkła 
bezbarwnego, w rodzaju stosowanych w handlu do transportu i pakowa
nia towarów, o pojemności nominalnej < 2,5 l (z wyłączeniem pojemni
ków na artykuły spożywcze, napoje lub produkty farmaceutyczne, ampu
łek, pojemników wykonanych z rur, szklanych wkładów do pojemników, 
z izolacją próżniową, rozpylaczy do perfum, butelek, butli itp. do rozpyla
czy) 

5 0 

7010 90 99  Balony, butle, butelki, słoje, dzbany, fiolki i pozostałe pojemniki, ze szkła 
barwnego, w rodzaju stosowanych w handlu do transportu i pakowania 
towarów, o pojemności nominalnej < 2,5 l (z wyłączeniem pojemników 
na artykuły spożywcze, napoje lub produkty farmaceutyczne, ampułek, 
pojemników wykonanych z rur, szklanych wkładów do pojemników, z izo
lacją próżniową, rozpylaczy do perfum, butelek, butli itp. do rozpylaczy) 

5 0 

7011 10 00  Szklane osłony, włącznie z bańkami i rurkami, otwarte, oraz ich szklane 
części, bez wyposażenia, do oświetlenia elektrycznego 

4 0 
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7011 20 00  Szklane osłony, włącznie z bańkami i rurkami, otwarte, oraz ich szklane 
części, bez wyposażenia, do lamp elektronopromieniowych 

4 0 

7011 90 00  Szklane osłony, włącznie z bańkami i rurkami, otwarte, oraz ich szklane 
części, bez wyposażenia, do lamp elektrycznych i podobnych (z wyłącze
niem lamp elektronopromieniowych lub do oświetlenia elektrycznego) 

4 0 

7013 10 00  Wyroby z tworzywa szklano-ceramicznego, w rodzaju stosowanych do ce
lów stołowych, kuchennych, toaletowych, biurowych, dekoracji wnętrz 
lub podobnych celów (z wyłączeniem tych objętych pozycjami 7010 
i 7018, płyt grzewczych do gotowania, szybek oprawionych w ołów i pod
obnych, opraw oświetleniowych i ich części, rozpylaczy do perfum i pod
obnych) 

11 0 

7013 22 10  Kieliszki i szklanki, z nóżką, ze szkła ołowiowego, nabieranego ręcznie 11 0 

7013 22 90  Kieliszki i szklanki, z nóżką, ze szkła ołowiowego, nabieranego mecha
nicznie 

11 0 

7013 28 10  Kieliszki i szklanki, z nóżką, ze szkła nabieranego ręcznie (z wyłączeniem 
z tworzywa szklano-ceramicznego lub ze szkła ołowiowego) 

11 0 

7013 28 90  Kieliszki i szklanki, z nóżką, ze szkła nabieranego mechanicznie (z wyłą
czeniem z tworzywa szklano-ceramicznego lub ze szkła ołowiowego) 

11 0 

7013 33 11  Szklanki, ze szkła ołowiowego, nabieranego ręcznie, ciętego lub inaczej 
dekorowanego (z wyłączeniem z nóżką) 

11 0 

7013 33 19  Szklanki, ze szkła ołowiowego, nabieranego ręcznie (z wyłączeniem cię
tego lub inaczej dekorowanego i z nóżką) 

11 0 

7013 33 91  Szklanki, ze szkła ołowiowego, nabieranego mechanicznie, ciętego lub 
inaczej dekorowanego (z wyłączeniem z nóżką) 

11 0 

7013 33 99  Szklanki, ze szkła ołowiowego, nabieranego mechanicznie (z wyłączeniem 
ciętego lub inaczej dekorowanego i z nóżką) 

11 0 

7013 37 10  Szklanki, ze szkła hartowanego (z wyłączeniem z nóżką) 11 0 

7013 37 51  Szklanki, ze szkła nabieranego ręcznie, cięte lub inaczej dekorowane (z wy
łączeniem z tworzywa szklano-ceramicznego, ze szkła ołowiowego, szkła 
hartowanego i z nóżką) 

11 0 

7013 37 59  Szklanki, ze szkła nabieranego ręcznie (z wyłączeniem ze szkła ciętego 
lub inaczej dekorowanego, z tworzywa szklano-ceramicznego, ze szkła 
ołowiowego, szkła hartowanego i z nóżką) 

11 0 

7013 37 91  Szklanki, ze szkła nabieranego mechanicznie, cięte lub inaczej dekoro
wane (z wyłączeniem z tworzywa szklano-ceramicznego, ze szkła ołowio
wego, szkła hartowanego i z nóżką) 

11 0 
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7013 37 99  Szklanki, ze szkła nabieranego mechanicznie (z wyłączeniem ze szkła cię
tego lub inaczej dekorowanego, z tworzywa szklano-ceramicznego, 
ze szkła ołowiowego, szkła hartowanego i z nóżką) 

11 0 

7013 41 10  Wyroby ze szkła ołowiowego, nabieranego ręcznie, w rodzaju stosowa
nych do celów stołowych lub kuchennych (z wyłączeniem artykułów obję
tych pozycjami 7010 i 7018, kieliszków i szklanek, szklanych słojów 
do przetworów (słojów do sterylizacji), termosów i innych naczyń pró
żniowych) 

11 0 

7013 41 90  Wyroby ze szkła ołowiowego, nabieranego mechanicznie, w rodzaju sto
sowanych do celów stołowych lub kuchennych (z wyłączeniem artykułów 
objętych pozycjami 7010 i 7018, kieliszków i szklanek, szklanych słojów 
do przetworów (słojów do sterylizacji), termosów i innych naczyń pró
żniowych) 

11 0 

7013 42 00  Wyroby ze szkła do celów stołowych lub kuchennych, o współczynniku 
rozszerzalności liniowej <= 5 × 10-6 na stopień Kelvina w zakresie tempe
ratury od 0 °C do 300 °C (z wyłączeniem wyrobów z tworzywa szklano- 
ceramicznego lub ze szkła ołowiowego, artykułów objętych pozycjami 
7010 i 7018, kieliszków i szklanek, szklanych słojów do przetworów (sło
jów do sterylizacji), termosów i innych naczyń próżniowych) 

11 0 

7013 49 10  Wyroby ze szkła hartowanego do celów stołowych lub kuchennych (z wy
łączeniem szkła o współczynniku rozszerzalności liniowej <= 5 × 10-6 

na stopień Kelvina w zakresie temperatury od 0 °C do 300 °C, wyrobów 
z tworzywa szklano-ceramicznego lub ze szkła ołowiowego, artykułów 
objętych pozycjami 7010 i 7018, kieliszków i szklanek, szklanych słojów 
do przetworów (słojów do sterylizacji), termosów i innych naczyń pró
żniowych) 

11 0 

7013 49 91  Wyroby w rodzaju stosowanych do celów stołowych lub kuchennych, 
ze szkła nabieranego ręcznie (z wyłączeniem szkła hartowanego i szkła 
o współczynniku rozszerzalności liniowej <= 5 × 10-6 na stopień Kelvina 
w zakresie temperatury od 0 °C do 300 °C, wyrobów z tworzywa 
szklano-ceramicznego lub ze szkła ołowiowego, artykułów objętych pozy
cjami 7010 i 7018, kieliszków i szklanek, szklanych słojów do przetwo
rów (słojów do sterylizacji), termosów i innych naczyń próżniowych) 

11 0 

7013 49 99  Wyroby w rodzaju stosowanych do celów stołowych lub kuchennych, 
ze szkła nabieranego mechanicznie (z wyłączeniem szkła hartowanego 
i szkła o współczynniku rozszerzalności liniowej <= 5 × 10-6 na stopień 
Kelvina w zakresie temperatury od 0 °C do 300 °C, wyrobów z tworzywa 
szklano-ceramicznego lub ze szkła ołowiowego, artykułów objętych pozy
cjami 7010 i 7018, kieliszków i szklanek, szklanych słojów do przetwo
rów (słojów do sterylizacji), termosów i innych naczyń próżniowych) 

11 0 

7013 91 10  Wyroby ze szkła ołowiowego, w rodzaju stosowanych do celów toaleto
wych, biurowych, dekoracji wnętrz lub podobnych celów, nabieranych 
ręcznie (z wyłączeniem wyrobów ze szkła w rodzaju stosowanych do ce
lów stołowych lub kuchennych, kieliszków i szklanek, artykułów objętych 
pozycjami 7010 i 7018, luster, szybek oprawionych w ołów i podobnych, 
opraw oświetleniowych i ich części, rozpylaczy do perfum i podobnych) 

11 0 
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7013 91 90  Wyroby ze szkła ołowiowego, w rodzaju stosowanych do celów toaleto
wych, biurowych, dekoracji wnętrz lub podobnych celów, nabieranych 
mechanicznie (z wyłączeniem wyrobów ze szkła w rodzaju stosowanych 
do celów stołowych lub kuchennych, artykułów objętych pozycjami 7010 
i 7018, luster, szybek oprawionych w ołów i podobnych, opraw oświetle
niowych i ich części, rozpylaczy do perfum i podobnych) 

11 0 

7013 99 00  Wyroby w rodzaju stosowanych do celów toaletowych, biurowych, deko
racji wnętrz lub podobnych celów (z wyłączeniem wyrobów ze szkła w ro
dzaju stosowanych do celów stołowych lub kuchennych, artykułów obję
tych pozycjami 7010 i 7018, luster, szybek oprawionych w ołów i podob
nych, opraw oświetleniowych i ich części, rozpylaczy do perfum i podob
nych) 

11 0 

7014 00 00  Wyroby sygnalizacyjne ze szkła i elementy optyczne ze szkła, nieobro
bione optycznie (z wyłączeniem szkieł do zegarów lub zegarków, szkieł 
do okularów korekcyjnych i niekorekcyjnych, włącznie z wydrążonymi 
kulami szklanymi i ich segmentami do produkcji takich szkieł, mikroku
lek luzem, opraw oświetleniowych i ich części) 

3 0 

7015 10 00  Szkła do okularów korekcyjnych, zakrzywione, gięte, wydrążone lub pod
obne, ale nieobrobione optycznie (z wyłączeniem szkła płaskiego do ta
kich zastosowań) 

3 0 

7015 90 00  Szkła zegarowe lub zegarkowe oraz podobne szkła, szkła do okularów 
niekorekcyjnych, zakrzywione, gięte, wydrążone lub podobne, ale nieob
robione optycznie, wydrążone kule szklane i ich segmenty, do produkcji 
takich szkieł (z wyłączeniem szkła płaskiego do takich zastosowań i szkła 
do okularów korekcyjnych) 

3 0 

7016 10 00  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 kostek szklanych 
na mozaiki) 

8 0 

7016 90 10  Szybki oprawione w ołów i podobne (z wyłączeniem artykułów > 100 
lat) 

3 0 

7016 90 80  Kształtki chodnikowe, płyty, cegły, pustaki, dachówki i pozostałe artykuły, 
ze szkła prasowanego lub formowanego, nawet zbrojonego, w rodzaju 
stosowanych do celów budowlanych lub konstrukcyjnych (z wyłączeniem 
szkła bezpiecznego wielowarstwowego i wielościennych elementów izola
cyjnych ze szkła oraz szybek oprawionych w ołów i podobnych) 

3 MIN 1,2 EUR/ 
100 kg/br 

0 

7017 10 00  Wyroby laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne, szklane, nawet 
skalowane lub kalibrowane, z topionego kwarcu lub innej topionej krze
mionki (z wyłączeniem pojemników do transportu lub pakowania towa
rów, przyrządów pomiarowych, kontrolnych lub medycznych oraz apara
tury, objętych działem 90) 

3 0 

7017 20 00  Wyroby laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne, szklane, nawet 
skalowane lub kalibrowane, o współczynniku rozszerzalności liniowej 
<= 5 × 10-6 na stopień Kelvina w zakresie temperatury od 0 °C do 300 °C 
(z wyłączeniem szkła z topionego kwarcu lub innej topionej krzemionki, 
pojemników do transportu lub pakowania towarów, przyrządów pomia
rowych, kontrolnych lub medycznych oraz aparatury, objętych działem 
90) 

3 0 
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7017 90 00  Wyroby laboratoryjne, higieniczne lub farmaceutyczne, szklane, nawet 
skalowane lub kalibrowane, (z wyłączeniem szkła o współczynniku roz
szerzalności liniowej <= 5 × 10-6 na stopień Kelvina w zakresie tempera
tury od 0 °C do 300 °C lub szkła z topionego kwarcu lub innej topionej 
krzemionki, pojemników do transportu lub pakowania towarów, przyrzą
dów pomiarowych, kontrolnych lub medycznych oraz aparatury, objętych 
działem 90) 

3 0 

7018 10 11  Paciorki szklane, cięte i mechanicznie polerowane (z wyłączeniem artyku
łów z nich wykonanych) 

bez cła 0 

7018 10 19  Paciorki szklane (z wyłączeniem paciorków ciętych i mechanicznie polero
wanych oraz artykułów z nich wykonanych) 

7 0 

7018 10 30  Imitacje pereł ze szkła (z wyłączeniem artykułów z nich wykonanych) bez cła 0 

7018 10 51  Imitacje kamieni szlachetnych i półszlachetnych, ze szkła, cięte i mecha
nicznie polerowane (z wyłączeniem artykułów z nich wykonanych) 

bez cła 0 

7018 10 59  Imitacje kamieni szlachetnych i półszlachetnych, ze szkła (z wyłączeniem 
paciorków, ciętych i mechanicznie polerowanych oraz artykułów z nich 
wykonanych) 

3 0 

7018 10 90  Imitacje koralu i podobnej drobnicy szklanej (z wyłączeniem artykułów 
z nich wykonanych i imitacji pereł i kamieni szlachetnych i półszlachet
nych) 

3 0 

7018 20 00  Mikrokulki szklane o średnicy <= 1 mm 3 0 

7018 90 10  Szklane oczy, artykuły z paciorków szklanych lub z imitacji pereł, imitacji 
kamieni szlachetnych lub półszlachetnych, lub z podobnej drobnicy szkla
nej (z wyłączeniem protez i sztucznej biżuterii) 

3 0 

7018 90 90  Statuetki i pozostałe ozdoby ze szkła obrobionego na palniku (z wyłącze
niem sztucznej biżuterii) 

6 0 

7019 11 00  Nici włókien szklanych (nici szklane cięte), cięte na długość <=50 mm 7 0 

7019 12 00  Niedoprzędy z włókna szklanego 7 0 

7019 19 10  Taśmy przędzy i przędza z włókien szklanych ciągłych (z wyłączeniem 
włókien szklanych ciągłych w postaci nici szklanych ciętych o długości 
<= 50 mm i niedoprzędów) 

7 0 

7019 19 90  Taśmy przędzy i przędza, z włókien odcinkowych szklanych 7 0 

7019 31 00  Maty z nieregularnie ułożonych warstwowych włókien szklanych 7 0 
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7019 32 00  Cienkie arkusze (woale) nieregularnie ułożonych warstwowych włókien 
szklanych 

5 0 

7019 39 00  Taśmy, wojłoki, płyty i podobne wyroby nietkane, z włókien szklanych 
(z wyłączeniem mat i cienkich arkuszy (woali)) 

5 0 

7019 40 00  Tkaniny z włókien szklanych wykonane z niedoprzędów 7 0 

7019 51 00  Tkaniny, włącznie z taśmami tkanymi, ze szkła, o szerokości <= 30 cm 
(z wyłączeniem niedoprzędów) 

7 0 

7019 52 00  Tkaniny, włącznie z taśmami tkanymi, z włókien szklanych ciągłych, o sze
rokości > 30 cm, o splocie płóciennym, o masie powierzchniowej 
< 250 g/m2, wykonane z przędzy o masie liniowej nitki pojedynczej 
<= 136 teksów (z wyłączeniem materiałów wykonanych z niedoprzędów) 

7 0 

7019 59 00  Tkaniny, włącznie z taśmami tkanymi, z włókien szklanych, o szerokości 
> 30 cm (z wyłączeniem tych o splocie płóciennym, o masie powierzch
niowej < 250 g/m2, o masie liniowej nitki pojedynczej <= 136 teksów 
oraz materiałów wykonanych z niedoprzędów) 

7 0 

7019 90 10  Włókna szklane luzem lub w kosmykach (z wyłączeniem tekstylnych włó
kien szklanych i wełny mineralnej) 

7 0 

7019 90 30  Wyścielenia i okładziny do izolacji rur, z włókna szklanego 7 0 

7019 90 91  Artykuły z tekstylnych włókien szklanych (z wyłączeniem przędzy, tkanin, 
w tym taśm, cienkich arkuszy (woali), wstęg, mat, materacy i płyt oraz 
podobnych wyrobów nietkanych, wyścieleń i okładzin do izolacji rur 
i przewodów, szczotek z włókna szklanego oraz peruk dla lalek) 

7 0 

7019 90 99  Artykuły z nietekstylnych włókien szklanych (z wyłączeniem izolatorów 
elektrycznych lub ich części, wiązek włókien optycznych lub kabli, szczo
tek z włókna szklanego, kabli optycznych i podobnych) 

7 0 

7020 00 05  Kwarcowe rurki reakcyjne i uchwyty przeznaczone do wstawiania do pie
ców dyfuzyjnych i utleniających, stosowanych do produkcji materiałów 
półprzewodnikowych 

bez cła 0 

7020 00 07  Wkłady szklane do termosów lub innych naczyń próżniowych 3 0 

7020 00 08  Wkłady szklane do termosów lub innych naczyń próżniowych 6 0 

7020 00 10  Wyroby szklane z topionego kwarcu lub innej topionej krzemionki, gdzie 
indziej niewymienione 

3 0 

7020 00 30  Artykuły ze szkła o współczynniku rozszerzalności liniowej <= 5 × 10–6 

na stopień Kelwina, w zakresie temperatury od 0 °C do 300 °C, gdzie in
dziej niewymienione (z wyłączeniem wyrobów szklanych z topionego 
kwarcu lub innej topionej krzemionki) 

3 0 
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7020 00 80  Artykuły ze szkła, gdzie indziej niewymienione 3 0 

7101 10 00  Perły, naturalne, nawet obrobione lub sortowane, ale nienawleczone, op
rawione lub obsadzone, perły naturalne, tymczasowo nawleczone dla 
ułatwienia transportu (z wyłączeniem macicy perłowej) 

bez cła 0 

7101 21 00  Perły hodowlane, nieobrobione, nawet sortowane bez cła 0 

7101 22 00  Perły hodowlane, obrobione, nawet sortowane, ale nienawleczone, opra
wione lub obsadzone, obrobione perły hodowlane, tymczasowo nawle
czone dla ułatwienia transportu 

bez cła 0 

7102 10 00  Diamenty, niesortowane bez cła 0 

7102 21 00  Diamenty przemysłowe nieobrobione lub tylko przepiłowane, przecięte 
lub zgrubnie obrobione 

bez cła 0 

7102 29 00  Diamenty przemysłowe, obrobione, ale nieoprawione lub obsadzone 
(z wyłączeniem nieoprawionych kamieni do igieł gramofonowych, ka
mieni nadających się do użytku jako części mierników, przyrządów po
miarowych lub pozostałych artykułów objętych działem 90) 

bez cła 0 

7102 31 00  Diamenty nieprzemysłowe nieobrobione lub tylko przepiłowane, przecięte 
lub zgrubnie obrobione (z wyłączeniem diamentów przemysłowych) 

bez cła 0 

7102 39 00  Diamenty, obrobione, ale nieoprawione lub obsadzone (z wyłączeniem 
diamentów przemysłowych) 

bez cła 0 

7103 10 00  Kamienie szlachetne i kamienie półszlachetne, nieobrobione lub tylko 
przepiłowane, lub zgrubnie kształtowane, nawet sortowane (z wyłącze
niem diamentów, imitacji kamieni szlachetnych i kamieni półszlachet
nych) 

bez cła 0 

7103 91 00  Rubiny, szafiry i szmaragdy, obrobione, nawet sortowane, ale nienawle
czone, oprawione lub obsadzone, rubiny, szafiry i szmaragdy, obrobione, 
niesortowane, tymczasowo nawleczone dla ułatwienia transportu (z wyłą
czeniem rubinów, szafirów, szmaragdów, tylko przepiłowanych lub zgrub
nie obrobionych, imitacji kamieni szlachetnych i kamieni półszlachetnych) 

bez cła 0 

7103 99 00  Kamienie szlachetne i półszlachetne, obrobione, nawet sortowane, ale nie
nawleczone, oprawione lub obsadzone, kamienie szlachetne i półszla
chetne, obrobione, niesortowane, tymczasowo nawleczone dla ułatwienia 
transportu (z wyłączeniem kamieni szlachetnych i półszlachetnych, tylko 
przepiłowanych lub zgrubnie obrobionych, diamentów, rubinów, szafirów 
i szmaragdów, imitacji kamieni szlachetnych i kamieni półszlachetnych) 

bez cła 0 

7104 10 00  Kwarc, piezoelektryczny, z kamienia syntetycznego lub odtworzonego, 
nawet obrobiony lub sortowany, ale nieoprawiony lub obsadzony 

bez cła 0 

7104 20 00  Kamienie szlachetne i półszlachetne, syntetyczne lub odtworzone, nieob
robione lub tylko przepiłowane, lub zgrubnie obrobione, nawet sorto
wane (z wyłączeniem kwarcu piezoelektrycznego) 

bez cła 0 
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7104 90 00  Kamienie szlachetne i półszlachetne, syntetyczne lub odtworzone, obro
bione, nawet sortowane, ale nienawleczone, oprawione lub obsadzone, 
kamienie syntetyczne lub odtworzone lub kamienie półszlachetne, niesor
towane, tymczasowo nawleczone dla ułatwienia transportu (z wyłączeniem 
kamieni tylko przyciętych lub zgrubnie obrobionych, kwarcu piezoelek
trycznego) 

bez cła 0 

7105 10 00  Pył i proszek z diamentów, włącznie z diamentami syntetycznymi bez cła 0 

7105 90 00  Pył i proszek z kamieni naturalnych lub syntetycznych, szlachetnych lub 
półszlachetnych (z wyłączeniem pyłu i proszku z diamentów) 

bez cła 0 

7106 10 00  Proszek ze srebra, włącznie ze srebrem pokrytym złotem lub platyną bez cła 0 

7106 91 10  Srebro, włącznie ze srebrem pokrytym złotem lub platyną, w stanie suro
wym, o czystości >= 999 ‰ (z wyłączeniem srebra w postaci proszku) 

bez cła 0 

7106 91 90  Srebro, włącznie ze srebrem pokrytym złotem lub platyną, w stanie suro
wym, o czystości < 999 ‰ (z wyłączeniem srebra w postaci proszku) 

bez cła 0 

7106 92 20  Srebro w stanie półproduktu, włącznie ze srebrem pokrytym złotem lub 
platyną, o czystości >= 750 ‰ 

bez cła 0 

7106 92 80  Srebro w stanie półproduktu, włącznie ze srebrem pokrytym złotem lub 
platyną, o czystości < 750 ‰ 

bez cła 0 

7107 00 00  Metale nieszlachetne posrebrzane, nieobrobione inaczej niż do stanu pół
produktu 

bez cła 0 

7108 11 00  Złoto w postaci proszku, włącznie ze złotem pokrytym platyną, niemone
tarne 

bez cła 0 

7108 12 00  Złoto, włącznie ze złotem pokrytym platyną, w stanie surowym, niemo
netarne (z wyłączeniem złota w postaci proszku) 

bez cła 0 

7108 13 10  Sztaby, pręty, drut i profile, płytki, arkusze i taśmy, o grubości, z wyłącze
niem dowolnego podłoża, > 0,15 mm, ze złota, włączając złoto pokryte 
platyną, niemonetarne 

bez cła 0 

7108 13 80  Złoto, włączając złoto pokryte platyną, w stanie półproduktu, niemone
tarne (z wyłączeniem arkuszy i taśm, o grubości, z wyłączeniem dowol
nego podłoża, > 0,15 mm, oraz płytek, sztab, prętów, druta i profili) 

bez cła 0 

7108 20 00  Złoto monetarne bez cła 0 

7109 00 00  Metale nieszlachetne lub srebro, pozłacane, nieobrobione inaczej niż 
do stanu półproduktu 

bez cła 0 

7110 11 00  Platyna, w stanie surowym lub w postaci proszku bez cła 0 

7110 19 10  Sztaby, pręty, drut i profile; płytki; arkusze i taśmy, o grubości, z wyłącze
niem dowolnego podłoża, > 0,15 mm, z platyny 

bez cła 0 
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7110 19 80  Platyna w stanie półproduktu (z wyłączeniem arkuszy i taśm, o grubości, 
z wyłączeniem dowolnego podłoża, > 0,15 mm, oraz płytek, sztab, prę
tów, druta i profili) 

bez cła 0 

7110 21 00  Pallad, w stanie surowym lub w postaci proszku bez cła 0 

7110 29 00  Pallad, w stanie półproduktu bez cła 0 

7110 31 00  Rod, w stanie surowym lub w postaci proszku bez cła 0 

7110 39 00  Rod, w stanie półproduktu bez cła 0 

7110 41 00  Iryd, osm i ruten, w stanie surowym lub w postaci proszku bez cła 0 

7110 49 00  Iryd, osm i ruten, w stanie półproduktu bez cła 0 

7111 00 00  Metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platynowane, nieobrobione inaczej 
niż do stanu półproduktu 

bez cła 0 

7112 30 00  Popiół zawierający metale szlachetne lub związki metali szlachetnych bez cła 0 

7112 91 00  Odpady i złom ze złota, włącznie z metalami platerowanymi złotem, oraz 
pozostałe odpady i złom zawierające złoto lub związki złota, w rodzaju 
stosowanych zasadniczo do odzyskiwania metali szlachetnych (z wyłącze
niem popiołu zawierającego złoto lub związki złota, odpadów i złomu 
ze złota przetopionego na nieobrobione bloki, wlewki lub podobne formy 
oraz zmiotków i popiołu zawierających metale szlachetne) 

bez cła 0 

7112 92 00  Odpady i złom z platyny, włącznie z metalami platerowanymi platyną, 
oraz pozostałe odpady i złom zawierające platynę lub związki platyny, 
w rodzaju stosowanych zasadniczo do odzyskiwania metali szlachetnych 
(z wyłączeniem popiołu zawierającego platynę lub związki platyny, odpa
dów i złomu z platyny przetopionej na nieobrobione bloki, wlewki lub 
podobne formy oraz zmiotków i popiołu zawierających metale szla
chetne) 

bez cła 0 

7112 99 00  Odpady i złom ze srebra, włącznie z metalami platerowanymi srebrem, 
oraz pozostałe odpady i złom zawierające srebro lub związki srebra, w ro
dzaju stosowanych zasadniczo do odzyskiwania metali szlachetnych (z wy
łączeniem popiołu, odpadów i złomu z metali szlachetnych przetopio
nych na nieobrobione bloki, wlewki lub podobne formy) 

bez cła 0 

7113 11 00  Artykuły biżuteryjne i ich części, ze srebra, nawet pokrytego lub platero
wanego innym metalem szlachetnym (z wyłączeniem artykułów > 100 
lat) 

2,5 0 

7113 19 00  Artykuły biżuteryjne i ich części, z metalu szlachetnego innego niż srebro, 
nawet pokrytego lub platerowanego innym metalem szlachetnym (z wyłą
czeniem artykułów > 100 lat) 

2,5 0 
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7113 20 00  Artykuły biżuteryjne i ich części, ze srebra, z metalu nieszlachetnego pla
terowanego metalem szlachetnym (z wyłączeniem artykułów > 100 lat) 

4 0 

7114 11 00  Artykuły jubilerskie oraz ich części, ze srebra, nawet pokrytego lub plate
rowanego innym metalem szlachetnym (z wyłączeniem biżuterii, zegar
ków, zegarów i ich części, instrumentów muzycznych, broni, atomizerów 
perfum i ich rozpylających głowic, oryginalnych statuetek i rzeźb, przed
miotów kolekcjonerskich i antyków) 

2 0 

7114 19 00  Artykuły jubilerskie oraz ich części, z metalu szlachetnego innego niż sre
bro, nawet pokrytego lub platerowanego metalem szlachetnym (z wyłącze
niem biżuterii, zegarków, zegarów i ich części, instrumentów muzycz
nych, broni, atomizerów perfum i ich rozpylających głowic, oryginalnych 
statuetek i rzeźb, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków) 

2 0 

7114 20 00  Artykuły jubilerskie oraz ich części, z metalu nieszlachetnego platerowa
nego metalem szlachetnym (z wyłączeniem biżuterii, zegarków, zegarów 
i ich części, instrumentów muzycznych, broni, atomizerów perfum i ich 
rozpylających głowic, oryginalnych statuetek i rzeźb, przedmiotów kolek
cjonerskich i antyków) 

2 0 

7115 10 00  Katalizatory w postaci drucianej tkaniny lub siatki, z platyny bez cła 0 

7115 90 10  Artykuły z metalu szlachetnego, gdzie indziej niewymienione 3 0 

7115 90 90  Artykuły z metalu platerowanego metalem szlachetnym, gdzie indziej nie
wymienione 

3 0 

7116 10 00  Artykuły z pereł naturalnych lub hodowlanych, gdzie indziej niewymie
nione 

bez cła 0 

7116 20 11  Naszyjniki, bransolety i pozostałe artykuły, wykonane całkowicie z natural
nych kamieni szlachetnych lub półszlachetnych, jedynie nawleczonych, 
bez zapięć lub innych dodatków 

bez cła 0 

7116 20 19  Artykuły wykonane całkowicie z naturalnych kamieni szlachetnych lub 
półszlachetnych, gdzie indziej niewymienione 

2,5 0 

7116 20 90  Artykuły z kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (naturalnych, synte
tycznych lub odtworzonych), gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem 
tych wykonanych całkowicie z naturalnych kamieni szlachetnych lub pół
szlachetnych) 

2,5 0 

7117 11 00  Spinki do mankietów i inne spinki, z metalu nieszlachetnego, nawet plate
rowane srebrem, złotem lub platyną 

4 0 

7117 19 10  Sztuczna biżuteria, z metalu nieszlachetnego, nawet platerowana srebrem, 
złotem lub platyną, z częściami ze szkła (z wyłączeniem spinek do man
kietów i innych spinek) 

4 0 

7117 19 91  Sztuczna biżuteria, z metalu nieszlachetnego, nawet platerowana srebrem, 
złotem lub platyną (z wyłączeniem biżuterii z częściami ze szkła, spinek 
do mankietów i innych spinek) 

4 0 

7117 19 99  Sztuczna biżuteria, z metalu nieszlachetnego (z wyłączeniem biżuterii pla
terowanej srebrem, złotem lub platyną lub z częściami ze szkła, spinek 
do mankietów i innych spinek) 

4 0 
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7117 90 00  Sztuczna biżuteria (z wyłączeniem biżuterii z metalu nieszlachetnego, na
wet platerowanej srebrem, złotem lub platyną) 

4 0 

7118 10 10  Srebrne monety (z wyłączeniem monet będących prawnym środkiem 
płatniczym, medali, biżuterii z monet, monet kolekcjonerskich, odpadów 
i złomu) 

bez cła 0 

7118 10 90  Monety (z wyłączeniem monet będących prawnym środkiem płatniczym, 
srebrnych i złotych monet, medali, biżuterii z monet, monet kolekcjoner
skich, odpadów i złomu) 

bez cła 0 

7118 90 00  Monety będące prawnym środkiem płatniczym bez cła 0 

7201 10 11  Surówka niestopowa w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych 
postaciach, o zawartości fosforu <= 0,5 % masy, manganu >= 0,4 % masy 
oraz krzemu <= 1 % masy 

1,7 0 

7201 10 19  Surówka niestopowa w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych 
postaciach, o zawartości fosforu <= 0,5 % masy, manganu >= 0,4 % masy 
oraz krzemu > 1 % masy 

1,7 0 

7201 10 30  Surówka niestopowa w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych 
postaciach, o zawartości fosforu <= 0,5 % masy i >= 0,1 % masy, lecz 
o zawartości manganu < 0,4 % masy 

1,7 0 

7201 10 90  Surówka niestopowa w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych 
postaciach, o zawartości fosforu <= 0,5 % masy i manganu <=0,1 % masy 

bez cła 0 

7201 20 00  Surówka niestopowa w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych 
postaciach, o zawartości fosforu > 0,5 % masy 

2,2 0 

7201 50 10  Surówka stopowa w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych posta
ciach, o zawartości tytanu >= 0,3 %, ale <=1 % masy i zawartości wanadu 
>= 0,5 %, ale <= 1 % masy 

bez cła 0 

7201 50 90  Surówka stopowa i surówka zwierciadlista w gąskach, blokach lub pozo
stałych pierwotnych postaciach (z wyłączeniem surówki stopowej o zawar
tości tytanu >= 0,3 %, ale <=1 % masy i wanadu >= 0,5 %, ale <= 1 % 
masy) 

1,7 0 

7202 11 20  Żelazomangan o zawartości węgla > 2 % masy, o granulacji <= 5 mm 
oraz o zawartości manganu > 65 % masy 

2,7 0 

7202 11 80  Żelazomangan o zawartości węgla > 2 % masy (z wyłączeniem żelazo
manganu o granulacji <= 5 mm i zawartości manganu > 65 % masy) 

2,7 0 

7202 19 00  Żelazomangan o zawartości węgla <= 2 % masy 2,7 0 

7202 21 00  Żelazokrzem o zawartości krzemu > 55 % masy 5,7 0 
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7202 29 10  Żelazokrzem o zawartości krzemu <= 55 % masy i magnezu >= 4 %, ale 
<= 10 % masy 

5,7 0 

7202 29 90  Żelazokrzem o zawartości krzemu <= 55 % masy (z wyłączeniem żelazo
krzemu o zawartości magnezu >= 4 %, ale <= 10 % masy) 

5,7 0 

7202 30 00  Żelazokrzemomangan 3,7 0 

7202 41 10  Żelazochrom o zawartości węgla > 4 %, ale <= 6 % masy 4 0 

7202 41 90  Żelazochrom o zawartości węgla > 6 % 4 0 

7202 49 10  Żelazochrom o zawartości węgla <= 0,05 % 7 0 

7202 49 50  Żelazochrom o zawartości węgla > 0,05 %, ale <= 0,5 % masy 7 0 

7202 49 90  Żelazochrom o zawartości węgla > 0,5 %, ale <= 4 % masy 7 0 

7202 50 00  Żelazokrzemochrom 2,7 0 

7202 60 00  Żelazonikiel bez cła 0 

7202 70 00  Żelazomolibden 2,7 0 

7202 80 00  Żelazowolfram i żelazokrzemowolfram bez cła 0 

7202 91 00  Żelazotytan i żelazokrzemotytan 2,7 0 

7202 92 00  Żelazowanad 2,7 0 

7202 93 00  Żelazoniob bez cła 0 

7202 99 10  Żelazofosfor bez cła 0 

7202 99 30  Żelazokrzemomagnez 2,7 0 

7202 99 80  Żelazostopy (z wyłączeniem żelazomanganu, żelazokrzemu, żelazokrze
momanganu, żelazochromu, żelazokrzemochromu, żelazoniklu, żelazo
molibdenu, żelazowolframu, żelazokrzemowolframu, żelazotytanu, żela
zokrzemotytanu, żelazowanadu, żelazoniobu, żelazofosforu i żelazokrze
momanganu) 

2,7 0 

7203 10 00  Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie 
rudy żelaza, w bryłach, granulkach lub w podobnych postaciach 

bez cła 0 

7203 90 00  Gąbczaste wyroby zawierające żelazo, otrzymywane ze stopionej surówki 
w drodze atomizacji, żelazo o czystości >= 99,94 %, w bryłach, granul
kach lub w podobnych postaciach 

bez cła 0 
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7204 10 00  Odpady i złom żeliwny (z wyłączeniem radioaktywnych) bez cła 0 

7204 21 10  Odpady i złom ze stali nierdzewnej, zawierającej >= 8 % masy niklu (z wy
łączeniem radioaktywnych oraz odpadów i złomu z baterii i elektrycznych 
akumulatorów) 

bez cła 0 

7204 21 90  Odpady i złom ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem zawierającej >= 8 % 
masy niklu, radioaktywnych lub odpadów i złomu z baterii i akumulato
rów elektrycznych) 

bez cła 0 

7204 29 00  Odpady i złom ze stali stopowej (z wyłączeniem ze stali nierdzewnej oraz 
radioaktywnych odpadów i radioaktywnego złomu lub odpadów i złomu 
z baterii i elektrycznych akumulatorów) 

bez cła 0 

7204 30 00  Odpady i złom z ocynowanego żeliwa lub stali (z wyłączeniem tych ra
dioaktywnych oraz odpadów i złomu z baterii i elektrycznych akumulato
rów) 

bez cła 0 

7204 41 10  Wióry z toczenia, wiórkowania, dłutowania, frezowania, piłowania i pilni
kowania, żelazne lub ze stali, nawet w wiązkach (z wyłączeniem wiórów 
z żeliwa, ze stali stopowej lub z ocynowanego żeliwa lub stali) 

bez cła 0 

7204 41 91  Ażury z okrawania i tłoczenia, żelazne lub ze stali, w wiązkach (z wyłącze
niem wyrobów z żeliwa, ze stali stopowej lub z ocynowanego żeliwa lub 
stali) 

bez cła 0 

7204 41 99  Ażury z okrawania i tłoczenia, z żelazne lub ze stali, nie w wiązkach 
(z wyłączeniem takich wyrobów z żeliwa, ze stali stopowej lub z ocynowa
nego żeliwa lub stali) 

bez cła 0 

7204 49 10  Odpady i złom z żelazne lub ze stali, w kawałkach (rozdrobnione) (z wyłą
czeniem żużla, zgorzeliny i pozostałych odpadów z produkcji żeliwa 
i stali; odpadów i złomu radioaktywnych; odłamków surówki, brył lub 
podobnych postaci surówki i surówki zwierciadlistej; odpadów i złomu 
z żeliwa, ze stali stopowej lub z ocynowanego żeliwa lub stali, wiórów 
z toczenia, wiórkowania, dłutowania, frezowania, piłowania i pilnikowania, 
ażurów z okrawania i tłoczenia, odpadów i złomu z ogniw i baterii gal
wanicznych, i elektrycznych akumulatorów) 

bez cła 0 

7204 49 30  Odpady i złom z żelazne lub ze stali, nie w kawałkach (rozdrobnione), 
w wiązkach (z wyłączeniem żużla, zgorzeliny i pozostałych odpadów 
z produkcji żeliwa i stali; odpadów i złomu radioaktywnych; odłamków 
surówki, brył lub podobnych postaci surówki i surówki zwierciadlistej, 
odpadów i złomu z żeliwa, ze stali stopowej lub z ocynowanego żeliwa 
lub stali, wiórów z toczenia, wiórkowania, dłutowania, frezowania, piło
wania i pilnikowania, ażurów z okrawania i tłoczenia, odpadów i złomu 
z ogniw i baterii galwanicznych, i elektrycznych akumulatorów) 

bez cła 0 
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7204 49 90  Odpady i złom z żelazne lub ze stali, nie w kawałkach (rozdrobnione), 
nie w wiązkach (z wyłączeniem żużla, zgorzeliny i pozostałych odpadów 
z produkcji żeliwa i stali; odpadów i złomu radioaktywnych; odłamków 
surówki, brył lub podobnych postaci surówki i surówki zwierciadlistej, 
odpadów i złomu z żeliwa, ze stali stopowej lub z ocynowanego żeliwa 
lub stali, wiórów z toczenia, wiórkowania, dłutowania, frezowania, piło
wania i pilnikowania, ażurów z okrawania i tłoczenia, odpadów i złomu 
z ogniw i baterii galwanicznych, i elektrycznych akumulatorów) 

bez cła 0 

7204 50 00  Wlewki do przetopu z żeliwa lub ze stali (z wyłączeniem wyrobów o skła
dzie chemicznym odpowiednim dla surówki, surówki zwierciadlistej lub 
żelazostopów) 

bez cła 0 

7205 10 00  Granulki surówki, surówki zwierciadlistej, żeliwa lub stali (z wyłączeniem 
granulek żelazostopów, wiórów z toczenia i pilnikowania żeliwa lub stali, 
niektórych drobnych przedmiotów, wadliwych kulek do łożysk kulko
wych) 

bez cła 0 

7205 21 00  Proszki ze stali stopowej (z wyłączeniem proszków żelazostopów i pro
mieniotwórczych proszków z żelaza (izotopów)) 

bez cła 0 

7205 29 00  Proszki, z surówki, surówki zwierciadlistej, z żeliwa lub ze stali niestopo
wej (z wyłączeniem proszków żelazostopów i promieniotwórczych prosz
ków z żelaza (izotopów)) 

bez cła 0 

7206 10 00  Wlewki, z żeliwa i stali niestopowej (z wyłączeniem wlewków do prze
topu, produktów odlewania ciągłego, żelaza objętego pozycją 7203) 

bez cła 0 

7206 90 00  Żeliwo i stal niestopowa, w postaci pali pudlarskich lub w pozostałych 
formach pierwotnych (z wyłączeniem wlewków, wlewków do przetopu, 
wyrobów otrzymanych w procesie odlewania ciągłego i żelaza objętego 
pozycją 7203) 

bez cła 0 

7207 11 11  Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające < 0,25 % 
masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, 
szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odle
wanie ciągłe 

bez cła 0 

7207 11 14  Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy 
węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szero
kości < dwukrotna grubość wynosząca <= 130 mm, walcowane lub 
otrzymane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej) 

bez cła 0 

7207 11 16  Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy 
węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szero
kości < dwukrotna grubość wynosząca > 130 mm, walcowane lub otrzy
mane przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej) 

bez cła 0 
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7207 11 90  Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy 
węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym, szerokości < dwukrotna 
grubość, kute 

bez cła 0 

7207 12 10  Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy 
węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, 
szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odle
wanie ciągłe 

bez cła 0 

7207 12 90  Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy 
węgla, o prostokątnym przekroju poprzecznym (innym niż kwadratowy), 
szerokości >= dwukrotna grubość, kute 

bez cła 0 

7207 19 12  Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy 
węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walco
wane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe 

bez cła 0 

7207 19 19  Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy 
węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute 

bez cła 0 

7207 19 80  Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające < 0,25 % masy 
węgla (z wyłączeniem półproduktów o przekroju poprzecznym w kształcie 
kwadratu, prostokąta, koła lub wielokąta) 

bez cła 0 

7207 20 11  Półprodukty ze stali niestopowej automatowej, zawierające >= 0,25 % 
masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, 
szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odle
wanie ciągłe 

bez cła 0 

7207 20 15  Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 %, ale 
< 0,6 % masy węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju po
przecznym, szerokości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane 
przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej) 

bez cła 0 

7207 20 17  Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,6 % masy 
węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szero
kości < dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odlewanie 
ciągłe (z wyłączeniem stali automatowej) 

bez cła 0 

7207 20 19  Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy 
węgla, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, szero
kości < dwukrotna grubość, kute 

bez cła 0 

7207 20 32  Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy 
węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, 
szerokości >= dwukrotna grubość, walcowane lub otrzymane przez odle
wanie ciągłe 

bez cła 0 
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7207 20 39  Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy 
węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym 
i szerokości >= dwukrotna grubość, kute 

bez cła 0 

7207 20 52  Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy 
węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, walco
wane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe 

bez cła 0 

7207 20 59  Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,6 % masy 
węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła lub wielokąta, kute 

bez cła 0 

7207 20 80  Półprodukty z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy 
węgla (z wyłączeniem tych o przekroju poprzecznym w kształcie kwad
ratu, prostokąta, koła lub wielokąta) 

bez cła 0 

7208 10 00  Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
>= 600 mm, w zwojach, tylko walcowane na gorąco, nieplaterowane, nie
pokryte ani niepowleczone, z wzorami wypukłymi powstałymi bezpo
średnio w wyniku walcowania 

bez cła 0 

7208 25 00  Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
>= 600 mm, w zwojach, tylko walcowane na gorąco, nieplaterowane, nie
pokryte ani niepowleczone, o grubości >= 4,75 mm, trawione, bez wzo
rów wypukłych 

bez cła 0 

7208 26 00  Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
>= 600 mm, w zwojach, tylko walcowane na gorąco, nieplaterowane, nie
pokryte ani niepowleczone, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm, tra
wione, bez wzorów wypukłych 

bez cła 0 

7208 27 00  Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
>= 600 mm, w zwojach, tylko walcowane na gorąco, nieplaterowane, nie
pokryte ani niepowleczone, o grubości < 3 mm, trawione, bez wzorów 
wypukłych 

bez cła 0 

7208 36 00  Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
>= 600 mm, w zwojach, tylko walcowane na gorąco, nieplaterowane, nie
pokryte ani niepowleczone, o grubości >= 10 mm, nietrawione, bez wzo
rów wypukłych 

bez cła 0 

7208 37 00  Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
>= 600 mm, w zwojach, tylko walcowane na gorąco, nieplaterowane, nie
pokryte ani niepowleczone, o grubości >= 4,75 mm, ale < 10 mm, nietra
wione, bez wzorów wypukłych 

bez cła 0 

7208 38 00  Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
>= 600 mm, w zwojach, tylko walcowane na gorąco, nieplaterowane, nie
pokryte ani niepowleczone, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm, nietra
wione, bez wzorów wypukłych 

bez cła 0 

7208 39 00  Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
>= 600 mm, w zwojach, tylko walcowane na gorąco, nieplaterowane, nie
pokryte ani niepowleczone, o grubości < 3 mm, nietrawione, bez wzorów 
wypukłych 

bez cła 0 
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7208 40 00  Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
>= 600 mm, nie w zwojach, tylko walcowane na gorąco, nieplaterowane, 
niepokryte ani niepowleczone, z wzorami wypukłymi powstałymi bezpo
średnio w wyniku walcowania 

bez cła 0 

7208 51 20  Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
>= 600 mm, nie w zwojach, tylko walcowane na gorąco, nieplaterowane, 
niepokryte ani niepowleczone, o grubości > 15 mm, bez wzorów wypu
kłych 

bez cła 0 

7208 51 91  Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
>= 2 050 mm, nie w zwojach, tylko walcowane na gorąco, nieplatero
wane, niepokryte ani niepowleczone, o grubości > 10 mm, ale 
<= 15 mm, bez wzorów wypukłych (z wyłączeniem »szerokich wyrobów 
płaskich«) 

bez cła 0 

7208 51 98  Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
< 2 050 mm, ale >= 600 mm, nie w zwojach, tylko walcowane na gorąco, 
nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone, o grubości > 10 mm, ale 
<= 15 mm, bez wzorów wypukłych 

bez cła 0 

7208 52 10  Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
<= 1 250 mm, nie w zwojach, tylko walcowane na gorąco z czterech 
stron lub w zamkniętej komorze, nieplaterowane, niepokryte ani niepo
wleczone, o grubości >= 4,75 mm, ale <= 10 mm, bez wzorów wypu
kłych 

bez cła 0 

7208 52 91  Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
>= 2 050 mm, nie w zwojach, tylko walcowane na gorąco, nieplatero
wane, niepokryte ani niepowleczone, o grubości >= 4,75 mm, ale 
<= 10 mm, bez wzorów wypukłych 

bez cła 0 

7208 52 99  Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
< 2 050 mm, ale >= 600 mm, nie w zwojach, tylko walcowane na gorąco, 
nieplaterowane, niepokryte ani niepowleczone, o grubości >= 4,75 mm, 
ale <= 10 mm, bez wzorów wypukłych (z wyjątkiem walcowanych z czte
rech stron lub w zamkniętej komorze o szerokości <= 1 250 mm) 

bez cła 0 

7208 53 10  Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
<= 1 250 mm, nie w zwojach, tylko walcowane na gorąco z czterech 
stron lub w zamkniętej komorze, nieplaterowane, niepokryte ani niepo
wleczone, o grubości >= 4 mm, ale < 4,75 mm, bez wzorów wypukłych 

bez cła 0 

7208 53 90  Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
>= 600 mm, nie w zwojach, tylko walcowane na gorąco, nieplaterowane, 
niepokryte ani niepowleczone, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm, bez 
wzorów wypukłych (z wyjątkiem walcowanych z czterech stron lub w za
mkniętej komorze o szerokości <= 1 250 mm i grubości >= 4 mm) 

bez cła 0 

7208 54 00  Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
>= 600 mm, nie w zwojach, tylko walcowane na gorąco, nieplaterowane, 
niepokryte ani niepowleczone, o grubości < 3 mm, bez wzorów wypu
kłych 

bez cła 0 

7208 90 20  Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali, o szerokości >= 600 mm, 
walcowane na gorąco i obrobione więcej, ale nieplaterowane, niepowle
czone lub niepokryte, perforowane 

bez cła 0 

7208 90 80  Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali, o szerokości >= 600 mm, 
walcowane na gorąco i obrobione więcej, ale nieplaterowane, niepowle
czone lub niepokryte, nieperforowane 

bez cła 0 
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7209 15 00  Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
>= 600 mm, w zwojach, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowle
czone lub niepokryte, o grubości >= 3 mm 

bez cła 0 

7209 16 10  Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
>= 600 mm, w zwojach, walcowane na zimno, o grubości > 1 mm, ale 
< 3 mm, elektrotechniczne 

bez cła 0 

7209 16 90  Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
>= 600 mm, w zwojach, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowle
czone lub niepokryte, o grubości > 1 mm, ale < 3 mm (z wyłączeniem 
elektrotechnicznych) 

bez cła 0 

7209 17 10  Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
>= 600 mm, w zwojach, walcowane na zimno, o grubości >= 0,5 mm, 
ale <= 1 mm, elektrotechniczne 

bez cła 0 

7209 17 90  Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
>= 600 mm, w zwojach, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowle
czone lub niepokryte, o grubości >= 0,5 mm, ale <= 1 mm (z wyłącze
niem elektrotechnicznych) 

bez cła 0 

7209 18 10  Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
>= 600 mm, w zwojach, walcowane na zimno, o grubości < 0,5 mm, 
elektrotechnicznych 

bez cła 0 

7209 18 91  Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
>= 600 mm, w zwojach, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowle
czone lub niepokryte, o grubości >= 0,35 mm, ale < 0,5 mm (z wyłącze
niem elektrotechnicznych) 

bez cła 0 

7209 18 99  Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
>= 600 mm, w zwojach, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowle
czone lub niepokryte, o grubości < 0,35 mm (z wyłączeniem elektrotech
nicznych) 

bez cła 0 

7209 25 00  Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
>= 600 mm, nie w zwojach, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepo
wleczone lub niepokryte, o grubości >= 3 mm 

bez cła 0 

7209 26 10  Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
>= 600 mm, nie w zwojach, walcowane na zimno, o grubości > 1 mm, 
ale < 3 mm, elektrotechniczne 

bez cła 0 

7209 26 90  Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
>= 600 mm, nie w zwojach, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepo
wleczone lub niepokryte, o grubości > 1 mm, ale < 3 mm (z wyłączeniem 
elektrotechnicznych) 

bez cła 0 

7209 27 10  Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
>= 600 mm, nie w zwojach, walcowane na zimno, o grubości > 0,5 mm, 
ale <= 1 mm, elektrotechniczne 

bez cła 0 

7209 27 90  Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
>= 600 mm, nie w zwojach, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepo
wleczone lub niepokryte, o grubości >= 0,5 mm, ale <= 1 mm (z wyłącze
niem elektrotechnicznych) 

bez cła 0 
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7209 28 10  Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
>= 600 mm, nie w zwojach, walcowane na zimno, o grubości < 0,5 mm, 
elektrotechniczne 

bez cła 0 

7209 28 90  Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
>= 600 mm, nie w zwojach, walcowane na zimno, nieplaterowane, niepo
wleczone lub niepokryte, o grubości < 0,5 mm (z wyłączeniem elektro
technicznych) 

bez cła 0 

7209 90 20  Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali, o szerokości >= 600 mm, 
walcowane na zimno i obrobione więcej, ale nieplaterowane, niepowle
czone lub niepokryte, perforowane 

bez cła 0 

7209 90 80  Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali, o szerokości >= 600 mm, 
walcowane na zimno i obrobione więcej, ale nieplaterowane, niepowle
czone lub niepokryte, nieperforowane 

bez cła 0 

7210 11 00  Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
>= 600 mm, walcowane na gorąco lub na zimno, ocynowane, o grubości 
>= 0,5 mm 

bez cła 0 

7210 12 20  Blacha biała z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości >= 600 mm i gru
bości < 0,5 mm, ocynowana [pokryta warstwą metalu zawierającego 
>= 97 % masy cyny], nieobrobiona więcej niż powierzchniowo 

bez cła 0 

7210 12 80  Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
>= 600 mm, walcowane na gorąco lub na zimno, powleczone lub po
kryte cyną, o grubości < 0,5 mm (z wyłączeniem blachy białej) 

bez cła 0 

7210 20 00  Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
>= 600 mm, walcowane na gorąco lub na zimno, powleczone lub po
kryte ołowiem, włączając blachę białą matową 

bez cła 0 

7210 30 00  Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
>= 600 mm, walcowane na gorąco lub na zimno, elektrolitycznie powle
czone lub pokryte cynkiem 

bez cła 0 

7210 41 00  Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
>= 600 mm, walcowane na gorąco lub na zimno, faliste, w inny sposób 
powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem elektrolitycznie powle
czonych lub pokrytych cynkiem) 

bez cła 0 

7210 49 00  Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
>= 600 mm, walcowane na gorąco lub na zimno, niefaliste, w inny spo
sób powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem elektrolitycznie po
wleczonych lub pokrytych cynkiem) 

bez cła 0 

7210 50 00  Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
>= 600 mm, walcowane na gorąco lub na zimno, powleczone lub po
kryte tlenkami chromu lub chromem i tlenkami chromu 

bez cła 0 

7210 61 00  Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
>= 600 mm, walcowane na gorąco lub na zimno, powleczone lub po
kryte stopami aluminiowo-cynkowymi 

bez cła 0 
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7210 69 00  Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
>= 600 mm, walcowane na gorąco lub na zimno, powleczone lub po
kryte aluminium (z wyłączeniem produktów powleczonych lub pokrytych 
stopami aluminiowo-cynkowymi) 

bez cła 0 

7210 70 10  Blacha biała o szerokości >= 600 mm i grubości < 0,5 mm (pokryta 
warstwą metalu zawierającego >= 97 % masy cyny), nieobrobiona więcej 
niż lakierowana, oraz produkty płaskie powleczone lub pokryte tlenkami 
chromu lub chromem i tlenkami chromu, z żeliwa lub stali niestopowej, 
o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub na zimno, lakiero
wane 

bez cła 0 

7210 70 80  Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
>= 600 mm, walcowane na gorąco lub na zimno, malowane, lakierowane 
lub powleczone tworzywami sztucznymi (z wyłączeniem blachy białej 
i produktów powleczonych lub pokrytych chromem, lakierowanych) 

bez cła 0 

7210 90 30  Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
>= 600 mm, walcowane na gorąco lub na zimno, platerowane 

bez cła 0 

7210 90 40  Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, ocynowane i za
drukowane, o szerokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub 
na zimno 

bez cła 0 

7210 90 80  Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, walcowane 
na gorąco lub na zimno, o szerokości >= 600 mm, powleczone i pokryte 
(z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cyną, ołowiem (włączając 
blachę białą matową), cynkiem, aluminium, chromem, tlenkami chromu, 
tworzywami sztucznymi, platyną, malowanych lub lakierowanych, plate
rowanych i ocynowanych i zadrukowanych) 

bez cła 0 

7211 13 00  Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walco
wane na gorąco z czterech stron lub w zamkniętej komorze, nieplatero
wane, niepokryte ani niepowleczone, o szerokości > 150 mm, ale 
< 600 mm oraz grubości >= 4 mm, nie w zwojach, bez wzorów wypu
kłych, powszechnie znane jako »szerokie wyroby płaskie« 

bez cła 0 

7211 14 00  Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
< 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nieplatero
wane, niepokryte ani niepowleczone, o grubości >= 4,75 mm (z wyłącze
niem »szerokich wyrobów płaskich«) 

bez cła 0 

7211 19 00  Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
< 600 mm, tylko walcowane na gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani 
niepowleczone, o grubości < 4,75 mm (z wyłączeniem »szerokich wyro
bów płaskich«) 

bez cła 0 

7211 23 20  Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub ze stali niestopowej, o szerokości 
< 600 mm, tylko walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone 
ani niepokryte, zawierające < 0,25 % masy węgla, »elektrotechniczne« 

bez cła 0 

7211 23 30  Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub ze stali niestopowej, o szerokości 
< 600 mm i grubości >= 0,35 mm, tylko walcowane na zimno, nieplate
rowane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające < 0,25 % masy węgla 
(z wyłączeniem elektrotechnicznych) 

bez cła 0 

7211 23 80  Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub ze stali niestopowej, o szerokości 
< 600 mm i grubości < 0,35 mm, tylko walcowane na zimno, nieplatero
wane, niepowleczone ani niepokryte, zawierające < 0,25 % masy węgla 
(z wyłączeniem elektrotechnicznych) 

bez cła 0 
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7211 29 00  Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub ze stali niestopowej, o szerokości 
< 600 mm, tylko walcowane na zimno, nieplaterowane, niepowleczone 
ani niepokryte, zawierające >= 0,25 % masy węgla 

bez cła 0 

7211 90 20  Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
< 600 mm, walcowane na zimno lub na gorąco i obrobione więcej, ale 
nieplaterowane, niepowleczone lub niepokryte, perforowane 

bez cła 0 

7211 90 80  Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
< 600 mm, walcowane na zimno lub na gorąco i obrobione więcej, ale 
nieplaterowane, niepowleczone lub niepokryte, nieperforowane 

bez cła 0 

7212 10 10  Blacha biała z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości < 600 mm i gru
bości < 0,5 mm [pokryta warstwą metalu zawierającego >= 97 % masy 
cyny], nieobrobiona więcej niż powierzchniowo 

bez cła 0 

7212 10 90  Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, walcowane 
na zimno lub na gorąco, o szerokości < 600 mm, ocynowane (z wyłącze
niem blachy białej, nieobrobionej więcej niż powierzchniowo) 

bez cła 0 

7212 20 00  Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
< 600 mm, walcowane na gorąco lub na zimno, elektrolitycznie powle
czone lub pokryte cynkiem 

bez cła 0 

7212 30 00  Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
< 600 mm, walcowane na gorąco lub na zimno, ocynowane (z wyłącze
niem elektrolitycznie powleczonych lub pokrytych cynkiem) 

bez cła 0 

7212 40 20  Blacha biała o szerokości < 600 mm i grubości < 0,5 mm, ocynowana 
(pokryta warstwą metalu zawierającego >= 97 % masy cyny), nieobro
biona więcej niż lakierowana, oraz produkty płaskie powleczone lub po
kryte tlenkami chromu lub chromem i tlenkami chromu, z żeliwa lub stali 
niestopowej, o szerokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub na zimno, 
lakierowane 

bez cła 0 

7212 40 80  Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
< 600 mm, walcowane na gorąco lub na zimno, malowane, lakierowane 
lub powleczone tworzywami sztucznymi (z wyłączeniem blachy białej, 
nieobrobionej więcej niż lakierowanej, i produktów powleczonych lub po
krytych tlenkami chromu lub chromem i tlenkami chromu, lakierowa
nych) 

bez cła 0 

7212 50 20  Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
< 600 mm, walcowane na gorąco lub na zimno, powleczone lub pokryte 
tlenkami chromu lub chromem i tlenkami chromu (z wyłączeniem lakie
rowanych) 

bez cła 0 

7212 50 30  Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
< 600 mm, walcowane na gorąco lub na zimno, powleczone lub pokryte 
chromem lub niklem 

bez cła 0 

7212 50 40  Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
< 600 mm, walcowane na gorąco lub na zimno, powleczone lub pokryte 
miedzią 

bez cła 0 
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7212 50 61  Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
< 600 mm, walcowane na gorąco lub na zimno, powleczone lub pokryte 
stopami aluminiowo-cynkowymi 

bez cła 0 

7212 50 69  Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
< 600 mm, walcowane na gorąco lub na zimno, powleczone lub pokryte 
aluminium (z wyłączeniem produktów powleczonych lub pokrytych sto
pami aluminiowo-cynkowymi) 

bez cła 0 

7212 50 90  Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
< 600 mm, walcowane na gorąco lub na zimno, platerowane (z wyłącze
niem produktów powleczonych lub pokrytych cyną lub cynkiem, miedzią, 
tlenkami chromu lub chromem i tlenkami chromu, chromem, niklem lub 
aluminium, malowanych lub lakierowanych, i powleczonych tworzywami 
sztucznymi) 

bez cła 0 

7212 60 00  Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopowej, o szerokości 
< 600 mm, walcowane na gorąco lub na zimno, platerowane 

bez cła 0 

7213 10 00  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 

bez cła 0 

7213 20 00  Sztaby i pręty, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, 
ze stali niestopowej automatowej (z wyłączeniem sztab i prętów posiada
jących wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, wykonane pod
czas procesu walcowania) 

bez cła 0 

7213 91 10  Sztaby i pręty, walcowane na gorąco, w rodzaju stosowanych do zbrojenia 
betonu, gładkie, z żeliwa lub stali niestopowej, w nieregularnie zwijanych 
kręgach, o przekroju poprzecznym w kształcie koła o średnicy < 14 mm 

bez cła 0 

7213 91 20  Sztaby i pręty, walcowane na gorąco, w rodzaju stosowanych do kordu 
oponowego, gładkie, z żeliwa lub stali niestopowej, w nieregularnie zwija
nych kręgach 

bez cła 0 

7213 91 41  Sztaby i pręty, walcowane na gorąco, z żeliwa lub stali niestopowej, w nie
regularnie zwijanych kręgach, zawierające <= 0,06 % masy węgla, o prze
kroju poprzecznym w kształcie koła o średnicy < 14 mm (z wyłączeniem 
ze stali automatowej, sztab i prętów, walcowanych na gorąco, stosowa
nych do zbrojenia betonu i do kordu oponowego, oraz sztab i prętów, 
walcowanych na gorąco, posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub 
inne odkształcenia, wykonane podczas procesu walcowania) 

bez cła 0 

7213 91 49  Sztaby i pręty, walcowane na gorąco, z żeliwa lub stali niestopowej, w nie
regularnie zwijanych kręgach, zawierające > 0,06 % i < 0,25 % masy 
węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła o średnicy < 14 mm 
(z wyłączeniem ze stali automatowej, sztab i prętów, walcowanych na go
rąco, stosowanych do zbrojenia betonu i do kordu oponowego, oraz sztab 
i prętów, walcowanych na gorąco, posiadających wgniecenia, żeberka, 
rowki lub inne odkształcenia, wykonane podczas procesu walcowania) 

bez cła 0 
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7213 91 70  Sztaby i pręty, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, 
z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 %, ale <= 0,75 % masy 
węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła o średnicy < 14 mm 
(z wyłączeniem ze stali automatowej oraz sztab i prętów, gładkich, stoso
wanych do zbrojenia betonu i do kordu oponowego, oraz sztab i prętów, 
posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, wyko
nane podczas procesu walcowania) 

bez cła 0 

7213 91 90  Sztaby i pręty, walcowane na gorąco, z żeliwa lub stali niestopowej, w nie
regularnie zwijanych kręgach, zawierające > 0,75 % masy węgla, o prze
kroju poprzecznym w kształcie koła o średnicy < 14 mm (z wyłączeniem 
ze stali automatowej, sztab i prętów, gładkich, do kordu oponowego, oraz 
sztab i prętów, posiadających wgniecenia, żeberka, rowki i inne odkształ
cenia, wykonane podczas procesu walcowania) 

bez cła 0 

7213 99 10  Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, walcowane na gorąco, w nie
regularnie zwijanych kręgach, zawierające < 0,25 % masy węgla (z wyłą
czeniem produktów o przekroju poprzecznym w kształcie koła o średnicy 
< 14 mm, sztab i prętów ze stali automatowej, oraz sztab i prętów, posia
dających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, wykonane 
podczas procesu walcowania) 

bez cła 0 

7213 99 90  Sztaby i pręty, walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, 
z żeliwa lub stali niestopowej, zawierające >= 0,25 % masy węgla (z wyłą
czeniem produktów o przekroju poprzecznym w kształcie koła o średnicy 
< 14 mm, sztab i prętów ze stali automatowej, oraz sztab i prętów, posia
dających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, wykonane 
podczas procesu walcowania) 

bez cła 0 

7214 10 00  Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż 
kute (z wyłączeniem w nieregularnie zwijanych kręgach) 

bez cła 0 

7214 20 00  Sztaby i pręty, z żeliwa lub stali niestopowej, posiadające wgniecenia, że
berka, rowki lub inne odkształcenia, wykonane podczas procesu walcowa
nia 

bez cła 0 

7214 30 00  Sztaby i pręty, ze stali niestopowej automatowej, nieobrobione więcej niż 
walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco 
(z wyłączeniem posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne od
kształcenia, wykonane podczas procesu walcowania lub skręcone po wal
cowaniu) 

bez cła 0 

7214 91 10  Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione więcej niż wal
cowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, zawiera
jące < 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) prze
kroju poprzecznym (z wyłączeniem posiadających wgniecenia, żeberka, 
rowki lub inne odkształcenia, wykonane podczas procesu walcowania, 
sztab i prętów skręconych po walcowaniu oraz ze stali automatowej) 

bez cła 0 
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7214 91 90  Pozostałe sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane 
na gorąco, tylko ciągnione na gorąco lub tylko wyciskane na gorąco, za
wierające >= 0,25 % masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadra
towy) przekroju poprzecznym (z wyłączeniem posiadających wgniecenia, 
żeberka, rowki lub inne odkształcenia, wykonane podczas procesu walco
wania, sztab i prętów skręconych po walcowaniu oraz ze stali automato
wej) 

bez cła 0 

7214 99 10  Sztaby i pręty w rodzaju stosowanych do zbrojenia betonu, gładkie, z że
liwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnione 
na gorąco lub tylko wyciskane na gorąco, zawierające < 0,25 % masy 
węgla, o kwadratowym przekroju poprzecznym lub o przekroju po
przecznym innym niż prostokątny 

bez cła 0 

7214 99 31  Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, 
ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, zawierające < 0,25 % masy 
węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła o maksymalnej średnicy 
>= 80 mm (inne niż ze stali automatowej, gładkie sztaby i pręty, do zbro
jenia betonu, lub sztaby i pręty posiadające wgniecenia, żeberka, rowki 
lub inne odkształcenia, wykonane podczas procesu walcowania lub skrę
cane po walcowaniu) 

bez cła 0 

7214 99 39  Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, 
ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, zawierające < 0,25 % masy 
węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła o maksymalnej średnicy 
< 80 mm (inne niż ze stali automatowej, gładkie sztaby i pręty, do zbroje
nia betonu, lub sztaby i pręty posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub 
inne odkształcenia, wykonane podczas procesu walcowania, lub skręcone 
po walcowaniu) 

bez cła 0 

7214 99 50  Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, 
ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, zawierające < 0,25 % masy 
węgla, o kwadratowym przekroju poprzecznym lub o przekroju po
przecznym innym niż kwadratowy lub kołowy (inne niż ze stali automa
towej, gładkie sztaby i pręty, do zbrojenia betonu, lub sztaby i pręty po
siadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, wykonane 
podczas procesu walcowania, lub skręcone po walcowaniu) 

bez cła 0 

7214 99 71  Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, 
tylko ciągnione na gorąco lub tylko wyciskane na gorąco, zawierające 
>= 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła o śred
nicy >= 80 mm (z wyłączeniem sztab i prętów posiadających wgniecenia, 
żeberka, rowki lub inne odkształcenia, wykonane podczas procesu walco
wania, skręconych po walcowaniu oraz ze stali automatowej) 

bez cła 0 

7214 99 79  Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, 
tylko ciągnione na gorąco lub tylko wyciskane na gorąco, zawierające 
>= 0,25 % masy węgla, o przekroju poprzecznym w kształcie koła o śred
nicy < 80 mm (z wyłączeniem sztab i prętów posiadających wgniecenia, 
żeberka, rowki lub inne odkształcenia, wykonane podczas procesu walco
wania, skręconych po walcowaniu oraz ze stali automatowej) 

bez cła 0 

7214 99 95  Sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, 
tylko ciągnione na gorąco lub tylko wyciskane na gorąco, zawierające 
>= 0,25 % masy węgla, o kwadratowym przekroju poprzecznym lub 
o przekroju poprzecznym innym niż kwadratowy lub kołowy (z wyłącze
niem posiadających wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształcenia, 
wykonane podczas procesu walcowania, skręconych po walcowaniu oraz 
ze stali automatowej) 

bez cła 0 
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7215 10 00  Sztaby i pręty, ze stali niestopowej automatowej, nieobrobione więcej niż 
gięte na zimno lub wykończone na zimno 

bez cła 0 

7215 50 11  Pozostałe sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione wię
cej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, zawierające < 0,25 % 
masy węgla, o prostokątnym (innym niż kwadratowy) przekroju po
przecznym (z wyłączeniem tych ze stali automatowej) 

bez cła 0 

7215 50 19  Pozostałe sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione wię
cej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, zawierające < 0,25 % 
masy węgla, o przekroju poprzecznym kwadratowym lub innym niż pros
tokątny (z wyłączeniem tych ze stali automatowej) 

bez cła 0 

7215 50 80  Pozostałe sztaby i pręty z żeliwa lub stali niestopowej, nieobrobione wię
cej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, zawierające >= 0,25 % 
masy węgla (z wyłączeniem tych ze stali automatowej) 

bez cła 0 

7215 90 00  Sztaby i pręty z żeliwa lub ze stali niestopowej, gięte na zimno lub wy
kończone na zimno i obrobione więcej lub gięte na gorąco i obrobione 
więcej, gdzie indziej niewymienione 

bez cła 0 

7216 10 00  Ceowniki, dwuteowniki lub dwuteowniki szerokostopowe, z żeliwa lub 
ze stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciąg
nione na gorąco lub wyciskane, o wysokości < 80 mm 

bez cła 0 

7216 21 00  Kątowniki z żeliwa lub ze stali niestopowej, nieobrobione więcej niż wal
cowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, o wysokości 
< 80 mm 

bez cła 0 

7216 22 00  Teowniki z żeliwa lub ze stali niestopowej, nieobrobione więcej niż wal
cowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, o wysokości 
< 80 mm 

bez cła 0 

7216 31 10  Ceowniki z żeliwa lub ze stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, 
ciągnione na gorąco lub wyciskane, o wysokości >= 80 mm, ale 
<= 220 mm 

bez cła 0 

7216 31 90  Ceowniki z żeliwa lub ze stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, 
ciągnione na gorąco lub wyciskane, o wysokości > 220 mm 

bez cła 0 

7216 32 11  Dwuteowniki z równoległymi powierzchniami przylgowymi kołnierza, 
z żeliwa lub ze stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, ciągnione 
na gorąco lub wyciskane, o wysokości >= 80 mm, ale <= 220 mm 

bez cła 0 

7216 32 19  Dwuteowniki z żeliwa lub ze stali niestopowej, tylko walcowane na go
rąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, o wysokości >= 80 mm, ale 
<= 220 mm (z wyłączeniem podpozycji 7216 32 11) 

bez cła 0 

7216 32 91  Dwuteowniki z równoległymi powierzchniami przylgowymi kołnierza, 
z żeliwa lub ze stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, ciągnione 
na gorąco lub wyciskane na gorąco, o wysokości > 220 mm 

bez cła 0 
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7216 32 99  Dwuteowniki z żeliwa lub ze stali niestopowej, tylko walcowane na go
rąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, o wysokości 
> 220 mm (z wyłączeniem podpozycji 7216 32 91) 

bez cła 0 

7216 33 10  Dwuteowniki szerokostopowe z żeliwa lub ze stali niestopowej, tylko wal
cowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, o wysokości 
>= 80 mm, ale <= 180 mm 

bez cła 0 

7216 33 90  Dwuteowniki szerokostopowe z żeliwa lub ze stali niestopowej, tylko wal
cowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, o wysokości 
> 180 mm 

bez cła 0 

7216 40 10  Kątowniki z żeliwa lub ze stali niestopowej, nieobrobione więcej niż wal
cowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, o wysokości 
>= 80 mm 

bez cła 0 

7216 40 90  Teowniki z żeliwa lub ze stali niestopowej, nieobrobione więcej niż wal
cowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, o wysokości 
>= 80 mm 

bez cła 0 

7216 50 10  Profile z żeliwa lub ze stali niestopowej, nieobrobione więcej niż walco
wane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, o prze
kroju poprzecznym, który można zawrzeć w kwadracie o boku 
<= 80 mm (z wyłączeniem ceowników, dwuteowników, dwuteowników 
szerokostopowych, kątowników oraz teowników) 

bez cła 0 

7216 50 91  Profile łebkowe (płaskowniki stalowe łebkowe), tylko walcowane na go
rąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco 

bez cła 0 

7216 50 99  Profile z żeliwa lub ze stali niestopowej, tylko walcowane na gorąco, ciąg
nione na gorąco lub wyciskane na gorąco (inne niż o przekroju poprzecz
nym, które można zawrzeć w kwadracie o boku <= 80 mm oraz ceow
niki, dwuteowniki, dwuteowniki szerokostopowe, kątowniki i teowniki 
oraz profile żebrowane (stal żebrowana)) 

bez cła 0 

7216 61 10  Ceowniki, kątowniki, zetowniki, kształtowniki typu omega lub o otwartych 
zakończeniach, z żeliwa lub ze stali niestopowej, tylko gięte na zimno lub 
wykończone na zimno, otrzymane z wyrobów walcowanych płaskich 

bez cła 0 

7216 61 90  Kątowniki, kształtowniki i profile (inne niż ceowniki, kątowniki, zetow
niki, kształtowniki typu omega lub o otwartych zakończeniach), z żeliwa 
lub ze stali niestopowej, tylko gięte na zimno lub wykończone na zimno, 
otrzymane z wyrobów walcowanych płaskich 

bez cła 0 

7216 69 00  Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub ze stali niestopowej, nieob
robione więcej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno (z wyłącze
niem arkusza profilowanego) 

bez cła 0 

7216 91 10  Arkusze z żeliwa lub ze stali niestopowej, gięte na zimno lub wykończone 
na zimno, profilowane (żeberkowane) 

bez cła 0 

7216 91 80  Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub ze stali niestopowej, gięte 
na zimno lub wykończone na zimno z wyrobów walcowanych płaskich 
i obrobione więcej (z wyłączeniem arkusza profilowanego) 

bez cła 0 
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7216 99 00  Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali niestopowej, gięte 
na zimno lub wykończone na zimno i obrobione więcej, lub nieobro
bione więcej niż kute, lub kute, lub gięte na gorąco innymi sposobami 
i obrobione więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem otrzyma
nych z wyrobów walcowanych płaskich) 

bez cła 0 

7217 10 10  Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, zawierający < 0,25 % 
masy węgla, niepokryty ani niepowleczony, nawet polerowany, o maksy
malnym wymiarze przekroju poprzecznego < 0,8 mm 

bez cła 0 

7217 10 31  Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, zawierający < 0,25 % 
masy węgla, posiadający wgniecenia, żeberka, rowki lub inne odkształce
nia, powstałe podczas procesu walcowania, niepokryty ani niepowle
czony, o maksymalnym wymiarze przekroju poprzecznego >= 0,8 mm 

bez cła 0 

7217 10 39  Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, zawierający < 0,25 % 
masy węgla, niepokryty ani niepowleczony, o maksymalnym wymiarze 
przekroju poprzecznego >= 0,8 mm (nieposiadający wgnieceń, żeberek, 
rowków lub innych odkształceń, powstałych w procesie walcowania) 

bez cła 0 

7217 10 50  Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, zawierający >= 0,25 %, 
ale < 0,6 % masy węgla, niepokryty ani niepowleczony, nawet polerowany 
(z wyłączeniem sztab i prętów walcowanych na gorąco) 

bez cła 0 

7217 10 90  Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, zawierający >= 0,6 % 
masy węgla, niepokryty ani niepowleczony, nawet polerowany (z wyłącze
niem sztab i prętów walcowanych na gorąco) 

bez cła 0 

7217 20 10  Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, zawierający < 0,25 % 
masy węgla, pokryty lub powleczony cynkiem, o maksymalnym wymia
rze przekroju poprzecznego < 0,8 mm 

bez cła 0 

7217 20 30  Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, zawierający < 0,25 % 
masy węgla, pokryty lub powleczony cynkiem, o maksymalnym wymia
rze przekroju poprzecznego >= 0,8 mm (z wyłączeniem sztab i prętów) 

bez cła 0 

7217 20 50  Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, zawierający >= 0,25 %, 
ale < 0,6 % masy węgla, pokryty lub powleczony cynkiem (z wyłączeniem 
sztab i prętów) 

bez cła 0 

7217 20 90  Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, zawierający >= 0,6 % 
masy węgla, pokryty lub powleczony cynkiem (z wyłączeniem sztab i prę
tów) 

bez cła 0 

7217 30 41  Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, zawierający < 0,25 % 
masy węgla, powleczony miedzią (z wyłączeniem sztab i prętów) 

bez cła 0 
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7217 30 49  Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, zawierający < 0,25 % 
masy węgla, pokryty lub powleczony metalami nieszlachetnymi (z wyłą
czeniem produktów pokrytych lub powleczonych cynkiem lub miedzią, 
sztab i prętów) 

bez cła 0 

7217 30 50  Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, zawierający >= 0,25 %, 
ale < 0,6 % masy węgla, pokryty lub powleczony metalami nieszlachet
nymi (z wyłączeniem produktów pokrytych lub powleczonych cynkiem, 
sztab i prętów) 

bez cła 0 

7217 30 90  Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, zawierający >= 0,6 % 
masy węgla, pokryty lub powleczony metalami nieszlachetnymi (z wyłą
czeniem produktów pokrytych lub powleczonych cynkiem, sztab i prę
tów) 

bez cła 0 

7217 90 20  Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, zawierający < 0,25 % 
masy węgla, pokryty lub powleczony (z wyłączeniem produktów pokry
tych lub powleczonych metalami nieszlachetnymi, sztab i prętów) 

bez cła 0 

7217 90 50  Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, zawierający >= 0,25 %, 
ale < 0,6 % masy węgla, pokryty lub powleczony (z wyłączeniem produk
tów pokrytych lub powleczonych metalami nieszlachetnymi, sztab i prę
tów) 

bez cła 0 

7217 90 90  Drut z żeliwa lub ze stali niestopowej, w zwojach, zawierający >= 0,6 % 
masy węgla, pokryty lub powleczony (z wyłączeniem produktów pokry
tych lub powleczonych metalami nieszlachetnymi, sztab i prętów) 

bez cła 0 

7218 10 00  Stal nierdzewna, w postaci wlewków lub pozostałych form pierwotnych 
(z wyłączeniem odpadów i złomu w postaci wlewków oraz produktów 
otrzymanych przez odlewanie ciągłe) 

bez cła 0 

7218 91 10  Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym prostokątnym 
(innym niż kwadratowy), zawierające >= 2,5 % masy niklu 

bez cła 0 

7218 91 80  Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym prostokątnym 
(innym niż kwadratowy), zawierające < 2,5 % masy niklu 

bez cła 0 

7218 99 11  Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadrato
wym, walcowane lub otrzymane przez odlewanie ciągłe 

bez cła 0 

7218 99 19  Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kwadrato
wym, kute 

bez cła 0 

7218 99 20  Półprodukty ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym kołowym lub 
innym niż kwadratowy lub prostokątny, walcowane lub otrzymane przez 
odlewanie ciągłe 

bez cła 0 

7218 99 80  Półprodukty ze stali nierdzewnej, kute (z wyłączeniem produktów o prze
kroju poprzecznym kwadratowym lub prostokątnym) 

bez cła 0 

7219 11 00  Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości 
>= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, 
o grubości > 10 mm 

bez cła 0 
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7219 12 10  Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości 
>= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, 
o grubości >= 4,75 mm, ale <= 10 mm, zawierające >= 2,5 % masy niklu 

bez cła 0 

7219 12 90  Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości 
>= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, 
o grubości >= 4,75 mm, ale <= 10 mm, zawierające < 2,5 % masy niklu 

bez cła 0 

7219 13 10  Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości 
>= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, 
o grubości >= 3 mm, ale <= 4,75 mm, zawierające >= 2,5 % masy niklu 

bez cła 0 

7219 13 90  Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości 
>= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, 
o grubości >= 3 mm, ale <= 4,75 mm, zawierające < 2,5 % masy niklu 

bez cła 0 

7219 14 10  Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości 
>= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, 
o grubości < 3 mm, zawierające >= 2,5 % masy niklu 

bez cła 0 

7219 14 90  Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości 
>= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach, 
o grubości < 3 mm, zawierające < 2,5 % masy niklu 

bez cła 0 

7219 21 10  Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości 
>= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwo
jach, o grubości > 10 mm, zawierające >= 2,5 % masy niklu 

bez cła 0 

7219 21 90  Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości 
>= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwo
jach, o grubości > 10 mm, zawierające < 2,5 % masy niklu 

bez cła 0 

7219 22 10  Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości 
>= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwo
jach, o grubości >= 4,75 mm, ale <= 10 mm, zawierające >= 2,5 % masy 
niklu 

bez cła 0 

7219 22 90  Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości 
>= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwo
jach, o grubości >= 4,75 mm, ale <= 10 mm, zawierające < 2,5 % masy 
niklu 

bez cła 0 

7219 23 00  Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości 
>= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwo
jach, o grubości >= 3 mm, ale < 4,75 mm 

bez cła 0 

7219 24 00  Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości 
>= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwo
jach, o grubości < 3 mm 

bez cła 0 

7219 31 00  Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości 
>= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości 
>= 4,75 mm 

bez cła 0 
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7219 32 10  Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości 
>= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości 
>= 3 mm, ale < 4,75 mm, zawierające >= 2,5 % masy niklu 

bez cła 0 

7219 32 90  Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości 
>= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości 
>= 3 mm, ale < 4,75 mm, zawierające < 2,5 % masy niklu 

bez cła 0 

7219 33 10  Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości 
>= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości 
> 1 mm, ale < 3 mm, zawierające >= 2,5 % masy niklu 

bez cła 0 

7219 33 90  Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości 
>= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości 
> 1 mm, ale < 3 mm, zawierające < 2,5 % masy niklu 

bez cła 0 

7219 34 10  Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości 
>= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości 
>= 0,5 mm, ale <= 1 mm, zawierające >= 2,5 % masy niklu 

bez cła 0 

7219 34 90  Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości 
>= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości 
>= 0,5 mm, ale <= 1 mm, zawierające < 2,5 % masy niklu 

bez cła 0 

7219 35 10  Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości 
>= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości 
< 0,5 mm, zawierające >= 2,5 % masy niklu 

bez cła 0 

7219 35 90  Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości 
>= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości 
< 0,5 mm, zawierające < 2,5 % masy niklu 

bez cła 0 

7219 90 20  Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości 
>= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione 
więcej, perforowane 

bez cła 0 

7219 90 80  Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości 
>= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione 
więcej, nieperforowane 

bez cła 0 

7220 11 00  Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, 
nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości >= 4,75 mm 

bez cła 0 

7220 12 00  Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, 
nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości < 4,75 mm 

bez cła 0 

7220 20 21  Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, 
nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 3 mm, za
wierające >= 2,5 % masy niklu 

bez cła 0 

7220 20 29  Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, 
nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości >= 3 mm, za
wierające < 2,5 % masy niklu 

bez cła 0 
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7220 20 41  Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, 
nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości > 0,35 mm, ale 
< 3 mm, zawierające >= 2,5 % masy niklu 

bez cła 0 

7220 20 49  Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, 
nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości > 0,35 mm, ale 
< 3 mm, zawierające < 2,5 % masy niklu 

bez cła 0 

7220 20 81  Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, 
nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości <= 0,35 mm, 
zawierające >= 2,5 % masy niklu 

bez cła 0 

7220 20 89  Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, 
nieobrobione więcej niż walcowane na zimno, o grubości <= 0,35 mm, 
zawierające < 2,5 % masy niklu 

bez cła 0 

7220 90 20  Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, 
walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej, perfo
rowane 

bez cła 0 

7220 90 80  Wyroby walcowane płaskie ze stali nierdzewnej, o szerokości < 600 mm, 
walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obrobione więcej, nie
perforowane 

bez cła 0 

7221 00 10  Sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregular
nych kręgach, zawierające >= 2,5 % masy niklu 

bez cła 0 

7221 00 90  Sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, walcowane na gorąco, w nieregular
nych kręgach, zawierające < 2,5 % masy niklu 

bez cła 0 

7222 11 11  Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż walcowane 
na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, o przekroju poprzecznym 
w kształcie koła o średnicy >= 80 mm, zawierające >= 2,5 % masy niklu 

bez cła 0 

7222 11 19  Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż walcowane 
na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, o przekroju poprzecznym 
w kształcie koła o średnicy >= 80 mm, zawierające < 2,5 % masy niklu 

bez cła 0 

7222 11 81  Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż walcowane 
na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, o przekroju poprzecznym 
w kształcie koła o średnicy < 80 mm, zawierające >= 2,5 % masy niklu 

bez cła 0 

7222 11 89  Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż walcowane 
na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, o przekroju po
przecznym w kształcie koła o średnicy < 80 mm, zawierające < 2,5 % 
masy niklu 

bez cła 0 

7222 19 10  Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż walcowane 
na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, zawierające 
>= 2,5 % masy niklu (z wyłączeniem wyrobów o przekroju poprzecznym 
w kształcie koła) 

bez cła 0 

7222 19 90  Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż walcowane 
na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, zawierające 
< 2,5 % masy niklu (z wyłączeniem wyrobów o przekroju poprzecznym 
w kształcie koła) 

bez cła 0 
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7222 20 11  Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym w kształcie 
koła, o średnicy >= 80 mm, tylko gięte na zimno lub wykończone 
na zimno, zawierające >= 2,5 % masy niklu 

bez cła 0 

7222 20 19  Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, o przekroju poprzecznym w kształcie 
koła, o średnicy >= 80 mm, gięte na zimno lub wykończone na zimno, 
zawierające < 2,5 % masy niklu 

bez cła 0 

7222 20 21  Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte 
na zimno lub wykończone na zimno, o przekroju poprzecznym w kształ
cie koła, o średnicy >= 25 mm, ale < 80 mm, zawierające >= 2,5 % masy 
niklu 

bez cła 0 

7222 20 29  Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte 
na zimno lub wykończone na zimno, o przekroju poprzecznym w kształ
cie koła, o średnicy >= 25 mm, ale < 80 mm, zawierające < 2,5 % masy 
niklu 

bez cła 0 

7222 20 31  Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte 
na zimno lub wykończone na zimno, o przekroju poprzecznym w kształ
cie koła, o średnicy < 25 mm, zawierające >= 2,5 % masy niklu 

bez cła 0 

7222 20 39  Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte 
na zimno lub wykończone na zimno, o przekroju poprzecznym w kształ
cie koła, o średnicy < 25 mm, zawierające < 2,5 % masy niklu 

bez cła 0 

7222 20 81  Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte 
na zimno lub wykończone na zimno, zawierające >= 2,5 % masy niklu 
(z wyłączeniem wyrobów o przekroju poprzecznym w kształcie koła) 

bez cła 0 

7222 20 89  Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż gięte 
na zimno lub wykończone na zimno, zawierające < 2,5 % masy niklu 
(z wyłączeniem wyrobów o przekroju poprzecznym w kształcie koła) 

bez cła 0 

7222 30 51  Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, zawierające >= 2,5 % masy 
niklu, kute 

bez cła 0 

7222 30 91  Pozostałe sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, zawierające < 2,5 % masy 
niklu, kute 

bez cła 0 

7222 30 97  Sztaby i pręty, ze stali nierdzewnej, gięte na zimno lub wykończone 
na zimno i obrobione więcej lub gięte na gorąco i obrobione więcej, gdzie 
indziej niewymienione (z wyłączeniem wyrobów kutych) 

bez cła 0 

7222 40 10  Kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, tylko walcowane 
na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane 

bez cła 0 

7222 40 50  Kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, nieobrobione wię
cej niż gięte na zimno lub wykończone na zimno 

bez cła 0 
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7222 40 90  Kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej, gięte na zimno lub 
wykończone na zimno i obrobione więcej, lub nieobrobione więcej niż 
kute, lub kute, lub gięte na gorąco innymi sposobami i obrobione więcej, 
gdzie indziej niewymienione 

bez cła 0 

7223 00 11  Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach, zawierający >= 28 %, ale =< 31 % 
masy niklu oraz >= 20 %, ale =< 22 % masy chromu (z wyłączeniem 
sztab i prętów) 

bez cła 0 

7223 00 19  Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach, zawierający >= 2,5 % masy niklu 
(z wyłączeniem wyrobów zawierających >= 28 %, ale =< 31 % masy niklu 
oraz >= 20 %, ale =< 22 % masy chromu, sztab i prętów) 

bez cła 0 

7223 00 91  Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach, zawierający < 2,5 % masy niklu, 
>= 13 %, ale =< 25 % masy chromu oraz >= 3,5 %, ale =< 6 % masy 
glinu (z wyłączeniem sztab i prętów) 

bez cła 0 

7223 00 99  Drut ze stali nierdzewnej, w zwojach, zawierający < 2,5 % masy niklu 
(z wyłączeniem wyrobów zawierających >= 13 %, ale =< 25 % masy 
chromu oraz >= 3,5 %, ale =< 6 % masy glinu, sztab i prętów) 

bez cła 0 

7224 10 10  Wlewki i pozostałe formy pierwotne, ze stali narzędziowej bez cła 0 

7224 10 90  Stal stopowa, inna niż nierdzewna, w postaci wlewków lub w pozostałych 
pierwotnych formach (z wyłączeniem ze stali narzędziowej, odpadów 
i złomu w postaci wlewków oraz produktów otrzymanych przez odlewa
nie ciągłe) 

bez cła 0 

7224 90 02  Półprodukty ze stali narzędziowej bez cła 0 

7224 90 03  Półprodukty ze stali szybkotnącej, o prostokątnym lub kwadratowym 
przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzymane przez odle
wanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość 

bez cła 0 

7224 90 05  Półprodukty ze stali zawierającej <= 0,7 % masy węgla, >= 0,5 %, ale =< 
1,2 % masy manganu oraz >= 0,6 %, ale =< 2,3 % masy krzemu lub stali 
zawierającej >= 0,0008 % masy boru, z zawartością dowolnego innego 
pierwiastka < zawartość minimalna określona w uwadze 1 (f) do działu 
72, o kwadratowym lub prostokątnym przekroju poprzecznym, walco
wane na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < 
dwukrotna grubość 

bez cła 0 

7224 90 07  Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub 
kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzy
mane przez odlewanie ciągłe, o szerokości < dwukrotna grubość (z wyłą
czeniem ze stali narzędziowej, szybkotnącej i artykułów objętych podpo
zycją 7224 90 05) 

bez cła 0 

7224 90 14  Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub 
kwadratowym przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco lub otrzy
mane przez odlewanie ciągłe, o szerokości >= dwukrotna grubość (z wyłą
czeniem ze stali narzędziowej) 

bez cła 0 

7224 90 18  Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym lub 
kwadratowym przekroju poprzecznym, kute (z wyłączeniem ze stali na
rzędziowej) 

bez cła 0 
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7224 90 31  Półprodukty ze stali zawierającej >= 0,9 %, ale =< 1,15 % masy węgla, 
>= 0,5 %, ale =< 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, <= 0,5 % molib
denu, cięte w kształty inne niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane 
na gorąco lub otrzymane przez odlewanie ciągłe 

bez cła 0 

7224 90 38  Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, cięte w kształty inne 
niż kwadratowe lub prostokątne, walcowane na gorąco lub otrzymane 
przez odlewanie ciągłe (z wyłączeniem ze stali narzędziowej i wyrobów 
zawierających >= 0,9 %, ale =< 1,15 % masy węgla, >= 0,5 %, ale =< 2 % 
masy chromu i, jeżeli występuje, <= 0,5 % molibdenu) 

bez cła 0 

7224 90 90  Półprodukty ze stali stopowej innej niż nierdzewna, kute (z wyłączeniem 
ze stali narzędziowej i wyrobów o kwadratowym lub prostokątnym, 
o kształcie koła lub wielokątnym przekroju poprzecznym) 

bez cła 0 

7225 11 00  Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szero
kości >= 600 mm, o ziarnach zorientowanych 

bez cła 0 

7225 19 10  Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szero
kości >= 600 mm, walcowane na gorąco 

bez cła 0 

7225 19 90  Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szero
kości >= 600 mm, walcowane na zimno, o ziarnach niezorientowanych 

bez cła 0 

7225 30 10  Wyroby walcowane płaskie ze stali narzędziowej, o szerokości 
>= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, w zwojach 

bez cła 0 

7225 30 30  Wyroby walcowane płaskie ze stali szybkotnącej, o szerokości 
>= 600 mm, walcowane na gorąco lub na zimno 

bez cła 0 

7225 30 90  Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o sze
rokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, 
w zwojach (z wyłączeniem wyrobów ze stali narzędziowej, szybkotnącej 
lub stali krzemowej elektrotechnicznej) 

bez cła 0 

7225 40 12  Wyroby walcowane płaskie ze stali narzędziowej, o szerokości 
>= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie w zwo
jach 

bez cła 0 

7225 40 15  Wyroby walcowane płaskie ze stali szybkotnącej, o szerokości 
>= 600 mm, walcowane na gorąco lub na zimno 

bez cła 0 

7225 40 40  Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o sze
rokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie 
w zwojach, o grubości > 10 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali narzę
dziowej, szybkotnącej lub krzemowej elektrotechnicznej) 

bez cła 0 

7225 40 60  Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o sze
rokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie 
w zwojach, o grubości >= 4,75 mm, ale <= 10 mm (z wyłączeniem wyro
bów ze stali narzędziowej, szybkotnącej lub stali krzemowej elektrotech
nicznej) 

bez cła 0 
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7225 40 90  Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o sze
rokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, nie 
w zwojach, o grubości < 4,75 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali na
rzędziowej, szybkotnącej lub krzemowej elektrotechnicznej) 

bez cła 0 

7225 50 20  Wyroby walcowane płaskie ze stali szybkotnącej, o szerokości 
>= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno 

bez cła 0 

7225 50 80  Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o sze
rokości >= 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wy
łączeniem ze stali szybkotnącej lub stali krzemowej elektrotechnicznej) 

bez cła 0 

7225 91 00  Wyroby walcowane płaskie, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o sze
rokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub na zimno, elektrolitycznie 
powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem wyrobów ze stali krze
mowej elektrotechnicznej) 

bez cła 0 

7225 92 00  Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o sze
rokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i po
kryte lub powleczone cynkiem (z wyłączeniem elektrolitycznie pokrytych 
lub powleczonych cynkiem i wyrobów ze stali krzemowej elektrotech
nicznej) 

bez cła 0 

7225 99 00  Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o sze
rokości >= 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i ob
robione więcej (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych cynkiem 
i wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej) 

bez cła 0 

7226 11 00  Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szero
kości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno, o ziar
nach zorientowanych 

bez cła 0 

7226 19 10  Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szero
kości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco 

bez cła 0 

7226 19 80  Wyroby walcowane płaskie ze stali krzemowej elektrotechnicznej, o szero
kości < 600 mm, walcowane na zimno, nawet obrobione więcej, lub wal
cowane na gorąco i obrobione więcej, o ziarnach niezorientowanych 

bez cła 0 

7226 20 00  Wyroby walcowane płaskie ze stali szybkotnącej, o szerokości 
<= 600 mm, walcowane na gorąco lub na zimno 

bez cła 0 

7226 91 20  Wyroby walcowane płaskie ze stali narzędziowej, o szerokości 
< 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco 

bez cła 0 

7226 91 91  Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, tylko 
walcowane na gorąco, o grubości >= 4,75 mm, o szerokości < 600 mm 
(z wyłączeniem ze stali narzędziowej, stali krzemowej elektrotechnicznej 
lub szybkotnącej) 

bez cła 0 

7226 91 99  Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieob
robione więcej niż walcowane na gorąco, o grubości < 4,75 mm, o szero
kości < 600 mm (z wyłączeniem ze stali narzędziowej, stali krzemowej 
elektrotechnicznej lub szybkotnącej) 

bez cła 0 
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7226 92 00  Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o sze
rokości < 600 mm, nieobrobione więcej niż walcowane na zimno (z wyłą
czeniem ze stali szybkotnącej lub stali krzemowej elektrotechnicznej) 

bez cła 0 

7226 99 10  Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o sze
rokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub na zimno, elektrolitycznie 
pokryte lub powleczone cynkiem (z wyłączeniem wyrobów ze stali szyb
kotnącej lub stali krzemowej elektrotechnicznej) 

bez cła 0 

7226 99 30  Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o sze
rokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i po
kryte lub powleczone cynkiem (z wyłączeniem elektrolitycznie pokrytych 
lub powleczonych cynkiem i wyrobów ze stali szybkotnącej lub ze stali 
krzemowej elektrotechnicznej) 

bez cła 0 

7226 99 70  Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o sze
rokości < 600 mm, walcowane na gorąco lub walcowane na zimno i obro
bione więcej (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych cynkiem i wy
robów ze stali szybkotnącej lub ze stali krzemowej elektrotechnicznej) 

bez cła 0 

7227 10 00  Sztaby i pręty ze stali szybkotnącej, walcowane na gorąco, w nieregular
nych kręgach 

bez cła 0 

7227 20 00  Sztaby i pręty ze stali krzemowo-manganowej, walcowane na gorąco, 
w nieregularnych kręgach 

bez cła 0 

7227 90 10  Sztaby i pręty, walcowane na gorąco, ze stali zawierającej >= 0,0008 % 
masy boru łącznie z dowolnym innym pierwiastkiem, o zawartości < mi
nimalna określona w uwadze 1 (f) do niniejszego działu, w nieregularnych 
kręgach 

bez cła 0 

7227 90 50  Sztaby i pręty, walcowane na gorąco, ze stali zawierającej >= 0,9 %, ale 
=< 1,15 % masy węgla, >= 0,5 %, ale =< 2 % masy chromu i, jeżeli wystę
puje, <= 0,5 % molibdenu, w nieregularnych kręgach 

bez cła 0 

7227 90 95  Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, walcowane na go
rąco, w nieregularnych kręgach (z wyłączeniem ze stali szybkotnącej lub 
ze stali krzemowo-manganowej oraz sztab i prętów objętych podpozycją 
7227 90 10 i 7227 90 50) 

bez cła 0 

7228 10 20  Sztaby i pręty, ze stali szybkotnącej, nieobrobione więcej niż walcowane 
na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, walcowane na gorąco, 
ciągnione na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż platerowane 
(z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walco
wanych na gorąco sztab i prętów w nieregularnych kręgach) 

bez cła 0 

7228 10 50  Sztaby i pręty, ze stali szybkotnącej, kute (z wyłączeniem półproduktów, 
wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, 
w nieregularnych kręgach) 

bez cła 0 

7228 10 90  Sztaby i pręty, ze stali szybkotnącej, nieobrobione więcej niż gięte 
na zimno lub wykończone na zimno, nawet obrabiane więcej, lub gięte 
na gorąco i obrobione więcej (z wyłączeniem wyrobów kutych, półpro
duktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab 
i prętów, w nieregularnych kręgach) 

bez cła 0 
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7228 20 10  Sztaby i pręty ze stali krzemowo-manganowej, o prostokątnym (innym 
niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco z czterech 
stron (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich 
i walcowanych na gorąco sztab i prętów w nieregularnych kręgach) 

bez cła 0 

7228 20 91  Sztaby i pręty ze stali krzemowo-manganowej, o kwadratowym lub in
nym niż prostokątny przekroju poprzecznym, nieobrobione więcej niż 
walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, i walcowane 
na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, nieobrobione więcej niż 
platerowane (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych pła
skich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach) 

bez cła 0 

7228 20 99  Sztaby i pręty ze stali krzemowo-manganowej, o kwadratowym lub in
nym niż prostokątny przekroju poprzecznym, nieobrobione więcej niż 
gięte na zimno lub wykończone na zimno, nawet obrabiane więcej, lub 
gięte na gorąco i obrobione więcej (z wyłączeniem walcowanych na go
rąco, ciągnionych na gorąco lub wyciskanych na gorąco, nieobrobionych 
więcej niż platerowane, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich 
i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach) 

bez cła 0 

7228 30 20  Sztaby i pręty, ze stali narzędziowej, tylko walcowane na gorąco, tylko 
ciągnione na gorąco lub tylko wyciskane (z wyłączeniem półproduktów, 
wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, 
w nieregularnych kręgach) 

bez cła 0 

7228 30 41  Sztaby i pręty, ze stali zawierającej >= 0,9 %, ale =< 1,15 % masy węgla, 
>= 0,5 %, ale =< 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, <= 0,5 % molib
denu, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnione na gorąco lub tylko 
wyciskane na gorąco, o przekroju okrągłym o średnicy >= 80 mm (z wyłą
czeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych 
na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach) 

bez cła 0 

7228 30 49  Sztaby i pręty, ze stali zawierającej >= 0,9 %, ale =< 1,15 % masy węgla, 
>= 0,5 %, ale =< 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, <= 0,5 % molib
denu, tylko walcowane na gorąco, tylko ciągnione na gorąco lub tylko 
wyciskane na gorąco (z wyłączeniem o przekroju okrągłym o średnicy 
>= 80 mm, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowa
nych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych kręgach) 

bez cła 0 

7228 30 61  Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, tylko walcowane 
na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, o przekroju 
okrągłym o średnicy >= 80 mm (inne niż ze stali szybkotnącej, ze stali 
krzemowo-manganowej, stali narzędziowej i z wyłączeniem artykułów 
objętych podpozycją 7228 30 41, półproduktów, wyrobów walcowanych 
płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych krę
gach) 

bez cła 0 

7228 30 69  Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, tylko walcowane 
na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, o przekroju 
okrągłym o średnicy < 80 mm (inne niż ze stali szybkotnącej, ze stali 
krzemowo-manganowej, stali narzędziowej i z wyłączeniem artykułów 
objętych podpozycją 7228 30 49, półproduktów, wyrobów walcowanych 
płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów, w nieregularnych krę
gach) 

bez cła 0 

24.12.2016 L 356/540 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



CN 2007  Wyszczególnienie Stawka podstawowa Kategoria 

7228 30 70  Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, o prostokątnym (in
nym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, walcowane na gorąco 
z czterech stron (inne niż ze stali szybkotnącej, ze stali krzemowo-manga
nowej, stali narzędziowej i z wyłączeniem artykułów objętych podpozycją 
7228 30 41 i 7228 30 49, półproduktów, wyrobów walcowanych pła
skich i walcowanych na gorąco sztab i prętów w nieregularnych kręgach) 

bez cła 0 

7228 30 89  Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, tylko walcowane 
na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane na gorąco, o innym niż 
prostokątny (innym niż kwadratowy) przekroju poprzecznym, walcowane 
na gorąco z czterech stron lub o przekroju okrągłym (inne niż ze stali 
szybkotnącej, ze stali krzemowo-manganowej, stali narzędziowej, i z wyłą
czeniem artykułów objętych podpozycją 7228 30 49, półproduktów, wy
robów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów 
w nieregularnych kręgach) 

bez cła 0 

7228 40 10  Sztaby i pręty, ze stali narzędziowej, tylko kute (z wyłączeniem półpro
duktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab 
i prętów w nieregularnych kręgach) 

bez cła 0 

7228 40 90  Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, tylko kute (z wyłą
czeniem wyrobów ze stali szybkotnącej lub ze stali krzemowo-mangano
wej, stali narzędziowej, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich 
i walcowanych na gorąco sztab i prętów w nieregularnych kręgach) 

bez cła 0 

7228 50 20  Sztaby i pręty, ze stali narzędziowej, tylko gięte na zimno lub wykoń
czone na zimno (z wyłączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych 
płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów w nieregularnych krę
gach) 

bez cła 0 

7228 50 40  Sztaby i pręty ze stali zawierającej >= 0,9 %, ale =< 1,15 % masy węgla, 
>= 0,5 %, ale =< 2 % masy chromu i, jeżeli występuje, <= 0,5 % molib
denu, tylko gięte na zimno lub wykończone na zimno (z wyłączeniem 
półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco 
sztab i prętów w nieregularnych kręgach) 

bez cła 0 

7228 50 61  Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej 
niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, o przekroju okrągłym 
o średnicy >= 80 mm (z wyłączeniem ze stali szybkotnącej, ze stali krze
mowo-manganowej, stali narzędziowej, artykułów objętych podpozycją 
7228 50 40, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowa
nych na gorąco sztab i prętów w nieregularnych kręgach) 

bez cła 0 

7228 50 69  Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej 
niż gięte na zimno lub wykończone na zimno, o przekroju okrągłym 
o średnicy < 80 mm (z wyłączeniem ze stali szybkotnącej, ze stali krze
mowo-manganowej, stali narzędziowej, artykułów objętych podpozycją 
7228 50 40, półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowa
nych na gorąco sztab i prętów w nieregularnych kręgach) 

bez cła 0 

7228 50 80  Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieobrobione więcej 
niż gięte na zimno lub wykończone na zimno (z wyłączeniem o przekroju 
okrągłym i wyrobów ze stali szybkotnącej, ze stali krzemowo-mangano
wej, stali narzędziowej i artykułów objętych podpozycją 7228 50 40, pół
produktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych na gorąco 
sztab i prętów w nieregularnych kręgach) 

bez cła 0 
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7228 60 20  Sztaby i pręty, ze stali narzędziowej, gięte na zimno lub wykończone 
na zimno i obrabiane więcej lub gięte na gorąco i obrabiane więcej (z wy
łączeniem półproduktów, wyrobów walcowanych płaskich i walcowanych 
na gorąco sztab i prętów w nieregularnych kręgach) 

bez cła 0 

7228 60 80  Sztaby i pręty, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, gięte na zimno lub 
wykończone na zimno i obrabiane więcej lub gięte na gorąco i obrabiane 
więcej (z wyłączeniem sztab i prętów ze stali szybkotnącej, stali krze
mowo-manganowej lub stali narzędziowej, półproduktów, wyrobów wal
cowanych płaskich i walcowanych na gorąco sztab i prętów w nieregular
nych kręgach) 

bez cła 0 

7228 70 10  Kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, 
nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub 
wyciskane 

bez cła 0 

7228 70 90  Kątowniki, kształtowniki i profile ze stali stopowej innej niż nierdzewna, 
gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem produktów nieobrobionych 
więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane) 

bez cła 0 

7228 80 00  Sztaby i pręty drążone, nadające się do celów wiertniczych, ze stali stopo
wej lub niestopowej 

bez cła 0 

7229 20 00  Drut ze stali krzemowo-manganowej, w zwojach (z wyłączeniem sztab 
i prętów) 

bez cła 0 

7229 90 20  Drut ze stali szybkotnącej, w zwojach (z wyłączeniem sztab i prętów) bez cła 0 

7229 90 50  Drut ze stali zawierającej >= 0,9 %, ale =< 1,15 % masy węgla, >= 0,5 %, 
ale =< 2 % masy chromu i, jeżeli występuje <= 0,5 % molibdenu, w zwo
jach (z wyłączeniem walcowanych sztab i prętów) 

bez cła 0 

7229 90 90  Drut ze stali stopowej innej niż nierdzewna, w zwojach (z wyłączeniem 
walcowanych sztab i prętów, drutu ze stali szybkotnącej lub krzemowo- 
manganowej i artykułów objętych podpozycją 7229 90 50) 

bez cła 0 

7301 10 00  Ścianka szczelna z żeliwa lub stali, nawet drążona, tłoczona lub wyko
nana z połączonych elementów 

bez cła 0 

7301 20 00  Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa lub stali, spawane bez cła 0 

7302 10 10  Szyny przewodzące prąd, z żeliwa lub stali, z częściami z metalu nieżelaz
nego, kolejowe lub tramwajowe (z wyłączeniem odbojnic) 

bez cła 0 

7302 10 21  Szyny kolejowe z symetryczną stopą płaską (Vignola), z żeliwa lub stali, 
kolejowe lub tramwajowe, nowe, o masie >= 46 kg/m 

bez cła 0 

7302 10 23  Szyny kolejowe z symetryczną stopą płaską (Vignola), z żeliwa lub stali, 
kolejowe lub tramwajowe, nowe, o masie >= 27 kg/m, ale < 46 kg/m 

bez cła 0 
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7302 10 29  Szyny kolejowe z symetryczną stopą płaską (Vignola), z żeliwa lub stali, 
kolejowe lub tramwajowe, nowe, o masie < 27 kg/m 

bez cła 0 

7302 10 40  Szyny z rowkiem z żeliwa lub stali, kolejowe lub tramwajowe, nowe bez cła 0 

7302 10 50  Szyny z żeliwa lub stali, kolejowe lub tramwajowe, nowe, o masie 
< 20 kg/m (z wyłączeniem odbojnic, szyn kolejowych z symetryczną 
stopą płaską (Vignola), szyn z rowkiem i szyn przewodzących prąd z częś
ciami z metalu nieżelaznego) 

bez cła 0 

7302 10 90  Szyny z żeliwa lub stali, kolejowe lub tramwajowe, używane (z wyłącze
niem odbojnic i szyn przewodzących prąd z częściami z metalu nieżelaz
nego) 

bez cła 0 

7302 30 00  Iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotnicowe i pozostałe elementy 
skrzyżowań, kolejowe lub tramwajowe, z żeliwa lub stali 

2,7 0 

7302 40 00  Nakładki stykowe i podkładki pod szyny, z żeliwa lub stali, kolejowe lub 
tramwajowe 

bez cła 0 

7302 90 00  Podkłady kolejowe, odbojnice, szyny zębate, siodełka szynowe, kliny sio
dełkowe, łapki mocujące, płyty podstawowe, cięgna i pozostałe elementy 
przeznaczone do łączenia lub mocowania szyn, tramwajowe lub kolejowe, 
z żeliwa lub stali (z wyłączeniem szyn, iglic zwrotnicowych, krzyżownic, 
prętów zwrotnicowych i pozostałych elementów skrzyżowań, nakładek 
stykowych i podkładek pod szyny) 

bez cła 0 

7303 00 10  Rury i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych w systemach ciśnienio
wych, z żeliwa 

3,2 0 

7303 00 90  Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa (z wyłączeniem wyro
bów w rodzaju stosowanych w systemach ciśnieniowych) 

3,2 0 

7304 11 00  Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej 
lub gazu, bez szwu, ze stali nierdzewnej 

bez cła 0 

7304 19 10  Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej 
lub gazu, bez szwu, żelazne lub ze stali, o średnicy zewnętrznej 
<= 168,3 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej lub żeliwa) 

bez cła 0 

7304 19 30  Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej 
lub gazu, bez szwu, żelazne lub ze stali, o średnicy zewnętrznej 
> 168,3 mm, ale <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nie
rdzewnej lub żeliwa) 

bez cła 0 

7304 19 90  Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej 
lub gazu, bez szwu, żelazne lub ze stali, o średnicy zewnętrznej 
> 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej lub żeliwa) 

bez cła 0 

7304 22 00  Rura płuczkowa ze stali nierdzewnej, bez szwu, w rodzaju stosowanych 
do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu 

bez cła 0 

24.12.2016 L 356/543 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



CN 2007  Wyszczególnienie Stawka podstawowa Kategoria 

7304 23 00  Rura płuczkowa żelazna lub ze stali, bez szwu, w rodzaju stosowanych 
do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu (z wyłączeniem 
wyrobów ze stali nierdzewnej lub żeliwa) 

bez cła 0 

7304 24 00  Rury okładzinowe i przewody rurowe, bez szwu, w rodzaju stosowanych 
do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, ze stali nierdzew
nej (z wyłączeniem rury płuczkowej) 

bez cła 0 

7304 29 10  Rury okładzinowe i przewody rurowe w rodzaju stosowanych do wierceń 
przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne lub ze stali, 
o średnicy zewnętrznej <= 168,3 mm (z wyłączeniem produktów z że
liwa) 

bez cła 0 

7304 29 30  Rury okładzinowe i przewody rurowe w rodzaju stosowanych do wierceń 
przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne lub ze stali, 
o średnicy zewnętrznej > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm (z wyłączeniem 
wyrobów z żeliwa) 

bez cła 0 

7304 29 90  Rury okładzinowe i przewody rurowe w rodzaju stosowanych do wierceń 
przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, bez szwu, żelazne lub ze stali, 
o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa) 

bez cła 0 

7304 31 20  Rury precyzyjne, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, żelazne 
lub ze stali niestopowej, ciągnione na zimno lub walcowane na zimno 
(z wyłączeniem rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów 
ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych 
w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub 
gazu) 

bez cła 0 

7304 31 80  Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym prze
kroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, ciągnione na zimno 
lub walcowane na zimno (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa, rur przewo
dowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, 
lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych 
do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu i rur precyzyjnych) 

bez cła 0 

7304 39 10  Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym prze
kroju poprzecznym, żelazne lub ze stali niestopowej, nieciągnione 
na zimno ani niewalcowane na zimno, nieobrobione, proste i o jednolitej 
grubości ścianki, wyłącznie do stosowania przy produkcji rur i przewodów 
rurowych, o innych przekrojach poprzecznych i grubościach ścianki (z wy
łączeniem wyrobów z żeliwa) 

bez cła 0 

7304 39 30  Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym prze
kroju poprzecznym, żelazne (z wyłączeniem żeliwnych) lub ze stali nie
stopowej, nie ciągnione na zimno ani niewalcowane na zimno, o średnicy 
zewnętrznej > 421 mm i grubości ścianki > 10,5 mm (z wyłączeniem rur 
przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub 
gazu, rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych 
do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu) 

bez cła 0 

7304 39 52  Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, żelazne 
lub ze stali niestopowej, pokryte lub powleczone cynkiem (z wyłączeniem 
wyrobów z żeliwa) 

bez cła 0 

7304 39 58  Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, bez szwu, 
żelazne lub ze stali niestopowej (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa i wyro
bów pokrytych lub powleczonych cynkiem) 

bez cła 0 
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7304 39 92  Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym prze
kroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej, nieciągnione 
na zimno ani niewalcowane na zimno, o średnicy zewnętrznej 
<= 168,3 mm (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa, rur przewodowych 
w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okła
dzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń 
przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu oraz rur, przewodów ruro
wych i profili drążonych objętych pozycją 7304 39 30 do 7304 39 58) 

bez cła 0 

7304 39 93  Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym prze
kroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej, nieciągnione 
na zimno ani niewalcowane na zimno, o średnicy zewnętrznej 
> 168,3 mm, ale <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyrobów z żeliwa, rur 
przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub 
gazu, rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych 
do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu oraz rur, przewo
dów rurowych i profili drążonych objętych pozycją 7304 39 30 
do 7304 39 58) 

bez cła 0 

7304 39 99  Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym prze
kroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej, nieciągnione 
na zimno ani niewalcowane na zimno, o średnicy zewnętrznej 
> 406,4 mm (z wyłączeniem produktów z żeliwa, rur przewodowych 
w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okła
dzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń 
przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu oraz rur, przewodów ruro
wych i profili drążonych objętych pozycją 7304 39 30 do 7304 39 58) 

bez cła 0 

7304 41 00  Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym prze
kroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnione na zimno lub walco
wane na zimno (z wyłączeniem rur przewodowych w rodzaju stosowa
nych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okładzinowych i przewo
dów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu 
ropy naftowej lub gazu) 

bez cła 0 

7304 49 10  Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym prze
kroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, nieciągnione na zimno ani nie
walcowane na zimno, nieobrobione, proste i o jednolitej grubości ścianki, 
wyłącznie do stosowania przy produkcji rur i przewodów rurowych, o in
nych przekrojach poprzecznych i grubościach ścianki 

bez cła 0 

7304 49 92  Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym prze
kroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, nieciągnione na zimno ani nie
walcowane na zimno, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm (z wyłącze
niem rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy na
ftowej lub gazu, rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju 
stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu oraz 
rur, przewodów rurowych i profili drążonych objętych pozycją 
7304 49 10) 

bez cła 0 

7304 49 99  Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym prze
kroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, nieciągnione na zimno ani nie
walcowane na zimno, o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm (z wyłączeniem 
rur przewodowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej 
lub gazu, rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowa
nych do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu oraz rur, 
przewodów rurowych i profili drążonych objętych pozycją 7304 49 10) 

bez cła 0 

7304 51 12  Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym prze
kroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, ciągnione 
na zimno lub walcowane na zimno, proste i o jednolitej grubości ścianki, 
zawierającej >= 0,9 %, ale <= 1,15 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 2 % 
masy chromu, nawet zawierającej <= 0,5 % masy molibdenu, o długości 
<= 0,5 m (z wyłączeniem rur, przewodów rurowych i profili drążonych 
objętych pozycją 7304 10 i 7304 20) 

bez cła 0 
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7304 51 18  Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym prze
kroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, ciągnione 
na zimno lub walcowane na zimno, proste i o jednolitej grubości ścianki, 
zawierające >= 0,9 %, ale <= 1,15 % masy węgla, >= 0,5 %, ale <= 2 % 
masy chromu, nawet zawierające <= 0,5 % masy molibdenu, o długości 
> 0,5 m (z wyłączeniem rur, przewodów rurowych i profili drążonych ob
jętych pozycją 7304 10 i 7304 20) 

bez cła 0 

7304 51 81  Rury precyzyjne, bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, ze stali 
stopowej innej niż nierdzewna, ciągnione na zimno lub walcowane 
na zimno (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych 
do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okładzinowych i przewodów 
rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy 
naftowej oraz rur i przewodów rurowych i profili drążonych, prostych 
i o jednolitej grubości ścianki, zawierające >= 0,9 %, ale <= 1,15 % masy 
węgla, >= 0,5 %, ale <= 2 % masy chromu, nawet zawierające <= 0,5 % 
masy molibdenu) 

bez cła 0 

7304 51 89  Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym prze
kroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieciągnione 
na zimno ani niewalcowane na zimno (z wyłączeniem rur przewodo
wych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur 
okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wier
ceń przy poszukiwaniu ropy naftowej, rur precyzyjnych, przewodów ru
rowych i profili drążonych, prostych i o jednolitej grubości ścianki, zawie
rające >= 0,9 %, ale <= 1,15 % masy węgla oraz >= 0,5 %, ale <= 2 % 
masy chromu, nawet zawierające <= 0,5 % masy molibdenu) 

bez cła 0 

7304 59 10  Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym prze
kroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieciągnione 
na zimno ani niewalcowane na zimno, nieobrobione, proste i o jednolitej 
grubości ścianki, wyłącznie do stosowania przy produkcji rur i przewodów 
rurowych, o innych przekrojach poprzecznych i grubościach ścianki 

bez cła 0 

7304 59 32  Rury, przewody rurowe i profile drążone, ze stali stopowej (z wyłączeniem 
stali nierdzewnej), bez szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym (nieciąg
nione na zimno ani niewalcowane na zimno), proste i o jednolitej gru
bości ścianki, o długości <= 0,5 m, zawierające >= 0,9 %, ale <= 1,15 % 
masy węgla oraz >= 0,5 %, ale <= 2 % masy chromu, nawet zawierające 
<= 0,5 % masy molibdenu (z wyłączeniem rur, przewodów rurowych 
i profili drążonych objętych pozycjami 7304 10, 7304 20 i 7304 59 10) 

bez cła 0 

7304 59 38  Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym prze
kroju poprzecznym, ze stali stopowej (z wyłączeniem stali nierdzewnej) 
(nieciągnione na zimno ani niewalcowane na zimno), proste i o jednolitej 
grubości ścianki, zawierające >= 0,9 %, ale <= 1,15 % masy węgla oraz 
>= 0,5 %, ale <= 2 % masy chromu, nawet zawierające <= 0,5 % masy 
molibdenu, o długości > 0,5 m (z wyłączeniem rur, przewodów rurowych 
i profili drążonych objętych pozycjami 7304 10, 7304 20 i 7304 59 10) 

bez cła 0 

7304 59 92  Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym prze
kroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieciągnione 
na zimno ani niewalcowane na zimno, o średnicy zewnętrznej 
<= 168,3 mm (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowa
nych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okładzinowych i przewo
dów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu 
ropy naftowej lub gazu oraz rur, przewodów rurowych i profili wydrążo
nych objętych pozycjami od 7304 59 10 do 7304 59 38) 

bez cła 0 
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7304 59 93  Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym prze
kroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieciągnione 
na zimno ani niewalcowane na zimno, o średnicy zewnętrznej 
> 168,3 mm, ale <= 406,4 mm (z wyłączeniem rur przewodowych, w ro
dzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okładzino
wych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy 
poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu oraz rur, przewodów rurowych 
i profili wydrążonych objętych pozycjami od 7304 59 10 do 7304 59 38) 

bez cła 0 

7304 59 99  Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o okrągłym prze
kroju poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna, nieciągnione 
na zimno ani niewalcowane na zimno, o średnicy zewnętrznej 
> 406,4 mm (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowanych 
do rurociągów ropy naftowej lub gazu, rur okładzinowych i przewodów 
rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu ropy 
naftowej lub gazu oraz rur, przewodów rurowych i profili wydrążonych 
objętych pozycjami od 7304 59 10 do 7304 59 38) 

bez cła 0 

7304 90 00  Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, o nieokrągłym prze
kroju poprzecznym, żelazne lub ze stali (z wyłączeniem produktów z że
liwa) 

bez cła 0 

7305 11 00  Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej 
lub gazu, o przekroju poprzecznym w kształcie koła i średnicy zewnętrz
nej > 406,4 mm, z żelaza lub ze stali, spawane wzdłużnie łukiem krytym 

bez cła 0 

7305 12 00  Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej 
lub gazu, o przekroju poprzecznym w kształcie koła i średnicy zewnętrz
nej > 406,4 mm, z żelaza lub ze stali, spawane wzdłużnie (z wyłączeniem 
produktów spawanych wzdłużnie łukiem krytym) 

bez cła 0 

7305 19 00  Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej 
lub gazu, o przekroju poprzecznym w kształcie koła i średnicy zewnętrz
nej > 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych lub ze stali 
(z wyłączeniem wyrobów spawanych wzdłużnie) 

bez cła 0 

7305 20 00  Rury okładzinowe w rodzaju stosowanych do wierceń przy poszukiwaniu 
ropy naftowej lub gazu, o przekroju poprzecznym w kształcie koła 
i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich 
żelaznych lub ze stali 

bez cła 0 

7305 31 00  Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym w kształcie koła 
i średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, z żelaza lub ze stali, spawane 
wzdłużnie (z wyłączeniem wyrobów w rodzaju stosowanych do rurocią
gów ropy naftowej lub gazu lub do wierceń przy poszukiwaniu ropy na
ftowej lub gazu) 

bez cła 0 

7305 39 00  Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym w kształcie koła 
i średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, z żelaza lub stali, spawane (z wyłą
czeniem wyrobów spawanych wzdłużnie lub w rodzaju stosowanych 
do rurociągów ropy naftowej lub gazu lub do wierceń przy poszukiwaniu 
ropy naftowej lub gazu) 

bez cła 0 

7305 90 00  Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym w kształcie koła 
i średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, z wyrobów walcowanych płaskich, 
z żelaza lub stali, spawanych (z wyłączeniem wyrobów spawanych lub 
wyrobów w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu 
lub do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu) 

bez cła 0 
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7306 11 10  Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej 
lub gazu, spawane wzdłużnie, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali 
nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm 

bez cła 0 

7306 11 90  Rury przewodowe, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej 
lub gazu, spawane spiralnie, z wyrobów walcowanych płaskich ze stali 
nierdzewnej, o zewnętrznej średnicy <= 406,4 mm 

bez cła 0 

7306 19 11  Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej 
lub gazu, spawane wzdłużnie, z wyrobów walcowanych płaskich żelaz
nych lub ze stali, o średnicy zewnętrznej <= 186,3 mm (z wyłączeniem 
wyrobów ze stali nierdzewnej lub z żeliwa) 

bez cła 0 

7306 19 19  Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej 
lub gazu, spawane wzdłużnie, z wyrobów walcowanych płaskich żelaz
nych lub ze stali, o średnicy zewnętrznej > 168,3 mm, ale <= 406,4 mm 
(z wyłączeniem wyrobów ze stali nierdzewnej lub z żeliwa) 

bez cła 0 

7306 19 90  Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej 
lub gazu, spawane spiralnie, z wyrobów walcowanych płaskich żelaznych 
lub ze stali, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm (z wyłączeniem wyro
bów ze stali nierdzewnej lub z żeliwa) 

bez cła 0 

7306 21 00  Rury okładzinowe i przewody rurowe w rodzaju stosowanych do wierceń 
w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowa
nych płaskich ze stali nierdzewnej, o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm 

bez cła 0 

7306 29 00  Rury okładzinowe i przewody rurowe w rodzaju stosowanych do wierceń 
w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, spawane, z wyrobów walcowa
nych płaskich żelaznych lub ze stali, o średnicy zewnętrznej 
<= 406,4 mm (z wyjątkiem wyrobów ze stali nierdzewnej lub z żeliwa) 

bez cła 0 

7306 30 11  Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza 
lub ze stali niestopowej, o grubości ścianki <= 2 mm 

bez cła 0 

7306 30 19  Rury precyzyjne, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza 
lub ze stali niestopowej, o grubości ścianki > 2 mm 

bez cła 0 

7306 30 41  Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, 
o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej, po
kryte lub powleczone cynkiem 

bez cła 0 

7306 30 49  Rury (przewody gazowe) gwintowane lub dające się gwintować, spawane, 
o okrągłym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali niestopowej 
(z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych cynkiem) 

bez cła 0 

7306 30 72  Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym 
przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zew
nętrznej <= 168,3 mm, powleczone lub pokryte cynkiem (z wyłączeniem 
rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej 
lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stoso
wanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu) 

bez cła 0 
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7306 30 77  Pozostałe rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym 
przekroju poprzecznym, z żelaza lub stali niestopowej, o średnicy zew
nętrznej <= 168,3 mm (z wyłączeniem powleczonych lub pokrytych cyn
kiem i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy 
naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w ro
dzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, 
rur precyzyjnych i rur gwintowanych lub dających się gwintować (prze
wody gazowe)) 

bez cła 0 

7306 30 80  Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju 
poprzecznym, z żelaza lub stali, o średnicy zewnętrznej > 168,3 mm, ale 
<= 406,4 mm (z wyłączeniem rur przewodowych, w rodzaju stosowa
nych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i prze
wodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu 
ropy naftowej lub gazu, rur precyzyjnych ze stali, rur przewodzących 
prąd i rur gwintowanych lub dających się gwintować (przewody gazowe)) 

bez cła 0 

7306 40 20  Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju 
poprzecznym, ze stali nierdzewnej, ciągnione na zimno lub walcowane 
na zimno (z wyłączeniem wyrobów o zewnętrznym i wewnętrznym prze
kroju poprzecznym w kształcie koła i o średnicy zewnętrznej 
> 406,4 mm, i rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów 
ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, 
w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub 
gazu) 

bez cła 0 

7306 40 80  Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju 
poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów ciągnionych 
na zimno lub walcowanych na zimno, rur i przewodów rurowych o zew
nętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym w kształcie koła 
i o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur przewodowych, w rodzaju 
stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzino
wych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych do wierceń w po
szukiwaniu ropy naftowej lub gazu) 

bez cła 0 

7306 50 20  Rury precyzyjne ze stali, spawane, o okrągłym przekroju poprzecznym, 
ze stali stopowej innej niż nierdzewna 

bez cła 0 

7306 50 80  Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o okrągłym przekroju 
poprzecznym, ze stali stopowej innej niż nierdzewna (z wyłączeniem rur 
i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju po
przecznym w kształcie koła i średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, oraz rur 
przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub 
gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowa
nych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu i rur precyzyj
nych ze stali) 

bez cła 0 

7306 61 11  Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o prostokątnym lub 
kwadratowym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, o grubości 
ścianki <= 2 mm 

bez cła 0 

7306 61 19  Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub 
prostokątnym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nie
rdzewna, o grubości ścianki <= 2 mm 

bez cła 0 

7306 61 91  Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o kwadratowym lub 
prostokątnym przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej, o grubości 
ścianki > 2 mm 

bez cła 0 

7306 61 99  Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o prostokątnym lub 
kwadratowym przekroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nie
rdzewna, o grubości ścianki > 2 mm 

bez cła 0 
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7306 69 10  Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym prze
kroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem rur i przewodów 
rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju poprzecznym 
w kształcie koła i których zewnętrzna średnica > 406,4 mm, rur przewo
dowych w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu 
lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, w rodzaju stosowanych 
do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub gazu, oraz rur, przewodów 
rurowych i profili drążonych o kwadratowym lub prostokątnym prze
kroju poprzecznym) 

bez cła 0 

7306 69 90  Rury, przewody rurowe i profile drążone, spawane, o nieokrągłym prze
kroju poprzecznym, z żelaza lub ze stali innej niż nierdzewna (z wyłącze
niem rur i przewodów rurowych o zewnętrznym i wewnętrznym prze
kroju poprzecznym w kształcie koła i których zewnętrzna średnica 
> 406,4 mm, rur przewodowych, w rodzaju stosowanych do rurociągów 
ropy naftowej lub gazu, lub rur okładzinowych i przewodów rurowych, 
w rodzaju stosowanych do wierceń w poszukiwaniu ropy naftowej lub 
gazu, oraz rur, przewodów rurowych i profili drążonych o kwadratowym 
lub prostokątnym przekroju poprzecznym) 

bez cła 0 

7306 90 00  Rury, przewody rurowe i profile drążone (np. z otwartym szwem, zgrze
wane, nitowane lub zamykane w podobny sposób), żelazne lub ze stali 
(z wyłączeniem rur, przewodów rurowych i profili drążonych, z żeliwa, 
bez szwu lub spawanych, o zewnętrznym i wewnętrznym przekroju po
przecznym w kształcie koła, których zewnętrzna średnica > 406,4 mm) 

bez cła 0 

7307 11 10  Łączniki rur lub przewodów rurowych, odlewane z żeliwa nieciągliwego, 
w rodzaju stosowanych w systemach ciśnieniowych 

3,7 0 

7307 11 90  Łączniki rur lub przewodów rurowych, odlewane z żeliwa nieciągliwego 
(z wyłączeniem w rodzaju stosowanych w systemach ciśnieniowych) 

3,7 0 

7307 19 10  Łączniki rur i przewodów rurowych, odlewane z żeliwa ciągliwego 3,7 0 

7307 19 90  Łączniki rur lub przewodów rurowych, odlewane, ze stali 3,7 0 

7307 21 00  Kołnierze, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych) 3,7 0 

7307 22 10  Gwintowane tuleje, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewa
nych) 

bez cła 0 

7307 22 90  Gwintowane kolanka i łuki, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów 
odlewanych) 

3,7 0 

7307 23 10  Kolanka i łuki spawane doczołowo, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem 
wyrobów odlewanych) 

3,7 0 

7307 23 90  Łączniki rur lub przewodów rurowych, spawane doczołowo, ze stali nie
rdzewnej (z wyłączeniem wyrobów odlewanych, kolanek i łuków) 

3,7 0 

7307 29 10  Gwintowane łączniki rur lub przewodów rurowych, ze stali nierdzewnej 
(z wyłączeniem wyrobów odlewanych, kołnierzy, kolanek, łuków i tulei) 

3,7 0 

7307 29 30  Łączniki rur lub przewodów rurowych, ze stali nierdzewnej, do spawania 
(z wyłączeniem odlewanych i kołnierzy) 

3,7 0 
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7307 29 90  Łączniki rur lub przewodów rurowych, ze stali nierdzewnej (z wyłącze
niem wyrobów odlewanych, wyrobów gwintowanych lub wyrobów 
do spawania czołowego lub spawania, i kołnierzy) 

3,7 0 

7307 91 00  Kołnierze, z żelaza lub ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów od
lewanych lub ze stali nierdzewnej) 

3,7 0 

7307 92 10  Gwintowane tuleje, z żelaza lub stali (z wyłączeniem odlewanych lub 
ze stali nierdzewnej) 

bez cła 0 

7307 92 90  Gwintowane kolanka i łuki, z żelaza lub stali (z wyłączeniem odlewanych 
lub ze stali nierdzewnej) 

3,7 0 

7307 93 11  Kolanka i łuki, spawane doczołowo, z żelaza lub stali, o największej śred
nicy zewnętrznej <= 609,6 mm (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub 
ze stali nierdzewnej) 

3,7 0 

7307 93 19  Łączniki spawane doczołowo, z żelaza lub stali, o największej średnicy 
zewnętrznej <= 609,6 mm (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub 
ze stali nierdzewnej, kolanek, łuków i kołnierzy) 

3,7 0 

7307 93 91  Kolanka i łuki, spawane doczołowo, z żelaza lub stali, o największej śred
nicy zewnętrznej > 609,6 mm (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub 
ze stali nierdzewnej) 

3,7 0 

7307 93 99  Łączniki spawane doczołowo, z żelaza lub stali, o największej średnicy 
zewnętrznej > 609,6 mm (z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali 
nierdzewnej, kolanek, łuków i kołnierzy) 

3,7 0 

7307 99 10  Gwintowane łączniki rur lub przewodów rurowych, z żelaza lub stali 
(z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej, kołnierzy, 
kolanek, łuków i tulei) 

3,7 0 

7307 99 30  Łączniki rur lub przewodów rurowych, z żelaza lub stali, do spawania 
(z wyłączeniem wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej i kołnierzy) 

3,7 0 

7307 99 90  Łączniki rur lub przewodów rurowych, z żelaza lub stali (z wyłączeniem 
wyrobów żeliwnych lub ze stali nierdzewnej, wyrobów gwintowanych, 
wyrobów do spawania czołowego lub spawania, i kołnierzy) 

3,7 0 

7308 10 00  Mosty i części mostów z żelaza lub stali bez cła 0 

7308 20 00  Wieże i maszty kratowe z żeliwa lub stali bez cła 0 

7308 30 00  Drzwi, okna oraz ramy do nich i progi drzwiowe, z żeliwa lub stali bez cła 0 

7308 40 10  Wsporniki kopalniane, z żeliwa lub stali bez cła 0 

7308 40 90  Elementy rusztowań, szalowań, deskowań lub obudów kopalnianych, z że
liwa lub stali (z wyłączeniem wsporników kopalnianych, zmontowanych 
ścianek szczelnych i płyt szalunkowych do wylewania betonu, mających 
cechy form) 

bez cła 0 
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7308 90 10  Zapory, śluzy, wrota śluz, przystanie, doki i pozostałe konstrukcje mor
skie i związane z drogami wodnymi, z żeliwa lub stali 

bez cła 0 

7308 90 51  Panele złożone z dwóch ścian z profilowanego (żeberkowanego) arkusza, 
z żeliwa lub stali, z rdzeniem izolującym 

bez cła 0 

7308 90 59  Konstrukcje i części konstrukcji, z żeliwa lub stali, wyłącznie lub głównie 
z arkuszy, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem drzwi i okien 
i ram do nich, oraz paneli złożonych z dwóch ścian z profilowanego (że
berkowanego) arkusza, z żeliwa lub stali, z rdzeniem izolującym) 

bez cła 0 

7308 90 99  Konstrukcje i części konstrukcji z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymie
nione (z wyłączeniem mostów i części mostów; wież; masztów krato
wych; bram; drzwi i okien oraz ram do nich i progów drzwiowych; ele
mentów rusztowań, szalowań, deskowań lub obudów kopalnianych, za
pór, śluz, wrót śluz, stałych przystani, doków i pozostałych konstrukcji 
morskich i związanych z drogami wodnymi, oraz konstrukcji i części 
konstrukcji niewyprodukowanych wyłącznie lub głównie z płyt) 

bez cła 0 

7309 00 10  Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki do gazów innych niż gaz 
sprężony lub skroplony, z żeliwa lub stali, o pojemności > 300 litrów 
(z wyłączeniem pojemników wyposażonych w urządzenia mechaniczne 
lub termiczne i pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażo
nych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu) 

2,2 0 

7309 00 30  Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, do cieczy, z żeliwa lub 
stali, pokryte lub izolowane cieplnie, o pojemności > 300 litrów (z wyłą
czeniem pojemników wyposażonych w urządzenia mechaniczne lub ter
miczne i pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażonych 
do transportu jednym lub wieloma środkami transportu) 

2,2 0 

7309 00 51  Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, do cieczy, z żeliwa lub 
stali, o pojemności > 100 000 litrów (z wyłączeniem pojemników pokry
tych lub izolowanych cieplnie lub wyposażonych w urządzenia mecha
niczne lub termiczne i pojemników specjalnie skonstruowanych lub wy
posażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu) 

2,2 0 

7309 00 59  Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, do cieczy, z żeliwa lub 
stali, o pojemności <= 100 000 litrów, ale > 300 litrów (z wyłączeniem 
pojemników pokrytych lub izolowanych cieplnie lub wyposażonych 
w urządzenia mechaniczne lub termiczne i pojemników specjalnie skon
struowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środ
kami transportu) 

2,2 0 

7309 00 90  Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, do ciał stałych, z żeliwa 
lub stali, o pojemności > 300 litrów (z wyłączeniem pojemników pokry
tych lub izolowanych cieplnie lub wyposażonych w urządzenia mecha
niczne lub termiczne i pojemników specjalnie skonstruowanych lub wy
posażonych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu) 

2,2 0 

7310 10 00  Cysterny, beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki na dowolny 
materiał, z żeliwa lub stali, o pojemności >= 50 litrów, ale <= 300 litrów, 
gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem pojemników na sprężony 
lub skroplony gaz lub wyposażonych w urządzenia mechaniczne lub ter
miczne) 

2,7 0 
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7310 21 11  Puszki, z żeliwa lub stali, o pojemności < 50 litrów, które mają być zamy
kane przez lutowanie lub obciskanie, w rodzaju stosowanych do konser
wowania żywności 

2,7 0 

7310 21 19  Puszki, z żeliwa lub stali, o pojemności < 50 litrów, które mają być zamy
kane przez lutowanie lub obciskanie, w rodzaju stosowanych do konser
wowania napojów 

2,7 0 

7310 21 91  Puszki, z żeliwa lub stali, o pojemności < 50 litrów, które mają być zamy
kane przez lutowanie lub obciskanie, o grubości ścianki < 0,5 mm (z wy
łączeniem puszek na sprężony lub skroplony gaz i w rodzaju stosowa
nych do konserwowania żywności lub napojów) 

2,7 0 

7310 21 99  Puszki, z żeliwa lub stali, o pojemności < 50 litrów, które mają być zamy
kane przez lutowanie lub obciskanie, o grubości ścianki >= 0,5 mm (z wy
łączeniem puszek na sprężony lub skroplony gaz i w rodzaju stosowa
nych do konserwowania żywności lub napojów) 

2,7 0 

7310 29 10  Cysterny, beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki na dowolny 
materiał, z żeliwa lub stali, o pojemności < 50 litrów, o grubości ścianki 
< 0,5 mm, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem pojemników 
na sprężony lub skroplony gaz lub wyposażonych w urządzenia mecha
niczne lub termiczne lub puszek, które mają być zamykane przez lutowa
nie lub obciskanie) 

2,7 0 

7310 29 90  Cysterny, beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki na dowolny 
materiał, z żeliwa lub ze stali, o pojemności < 50 litrów, o grubości 
ścianki >= 0,5 mm, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem pojem
ników na sprężony lub skroplony gaz lub wyposażonych w urządzenia 
mechaniczne lub termiczne lub puszek, które mają być zamykane przez 
lutowanie lub obciskanie) 

2,7 0 

7311 00 10  Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub ze stali, bez szwu 
(z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych lub wyposażo
nych do transportu jednym lub wieloma środkami transportu) 

2,7 0 

7311 00 91  Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub ze stali, o pojem
ności < 1 000 litrów (z wyłączeniem pojemników bez szwu i specjalnie 
skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma 
środkami transportu) 

2,7 0 

7311 00 99  Pojemniki na sprężony lub skroplony gaz, z żeliwa lub ze stali, o pojem
ności >= 1 000 litrów (z wyłączeniem pojemników bez szwu i specjalnie 
skonstruowanych lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma 
środkami transportu) 

2,7 0 

7312 10 20  Splotki, liny i kable, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wyrobów izolo
wanych elektrycznie oraz skręconego drutu ogrodzeniowego i drutu kol
czastego) 

bez cła 0 

7312 10 41  Splotki, liny i kable, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna, z maksymal
nym wymiarem przekroju poprzecznego <= 3 mm, pokryte lub powle
czone stopami cynku z miedzią (mosiądzem) (z wyłączeniem izolowanych 
elektrycznie oraz skręconego drutu ogrodzeniowego i drutu kolczastego) 

bez cła 0 
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7312 10 49  Splotki, liny i kable, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna, z maksymal
nym wymiarem przekroju poprzecznego <= 3 mm (z wyłączeniem izolo
wanych elektrycznie, skręconego drutu ogrodzeniowego i drutu kolczas
tego, pokrytych lub powleczonych stopami cynku z miedzią (mosią
dzem)) 

bez cła 0 

7312 10 61  Splotki, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna, niepowleczone, z maksy
malnym wymiarem przekroju poprzecznego > 3 mm (z wyłączeniem wy
robów izolowanych elektrycznie i skręconego drutu ogrodzeniowego 
i drutu kolczastego) 

bez cła 0 

7312 10 65  Splotki, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna, z maksymalnym wymia
rem przekroju poprzecznego > 3 mm, pokryte lub powleczone cynkiem 
(z wyłączeniem izolowanych elektrycznie i skręconego drutu ogrodzenio
wego i drutu kolczastego) 

bez cła 0 

7312 10 69  Splotki, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna, z maksymalnym wymia
rem przekroju poprzecznego > 3 mm, powleczone (z wyłączeniem wyro
bów izolowanych elektrycznie oraz skręconego drutu ogrodzeniowego 
i drutu kolczastego oraz splotek pokrytych lub powleczonych cynkiem) 

bez cła 0 

7312 10 81  Liny i kable, włącznie z zamkniętymi, z żeliwa lub stali innej niż nie
rdzewna, z maksymalnym wymiarem przekroju poprzecznego > 3 mm, 
ale <= 12 mm, niepowleczone lub tylko pokryte lub powleczone cynkiem 
(z wyłączeniem izolowanych elektrycznie, drutu ogrodzeniowego i drutu 
kolczastego) 

bez cła 0 

7312 10 83  Liny i kable, włącznie z zamkniętymi, z żeliwa lub stali innej niż nie
rdzewna, z maksymalnym wymiarem przekroju poprzecznego > 12 mm, 
ale <= 24 mm, niepowleczone lub tylko pokryte lub powleczone cynkiem 
(z wyłączeniem izolowanych elektrycznie, skręconego drutu ogrodzenio
wego i drutu kolczastego) 

bez cła 0 

7312 10 85  Liny i kable, włącznie z zamkniętymi, z żeliwa lub stali innej niż nie
rdzewna, z maksymalnym wymiarem przekroju poprzecznego > 24 mm, 
ale <= 48 mm, niepowleczone lub tylko pokryte lub powleczone cynkiem 
(z wyłączeniem izolowanych elektrycznie, skręconego drutu ogrodzenio
wego i drutu kolczastego) 

bez cła 0 

7312 10 89  Liny i kable, włącznie z zamkniętymi, z żeliwa lub stali innej niż nie
rdzewna, z maksymalnym wymiarem przekroju poprzecznego > 48 mm, 
niepowleczone lub tylko pokryte powleczone lub cynkiem (z wyłączeniem 
izolowanych elektrycznie, skręconego drutu ogrodzeniowego i drutu kol
czastego) 

bez cła 0 

7312 10 98  Liny i kable, włącznie z zamkniętymi, z żeliwa lub stali innej niż nie
rdzewna, z maksymalnym wymiarem przekroju poprzecznego > 3 mm 
(z wyłączeniem niepowleczonych lub tylko pokrytych lub powleczonych 
cynkiem, izolowanych elektrycznie wyrobów i skręconego drutu ogrodze
niowego i drutu kolczastego, lin i kabli, pokrytych lub powleczonych lub 
cynkiem) 

bez cła 0 
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7312 90 00  Taśmy plecione, zawiesia i podobne, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem wy
robów izolowanych elektrycznie) 

bez cła 0 

7313 00 00  Drut kolczasty z żeliwa lub stali; obręcze skręcone lub pojedynczy drut 
płaski, z kolcami lub bez, i luźno skręcany drut podwójny, w rodzaju sto
sowanych na ogrodzenia, z żeliwa lub stali 

bez cła 0 

7314 12 00  Taśmy bez końca do urządzeń mechanicznych, z drutu ze stali nierdzew
nej 

bez cła 0 

7314 14 00  Tkanina, włączając taśmy bez końca, z drutu ze stali nierdzewnej (z wyłą
czeniem tkanin z włókien metalowych, w rodzaju stosowanych jako okła
dzina, wykładzina lub do podobnych celów i taśm bez końca do urządzeń 
mechanicznych) 

bez cła 0 

7314 19 00  Tkanina, włączając taśmy bez końca, z drutu żeliwnego lub stalowego 
(z wyłączeniem ze stali nierdzewnej i tkanin z włókien metalowych, w ro
dzaju stosowanych jako okładzina, wykładzina lub do podobnych celów) 

bez cła 0 

7314 20 10  Krata, siatka i ogrodzenia, spawane na przecięciach, o wielkości oczek 
>= 100 cm2, z drutu żeliwnego lub stalowego, żebrowanego, o maksymal
nym wymiarze przekroju poprzecznego >= 3 mm 

bez cła 0 

7314 20 90  Krata, siatka i ogrodzenia, spawane na przecięciach, o wielkości oczek 
>= 100 cm2, z drutu żeliwnego lub stalowego, którego materiał składowy 
posiada maksymalny wymiar przekroju poprzecznego >= 3 mm (z wyłą
czeniem drutu żebrowanego) 

bez cła 0 

7314 31 00  Krata, siatka i ogrodzenia, z drutu żeliwnego lub stalowego, spawane 
na przecięciach, pokryte lub powleczone cynkiem (z wyłączeniem wyro
bów o maksymalnym wymiarze przekroju poprzecznego >= 3 mm 
i o wielkości oczek >= 100 cm2) 

bez cła 0 

7314 39 00  Krata, siatka i ogrodzenia, z drutu żeliwnego lub stalowego, spawane 
na przecięciach (z wyłączeniem wyrobów o maksymalnym wymiarze 
przekroju poprzecznego >= 3 mm i o wielkości oczek >= 100 cm2, i krat, 
siatek i ogrodzenia, pokrytych lub powleczonych cynkiem) 

bez cła 0 

7314 41 10  Siatka sześciokątna z drutu żeliwnego lub stalowego, niespawana na prze
cięciach, pokryta lub powleczona cynkiem 

bez cła 0 

7314 41 90  Krata, siatka i ogrodzenia, z drutu żeliwnego lub stalowego, niespawane 
na przecięciach, pokryta lub powleczona cynkiem (z wyłączeniem siatki 
sześciokątnej) 

bez cła 0 

7314 42 10  Siatka sześciokątna z drutu żeliwnego lub stalowego, niespawana na prze
cięciach, powleczona tworzywami sztucznymi 

bez cła 0 

7314 42 90  Krata, siatka i ogrodzenia, z drutu żeliwnego lub stalowego, niespawane 
na przecięciach, powleczona tworzywami sztucznymi (z wyłączeniem 
siatki sześciokątnej) 

bez cła 0 
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7314 49 00  Krata, siatka i ogrodzenia, z drutu żeliwnego lub stalowego, niespawane 
na przecięciach (z wyłączeniem pokrytych lub powleczonych cynkiem lub 
pokrytych tworzywami sztucznymi) 

bez cła 0 

7314 50 00  Siatka metalowa rozciągana z żeliwa lub stali bez cła 0 

7315 11 10  Łańcuch tulejkowy, z żeliwa lub stali, w rodzaju stosowanych do rowerów 
i motocykli 

2,7 0 

7315 11 90  Łańcuch tulejkowy, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem łańcucha tulejko
wego w rodzaju stosowanych do rowerów i motocykli) 

2,7 0 

7315 12 00  Łańcuch przegubowy, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem łańcucha tulejko
wego) 

2,7 0 

7315 19 00  Części łańcucha przegubowego, z żeliwa lub stali 2,7 0 

7315 20 00  Łańcuch przeciwpoślizgowy do pojazdów samochodowych, z żeliwa lub 
stali 

2,7 0 

7315 81 00  Łańcuch ogniwowy rozpórkowy, z żeliwa lub stali 2,7 0 

7315 82 10  Łańcuch o ogniwach spawanych, z żeliwa lub stali, którego materiał skła
dowy ma maksymalny wymiar przekroju poprzecznego <= 16 mm (z wy
łączeniem łańcuchów przegubowych, łańcuchów przeciwpoślizgowych 
i łańcuchów ogniwowych rozpórkowych) 

2,7 0 

7315 82 90  Łańcuch z żeliwa lub stali, spawany na przecięciach, którego materiał 
składowy ma maksymalny wymiar przekroju poprzecznego > 16 mm 
(z wyłączeniem łańcuchów przegubowych, łańcuchów przeciwpoślizgo
wych i łańcuchów ogniwowych rozpórkowych) 

2,7 0 

7315 89 00  Łańcuch z żeliwa lub stali (z wyłączeniem łańcuchów przegubowych, łań
cuchów przeciwpoślizgowych, łańcuchów ogniwowych rozpórkowych, 
łańcuchów o ogniwach spawanych oraz ich części; łańcuszków do zegar
ków, łańcuszków do naszyjników i podobnych, łańcuchów używanych 
jako narzędzia tnące lub piły łańcuchowe, łańcuchów zgarniających dla 
przenośników, łańcuchów zębatych dla urządzeń tekstylnych i podobnych, 
zabezpieczeń drzwi wyposażonych w łańcuchy, łańcuchów do urządzeń 
geodezyjnych) 

2,7 0 

7315 90 00  Części łańcuchów przeciwpoślizgowych, łańcuchów ogniwowych rozpór
kowych i innych łańcuchów objętych pozycją 7315 (z wyłączeniem łańcu
chów przegubowych) 

2,7 0 

7316 00 00  Kotwice, drapacze oraz ich części, z żeliwa lub stali 2,7 0 

7317 00 10  Pinezki kreślarskie, z żeliwa lub stali bez cła 0 

7317 00 20  Gwoździe, z drutu żeliwnego lub stalowego, w taśmach lub zwojach bez cła 0 

7317 00 40  Gwoździe, z drutu stalowego zawierające >= 0,5 % masy węgla, utwar
dzone (z wyłączeniem gwoździ w taśmach lub zwojach) 

bez cła 0 
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7317 00 61  Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, gwoździe karbowane, klamry 
i podobne artykuły, z drutu żeliwnego lub stalowego, pokryte lub powle
czone cynkiem (z wyłączeniem gwoździ w taśmach lub zwojach, utwar
dzonych gwoździ zawierających >= 0,5 % masy węgla oraz zszywek 
w pasmach) 

bez cła 0 

7317 00 69  Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, gwoździe karbowane, klamry 
i podobne artykuły, z drutu żeliwnego lub stalowego, niepokryte lub nie
powleczone cynkiem (z wyłączeniem gwoździ w taśmach lub zwojach, ut
wardzonych gwoździ zawierających >= 0,5 % masy węgla, zszywek w pas
mach oraz pinezek kreślarskich) 

bez cła 0 

7317 00 90  Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, gwoździe karbowane, klamry 
i podobne artykuły, z żeliwa lub stali (nie z drutu żeliwnego lub stalo
wego i z wyłączeniem zszywek w pasmach oraz pinezek kreślarskich) 

bez cła 0 

7318 11 00  Wkręty do podkładów, z żeliwa lub stali 3,7 0 

7318 12 10  Wkręty do drewna, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem wkrętów do pod
kładów) 

3,7 0 

7318 12 90  Wkręty do drewna, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłączeniem 
wkrętów do podkładów) 

3,7 0 

7318 13 00  Haki gwintowane i pierścienie gwintowane, z żeliwa lub stali 3,7 0 

7318 14 10  Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłą
czeniem wkrętów do drewna) 

3,7 0 

7318 14 91  Wkręty z gwintem o dużym skoku, z żeliwa lub stali innej niż nie
rdzewna 

3,7 0 

7318 14 99  Wkręty samogwintujące, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (z wyłą
czeniem wkrętów z gwintem o dużym skoku i wkrętów do drewna) 

3,7 0 

7318 15 10  Wkręty, z żeliwa lub stali, toczone ze sztab, prętów, profili lub drutu, 
o pełnym przekroju, gwintowane, o grubości trzpienia <= 6 mm 

3,7 0 

7318 15 20  Wkręty i śruby, z żeliwa lub stali (nawet z nakrętkami lub podkładkami), 
do mocowania kolejowych, torowych materiałów konstrukcyjnych (z wyłą
czeniem wkrętów do podkładów) 

3,7 0 

7318 15 30  Wkręty i śruby, ze stali nierdzewnej (nawet z nakrętkami lub podkład
kami), bez łbów (z wyłączeniem wkrętów toczonych ze sztab, prętów, 
profili lub drutu, o pełnym przekroju, gwintowanych, o grubości trzpienia 
<= 6 mm oraz wkrętów i śrub do mocowania kolejowych, torowych ma
teriałów konstrukcyjnych) 

3,7 0 

7318 15 41  Wkręty i śruby, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (nawet z nakręt
kami lub podkładkami), bez łbów, o wytrzymałości na rozciąganie < 800 
MPa (z wyłączeniem wkrętów toczonych ze sztab, prętów, profili lub 
drutu, o pełnym przekroju, gwintowanych, o grubości trzpienia <= 6 mm 
oraz wkrętów i śrub do mocowania kolejowych, torowych materiałów 
konstrukcyjnych) 

3,7 0 
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7318 15 49  Wkręty i śruby, z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (nawet z nakręt
kami lub podkładkami), bez łbów, o wytrzymałości na rozciąganie 
>= 800 MPa (z wyłączeniem wkrętów toczonych ze sztab, prętów, profili 
lub drutu, o pełnym przekroju, gwintowanych, o grubości trzpienia 
<= 6 mm oraz wkrętów i śrub do mocowania kolejowych, torowych ma
teriałów konstrukcyjnych) 

3,7 0 

7318 15 51  Wkręty i śruby z łbem z nacięciem płaskim lub z gniazdem krzyżowym, 
ze stali nierdzewnej (nawet z nakrętkami lub podkładkami), z łbami (z wy
łączeniem wkrętów do drewna i wkrętów samogwintujących) 

3,7 0 

7318 15 59  Wkręty i śruby z łbem z nacięciem płaskim lub z gniazdem krzyżowym, 
z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna (nawet z nakrętkami lub podkład
kami), z łbami (z wyłączeniem wkrętów do drewna i wkrętów samogwin
tujących) 

3,7 0 

7318 15 61  Wkręty i śruby z łbem z gniazdem sześciokątnym, ze stali nierdzewnej 
(nawet z nakrętkami lub podkładkami) (z wyłączeniem wkrętów 
do drewna, wkrętów samogwintujących oraz wkrętów i śrub do mocowa
nia kolejowych, torowych materiałów konstrukcyjnych) 

3,7 0 

7318 15 69  Wkręty i śruby z łbem z gniazdem sześciokątnym, z żeliwa lub stali innej 
niż nierdzewna (nawet z nakrętkami lub podkładkami) (z wyłączeniem 
wkrętów do drewna, wkrętów samogwintujących oraz wkrętów i śrub 
do mocowania kolejowych, torowych materiałów konstrukcyjnych) 

3,7 0 

7318 15 70  Wkręty i śruby z łbem sześciokątnym, ze stali nierdzewnej (nawet z na
krętkami lub podkładkami), z łbami (z wyłączeniem wkrętów z łbem 
z gniazdem, wkrętów do drewna, wkrętów samogwintujących oraz wkrę
tów i śrub do mocowania kolejowych, torowych materiałów konstrukcyj
nych) 

3,7 0 

7318 15 81  Wkręty i śruby z łbem sześciokątnym, z żeliwa lub stali innej niż nie
rdzewna (nawet z nakrętkami lub podkładkami), o wytrzymałości na roz
ciąganie < 800 MPa, z łbami (z wyłączeniem wkrętów z łbem z gniazdem, 
wkrętów do drewna, wkrętów samogwintujących oraz wkrętów i śrub 
do mocowania kolejowych, torowych materiałów konstrukcyjnych) 

3,7 0 

7318 15 89  Wkręty i śruby z łbem sześciokątnym, z żeliwa lub stali innej niż nie
rdzewna (nawet z nakrętkami lub podkładkami), o wytrzymałości na roz
ciąganie >= 800 MPa, z łbami (z wyłączeniem wkrętów z łbem z gniaz
dem, wkrętów do drewna, wkrętów samogwintujących oraz wkrętów 
i śrub do mocowania kolejowych, torowych materiałów konstrukcyjnych) 

3,7 0 

7318 15 90  Wkręty i śruby, z żeliwa lub stali (nawet z nakrętkami lub podkładkami), 
z łbami (z wyłączeniem wkrętów i śrub z łbem z nacięciem płaskim lub 
z gniazdem krzyżowym, wkrętów i śrub z łbem sześciokątnym; wkrętów 
do drewna, wkrętów samogwintujących oraz wkrętów i śrub do mocowa
nia kolejowych, torowych materiałów konstrukcyjnych, haków gwintowa
nych, pierścieni gwintowanych i wkrętów »lag«) 

3,7 0 
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7318 16 10  Nakrętki z żeliwa lub stali, toczone ze sztab, prętów, profili lub drutu, 
o pełnym przekroju, o średnicy wewnętrznej <= 6 mm 

3,7 0 

7318 16 30  Nakrętki ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem nakrętek toczonych ze sztab, 
prętów, profili lub drutu, o pełnym przekroju, o średnicy wewnętrznej 
<= 6 mm) 

3,7 0 

7318 16 50  Nakrętki samozabezpieczające z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna 
(z wyłączeniem takich artykułów toczonych ze sztab, prętów, profili lub 
drutu, o pełnym przekroju, o średnicy wewnętrznej <= 6 mm) 

3,7 0 

7318 16 91  Nakrętki z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna, o średnicy wewnętrznej 
<= 12 mm (z wyłączeniem takich artykułów toczonych ze sztab, prętów, 
profili lub drutu, o pełnym przekroju, o średnicy wewnętrznej <= 6 mm 
i nakrętek samozabezpieczających) 

3,7 0 

7318 16 99  Nakrętki z żeliwa lub stali innej niż nierdzewna, o średnicy wewnętrznej 
> 12 mm (z wyłączeniem nakrętek samozabezpieczających) 

3,7 0 

7318 19 00  Artykuły gwintowane, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione 3,7 0 

7318 21 00  Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki ustalające, z żeliwa lub stali 3,7 0 

7318 22 00  Podkładki z żeliwa lub stali (z wyłączeniem podkładek sprężystych i pozo
stałych podkładek ustalających) 

3,7 0 

7318 23 00  Nity z żeliwa lub stali (z wyłączeniem nitów rurkowych i rozwidlonych 
do szczególnych zastosowań) 

3,7 0 

7318 24 00  Zawleczki i przetyczki, z żeliwa lub stali 3,7 0 

7318 29 00  Artykuły niegwintowane, z żeliwa lub stali 3,7 0 

7319 20 00  Agrafki z żeliwa i stali 2,7 0 

7319 30 00  Szpilki z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione 2,7 0 

7319 90 10  Igły do szycia, cerowania lub haftowania, do prac ręcznych, z żeliwa lub 
stali 

2,7 0 

7319 90 90  Igły dziewiarskie, iglice, szydełka, druty do haftowania i podobne arty
kuły, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem igieł do szycia, cerowania lub haf
towania) 

2,7 0 

7320 10 11  Resory warstwowe i pióra do nich, z żeliwa lub stali 2,7 0 

7320 10 19  Resory piórowe i pióra do nich, z żeliwa lub stali, obrobione na gorąco 
(z wyłączeniem resorów warstwowych) 

2,7 0 
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7320 10 90  Resory piórowe i pióra do nich, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem obro
bionych na gorąco) 

2,7 0 

7320 20 20  Sprężyny śrubowe, z żeliwa lub stali, obrobione na gorąco (z wyłączeniem 
sprężyn spiralnych płaskich, sprężyn do zegarów i zegarków, sprężyn 
do lasek i rękojeści parasolek i parasoli oraz amortyzatorów objętych sek
cją 17) 

2,7 0 

7320 20 81  Sprężyny zwojowe ściskane, z żeliwa lub stali 2,7 0 

7320 20 85  Sprężyny zwojowe rozciągane, z żeliwa lub stali 2,7 0 

7320 20 89  Sprężyny śrubowe, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem obrobionych na go
rąco, sprężyn zwojowych ściskanych i zwojowych rozciąganych) 

2,7 0 

7320 90 10  Sprężyny spiralne płaskie, z żeliwa lub stali 2,7 0 

7320 90 30  Sprężyny talerzowe, z żeliwa lub stali 2,7 0 

7320 90 90  Sprężyny i pióra do resorów, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem sprężyn ta
lerzowych, sprężyn spiralnych płaskich, sprężyn śrubowych, resorów pió
rowych i piór do nich, sprężyn do zegarów i zegarków, sprężyn do lasek 
i rękojeści parasolek i parasoli oraz amortyzatorów i drążków reakcyjnych 
lub wałków skrętnych objętych sekcją 17) 

2,7 0 

7321 11 10  Urządzenia do pieczenia, smażenia, grillowania i gotowania z piecykiem, 
włącznie z oddzielnymi piecykami, do użytku domowego, z żeliwa lub 
stali, na gaz lub na gaz i inne paliwa (z wyłączeniem dużych urządzeń 
do gotowania) 

2,7 0 

7321 11 90  Urządzenia do pieczenia, smażenia, grillowania i gotowania i podgrzewa
cze płytowe, do użytku domowego, z żeliwa lub stali, na gaz lub na gaz 
i inne paliwa (z wyłączeniem urządzeń do gotowania z piecykiem, od
dzielnych piecyków i dużych urządzeń do gotowania) 

2,7 0 

7321 12 00  Urządzenia do pieczenia, smażenia, grillowania i gotowania i podgrzewa
cze płytowe, do użytku domowego, z żeliwa lub stali, na paliwo ciekłe 
(z wyłączeniem dużych urządzeń do gotowania) 

2,7 0 

7321 19 00  Urządzenia do pieczenia, smażenia, grillowania i gotowania i podgrzewa
cze płytowe, do użytku domowego, z żeliwa lub stali, na paliwo stałe lub 
inne źródła energii (z wyłączeniem paliwa ciekłego lub gazowego oraz 
dużych urządzeń do gotowania) 

2,7 0 

7321 81 10  Piece, grzejniki, ruszty, paleniska, kotły pralne, piecyki koksowe i podobne 
urządzenia, z żeliwa lub stali, na gaz lub na gaz i inne paliwa, z ujściem 
na spaliny (z wyłączeniem urządzeń do gotowania, nawet z piecykiem, 
oddzielnych piecyków, podgrzewaczy płytowych, kotłów centralnego 
ogrzewania, samodzielnych podgrzewaczy wody i zasobników ciepłej 
wody oraz dużych urządzeń do gotowania) 

2,7 0 
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7321 81 90  Piece, grzejniki, ruszty, paleniska, kotły pralne, piecyki koksowe i podobne 
urządzenia, z żeliwa lub stali, na gaz lub na gaz i inne paliwa, bez ujścia 
na spaliny (z wyłączeniem urządzeń do gotowania, podgrzewaczy płyto
wych i dużych urządzeń do gotowania) 

2,7 0 

7321 82 10  Piece, grzejniki, ruszty, paleniska, kotły pralne, piecyki koksowe i podobne 
urządzenia, z żeliwa lub stali, na paliwo ciekłe, z ujściem na spaliny (z wy
łączeniem urządzeń do gotowania, nawet z piecykiem, oddzielnych piecy
ków, podgrzewaczy płytowych, kotłów centralnego ogrzewania, samo
dzielnych podgrzewaczy wody, zasobników ciepłej wody i dużych urzą
dzeń do gotowania) 

2,7 0 

7321 82 90  Piece, grzejniki, ruszty, paleniska, kotły pralne, piecyki koksowe i podobne 
urządzenia, z żeliwa lub stali, na paliwo ciekłe, bez ujścia na spaliny (z wy
łączeniem urządzeń do gotowania, podgrzewaczy płytowych i dużych 
urządzeń do gotowania) 

2,7 0 

7321 89 00  Piece, grzejniki, ruszty, paleniska, kotły pralne, piecyki koksowe i podobne 
urządzenia, z żeliwa lub stali, na paliwo stałe lub inne źródła energii 
(z wyłączeniem paliw płynnych lub gazowych oraz urządzeń do gotowa
nia, nawet z piecykiem, oddzielnych piecyków, podgrzewaczy płytowych, 
kotłów centralnego ogrzewania, zasobników ciepłej wody i dużych urzą
dzeń do gotowania) 

2,7 0 

7321 90 00  Części urządzeń stosowanych w gospodarstwie domowym, nieogrzewa
nych elektrycznie, objętych pozycją 7321, gdzie indziej niewymienione 

2,7 0 

7322 11 00  Grzejniki centralnego ogrzewania, nieogrzewane elektrycznie oraz ich 
części, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem części wymienionych lub wystę
pujących gdzie indziej i kotłów centralnego ogrzewania) 

3,2 0 

7322 19 00  Grzejniki centralnego ogrzewania, nieogrzewane elektrycznie oraz ich 
części, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali (z wyłączeniem części wy
mienionych lub występujących gdzie indziej i kotłów centralnego ogrze
wania) 

3,2 0 

7322 90 00  Nagrzewnice powietrza i rozdzielacze gorącego powietrza, włącznie z roz
dzielaczami, które mogą także rozdzielać powietrze świeże lub klimatyzo
wane, nieogrzewane elektrycznie, zawierające wentylatory lub dmuchawy 
poruszane silnikiem oraz ich części, z żeliwa lub stali 

3,2 0 

7323 10 00  Wełna z żeliwa lub stali; zmywaki do czyszczenia, szorowania lub polero
wania naczyń, rękawice i podobne artykuły, z żeliwa lub stali 

3,2 0 

7323 91 00  Stołowe, kuchenne lub pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i ich 
części, z żeliwa, nieemaliowane (z wyłączeniem puszek, skrzynek i podob
nych pojemników objętych pozycją 7310; koszy na odpady; łopat, korko
ciągów i pozostałych artykułów o naturze narzędzia; artykułów nożowni
czych, łyżek, chochli, widelców itp. objętych pozycją od 8211 do 8215; 
artykułów ozdobnych; wyrobów sanitarnych) 

3,2 0 
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7323 92 00  Stołowe, kuchenne lub pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i ich 
części, z żeliwa, emaliowane (z wyłączeniem puszek, skrzynek i podob
nych pojemników objętych pozycją 7310; koszy na odpady; łopat, korko
ciągów i pozostałych artykułów o naturze narzędzia; artykułów nożowni
czych, łyżek, chochli, widelców itp. objętych pozycją od 8211 do 8215; 
artykułów ozdobnych; wyrobów sanitarnych) 

3,2 0 

7323 93 10  Artykuły gospodarstwa domowego do użytku stołowego, ze stali nie
rdzewnej (z wyłączeniem puszek, skrzynek i podobnych pojemników ob
jętych pozycją 7310; korkociągów, dziadków do orzechów i pozostałych 
artykułów o naturze narzędzia; artykułów nożowniczych, łyżek, chochli, 
widelców itp. objętych pozycją od 8211 do 8215; artykułów ozdobnych; 
wyrobów sanitarnych) 

3,2 0 

7323 93 90  Kuchenne lub pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i ich części, 
ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem puszek, skrzynek i podobnych po
jemników objętych pozycją 7310; koszy na odpady; łopat, korkociągów 
i pozostałych artykułów o naturze narzędzia; artykułów nożowniczych, 
łyżek, chochli, widelców itp. objętych pozycją od 8211 do 8215; artyku
łów ozdobnych; wyrobów sanitarnych; artykułów do użytku stołowego) 

3,2 0 

7323 94 10  Artykuły do użytku stołowego, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali in
nej niż nierdzewna, emaliowane (z wyłączeniem puszek, skrzynek i pod
obnych pojemników objętych pozycją 7310; łyżek, chochli itp. objętych 
pozycją 8215; artykułów ozdobnych) 

3,2 0 

7323 94 90  Kuchenne lub pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i ich części, 
żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali innej niż nierdzewna, emaliowane 
(z wyłączeniem puszek, skrzynek i podobnych pojemników objętych po
zycją 7310; koszy na odpady; łopat i pozostałych artykułów o naturze 
narzędzia; łyżek, chochli itp. objętych pozycją 8215; artykułów ozdob
nych; wyrobów sanitarnych; artykułów do użytku stołowego) 

3,2 0 

7323 99 10  Artykuły do użytku stołowego, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali in
nej niż nierdzewna (z wyłączeniem artykułów emaliowanych; puszek, 
skrzynek i podobnych pojemników objętych pozycją 7310; korkociągów, 
dziadków do orzechów i pozostałych artykułów o naturze narzędzia; arty
kułów nożowniczych, łyżek, chochli, widelców itp. objętych pozycją od 
8211 do 8215; artykułów ozdobnych) 

3,2 0 

7323 99 91  Kuchenne lub pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i ich części, 
żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali innej niż nierdzewna, lakierowane 
lub malowane (z wyłączeniem puszek, skrzynek i podobnych pojemników 
objętych pozycją 7310; koszy na odpady; łopat i pozostałych artykułów 
o naturze narzędzia; artykułów ozdobnych; wyrobów sanitarnych) 

3,2 0 

7323 99 99  Stołowe, kuchenne lub pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i ich 
części, żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali innej niż nierdzewna (z wyłą
czeniem artykułów emaliowanych, malowanych lub lakierowanych; pu
szek, skrzynek i podobnych pojemników objętych pozycją 7310; koszy 
na odpady; łopat, korkociągów, gofrownic itp.; artykułów nożowniczych, 
takich jak łyżki, chochle, widelce itp., objętych pozycją od 8211 do 8215; 
artykułów dekoracyjnych; wyrobów sanitarnych; artykułów do użytku sto
łowego) 

3,2 0 

7324 10 00  Zlewy i umywalki, ze stali nierdzewnej 2,7 0 
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7324 21 00  Wanny, z żeliwa, nawet emaliowane 3,2 0 

7324 29 00  Wanny z żelaza lub stali, inne niż żeliwne 3,2 0 

7324 90 00  Wyroby sanitarne i ich części (z wyłączeniem puszek, skrzynek i podob
nych pojemników objętych pozycją 7310, apteczek i szafek toaletowych 
oraz podobnych mebli objętych działem 94 i wyposażenia, kompletnych 
zlewów i umywalek, ze stali nierdzewnej, kompletnych wanien i wyposa
żenia) 

3,2 0 

7325 10 50  Skrzynie powierzchniowe i zaworowe, z żeliwa nieciągliwego 1,7 0 

7325 10 92  Artykuły z żeliwa nieciągliwego, do systemów kanalizacyjnych, wodnych 
itp. (z wyłączeniem skrzyń powierzchniowych i zaworowych) 

1,7 0 

7325 10 99  Artykuły z żeliwa nieciągliwego, gdzie indziej niewymienione (z wyłącze
niem skrzyń powierzchniowych i zaworowych oraz artykułów do syste
mów kanalizacyjnych, wodnych itp.) 

1,7 0 

7325 91 00  Kule mielące i podobne artykuły dla młynów, odlewane (z wyłączeniem 
takich artykułów z żeliwa nieciągliwego) 

2,7 0 

7325 99 10  Artykuły z żeliwa ciągliwego, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem 
kul mielących i podobnych artykułów dla młynów) 

2,7 0 

7325 99 90  Artykuły z żeliwa lub stali, odlewane, gdzie indziej niewymienione (z wy
łączeniem z żeliwa nieciągliwego lub ciągliwego, kul mielących i podob
nych artykułów dla młynów) 

2,7 0 

7326 11 00  Kule mielące i podobne artykuły dla młynów, z żeliwa lub stali, kute lub 
tłoczone, ale nieobrobione więcej 

2,7 0 

7326 19 10  Artykuły z żeliwa lub stali, kute swobodnie, ale nieobrobione więcej, 
gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem kul mielących i podobnych 
artykułów dla młynów) 

2,7 0 

7326 19 90  Artykuły z żeliwa lub stali, kute w matrycy lub tłoczone, ale nieobrobione 
więcej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem kul mielących i pod
obnych artykułów dla młynów) 

2,7 0 

7326 20 30  Małe skrzynki i wybiegi dla drobiu, z drutu żeliwnego lub stalowego 2,7 0 

7326 20 50  Kosze z drutu żeliwnego lub stalowego 2,7 0 

7326 20 80  Artykuły z drutu żeliwnego lub stalowego, gdzie indziej niewymienione 
(z wyłączeniem małych skrzynek i wybiegów dla drobiu oraz koszy) 

2,7 0 

7326 90 10  Tabakierki, pudełka na papierosy, pudełka na kosmetyki i puder oraz pod
obne artykuły kieszonkowe, z żeliwa lub stali 

2,7 0 

7326 90 30  Drabiny i szczebla, z żeliwa lub stali 2,7 0 
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7326 90 40  Palety i podobne platformy, do przenoszenia towarów, z żeliwa lub stali 2,7 0 

7326 90 50  Szpule do kabli, przewodów rurowych i tym podobne, z żeliwa lub stali 2,7 0 

7326 90 60  Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki i podobne artykuły stosowane 
w przemyśle budowlanym, gdzie indziej niewymienione, z żeliwa lub stali 

2,7 0 

7326 90 70  Perforowane kubły i podobne artykuły, z blachy stalowej, do filtrowania 
wody przy wejściu do ścieków 

2,7 0 

7326 90 91  Artykuły z żeliwa lub stali, kute swobodnie, gdzie indziej niewymienione 2,7 0 

7326 90 93  Artykuły z żeliwa lub stali, kute w matrycy, gdzie indziej niewymienione 2,7 0 

7326 90 95  Artykuły spiekane, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niewymienione 2,7 0 

7326 90 98  Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane 2,7 0 

7401 00 00  Kamienie miedziowe; miedź cementacyjna (miedź wytrącona) bez cła 0 

7402 00 00  Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej bez cła 0 

7403 11 00  Miedź rafinowana, w postaci katod i części katod bez cła 0 

7403 12 00  Miedź rafinowana, w postaci wlewków na druty bez cła 0 

7403 13 00  Miedź rafinowana, w postaci kęsów bez cła 0 

7403 19 00  Miedź rafinowana, nieobrobiona plastycznie (z wyłączeniem miedzi w po
staci kęsów, wlewków na druty, katod i części katod) 

bez cła 0 

7403 21 00  Stopy miedzi z cynkiem (mosiądz), nieobrobione plastycznie bez cła 0 

7403 22 00  Stopy miedzi z cyną (brąz), nieobrobione plastycznie bez cła 0 

7403 29 00  Stopy miedzi, nieobrobione plastycznie (z wyłączeniem stopów miedzi 
z cynkiem (mosiądz), stopów miedzi z cyną (brąz) i stopów wstępnych 
miedzi objętych pozycją 7405) 

bez cła 0 

7404 00 10  Odpady i złom, z miedzi rafinowanej (z wyłączeniem wlewków lub in
nych podobnych postaci nieobrobionych, odlewanych z przetopionych 
odpadów i złomu miedzi rafinowanej, popiołów i pozostałości zawierają
cych miedź rafinowaną oraz odpadów i złomu z ogniw galwanicznych, 
baterii galwanicznych i akumulatorów elektrycznych) 

bez cła 0 
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7404 00 91  Odpady i złom, ze stopów miedzi z cynkiem (mosiądz) (z wyłączeniem 
wlewków lub innych podobnych postaci nieobrobionych, odlewanych 
z przetopionych odpadów i złomu stopów miedzi z cynkiem, popiołów 
i pozostałości zawierających stopy miedzi z cynkiem oraz odpadów 
i złomu z ogniw galwanicznych, baterii galwanicznych i akumulatorów 
elektrycznych) 

bez cła 0 

7404 00 99  Odpady i złom, ze stopów miedzi (z wyłączeniem ze stopów miedzi 
z cynkiem, wlewków lub innych podobnych postaci nieobrobionych, od
lewanych z przetopionych odpadów i złomu stopów miedzi, popiołów 
i pozostałości zawierających stopy miedzi oraz odpadów i złomu z ogniw 
galwanicznych, baterii galwanicznych i akumulatorów elektrycznych) 

bez cła 0 

7405 00 00  Stopy wstępne miedzi (z wyłączeniem związków fosforu i miedzi (fos
forku miedzi) zawierających > 15 % masy fosforu) 

bez cła 0 

7406 10 00  Proszki miedzi, o strukturze innej niż płytkowa (z wyłączeniem granulek 
miedzi) 

bez cła 0 

7406 20 00  Proszki miedzi, o strukturze płytkowej, oraz płatki miedzi (z wyłączeniem 
granulek miedzi i ozdób objętych pozycją 8308) 

bez cła 0 

7407 10 00  Sztaby, pręty i kształtowniki, z miedzi rafinowanej, gdzie indziej niewy
mienione 

4,8 0 

7407 21 10  Sztaby i pręty, ze stopów miedzi z cynkiem (mosiądz), gdzie indziej nie
wymienione 

4,8 0 

7407 21 90  Kształtowniki, ze stopów miedzi z cynkiem (mosiądz), gdzie indziej nie
wymienione 

4,8 0 

7407 29 10  Sztaby, pręty i kształtowniki, ze stopów miedzi z niklem (stop mie
dziowo-niklowy) lub ze stopów miedzi z niklem i cynkiem (alpaka), gdzie 
indziej niewymienione 

4,8 0 

7407 29 90  Sztaby, pręty i kształtowniki, ze stopów miedzi, gdzie indziej niewymie
nione (z wyłączeniem takich artykułów ze stopów miedzi z cynkiem (mo
siądz), stopów miedzi z niklem (stop miedziowo-niklowy) lub stopów 
miedzi z niklem i cynkiem (alpaka)) 

4,8 0 

7408 11 00  Drut z miedzi rafinowanej, o maksymalnym wymiarze przekroju po
przecznego > 6 mm 

4,8 0 

7408 19 10  Drut z miedzi rafinowanej, o maksymalnym wymiarze przekroju po
przecznego > 0,5 mm, ale <= 6 mm 

4,8 0 

7408 19 90  Drut z miedzi rafinowanej, o maksymalnym wymiarze przekroju po
przecznego <= 0,5 mm 

4,8 0 

7408 21 00  Drut ze stopów miedzi z cynkiem (mosiądz) 4,8 0 

7408 22 00  Drut ze stopów miedzi z niklem (stop miedziowo-niklowy) lub ze stopów 
miedzi z niklem i cynkiem (alpaka) 

4,8 0 
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7408 29 00  Drut ze stopów miedzi (innych niż stopy miedzi z cynkiem (mosiądz), 
stopy miedzi z niklem (stop miedziowo-niklowy) lub stopy miedzi z nik
lem i cynkiem (alpaka)) 

4,8 0 

7409 11 00  Blachy grube, cienkie oraz taśma, z miedzi rafinowanej, w zwojach, o gru
bości > 0,15 mm (z wyłączeniem arkuszy i pasków rozciągliwych i izolo
wanych przewodów taśmowych) 

4,8 0 

7409 19 00  Blachy grube, cienkie oraz taśma, z miedzi rafinowanej, nie w zwojach, 
o grubości > 0,15 mm (z wyłączeniem arkuszy i pasków rozciągliwych 
i izolowanych przewodów taśmowych) 

4,8 0 

7409 21 00  Blachy grube, cienkie oraz taśma, ze stopów miedzi z cynkiem (mosiądz), 
o grubości > 0,15 mm, w zwojach (z wyłączeniem arkuszy i pasków roz
ciągliwych i izolowanych przewodów taśmowych) 

4,8 0 

7409 29 00  Blachy grube, cienkie oraz taśma, ze stopów miedzi z cynkiem (mosiądz), 
o grubości > 0,15 mm, nie w zwojach (z wyłączeniem arkuszy i pasków 
rozciągliwych i izolowanych przewodów taśmowych) 

4,8 0 

7409 31 00  Blachy grube, cienkie oraz taśma, ze stopów miedzi z cyną (brąz), o gru
bości > 0,15 mm, w zwojach (z wyłączeniem arkuszy i pasków rozciągli
wych i izolowanych przewodów taśmowych) 

4,8 0 

7409 39 00  Blachy grube, cienkie oraz taśma, ze stopów miedzi z cyną (brąz), o gru
bości > 0,15 mm, nie w zwojach (z wyłączeniem arkuszy i pasków roz
ciągliwych i izolowanych przewodów taśmowych) 

4,8 0 

7409 40 10  Blachy grube, cienkie oraz taśma, ze stopów miedzi z niklem (stop mie
dziowo-niklowy), o grubości > 0,15 mm (inne niż blachy, arkusze i paski 
rozciągliwe oraz izolowane przewody taśmowe) 

4,8 0 

7409 40 90  Blachy grube, cienkie oraz taśma, ze stopów miedzi z niklem i cynkiem 
(alpaka), o grubości > 0,15 mm (inne niż blachy, arkusze i paski rozcią
gliwe oraz izolowane przewody taśmowe) 

4,8 0 

7409 90 00  Blachy grube, cienkie oraz taśma, ze stopów miedzi, o grubości 
> 0,15 mm (z wyłączeniem ze stopów miedzi z cynkiem (mosiądz), ze sto
pów miedzi z cyną (brąz), ze stopów miedzi z niklem (stop miedziowo-ni
klowy), ze stopów miedzi z niklem i cynkiem (alpaka) oraz arkuszy i pas
ków rozciągliwych i izolowanych przewodów taśmowych) 

4,8 0 

7410 11 00  Folia z miedzi rafinowanej, bez podłoża, o grubości <= 0,15 mm (z wyłą
czeniem folii do wytłoczeń objętej pozycją 3212, przędzy metalowej 
i przędzy metalizowanej i folii w postaci ozdób choinkowych) 

5,2 0 

7410 12 00  Folia ze stopów miedzi, bez podłoża, o grubości <= 0,15 mm (z wyłącze
niem folii do wytłoczeń objętej pozycją 3212, przędzy metalowej 
i przędzy metalizowanej i folii w postaci ozdób choinkowych) 

5,2 0 
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7410 21 00  Folia z miedzi rafinowanej, na podłożu, o grubości (z wyłączeniem pod
łoża) <= 0,15 mm (z wyłączeniem folii do wytłoczeń objętej pozycją 
3212, przędzy metalowej i przędzy metalizowanej i folii w postaci ozdób 
choinkowych) 

5,2 0 

7410 22 00  Folia ze stopów miedzi, na podłożu, o grubości (z wyłączeniem podłoża) 
<= 0,15 mm (z wyłączeniem folii do wytłoczeń objętej pozycją 3212, 
przędzy metalowej i przędzy metalizowanej i folii w postaci ozdób choin
kowych) 

5,2 0 

7411 10 11  Rury i przewody rurowe, z miedzi rafinowanej, proste, o grubości ścian 
> 0,6 mm 

4,8 0 

7411 10 19  Rury i przewody rurowe, z miedzi rafinowanej, proste, o grubości ścian 
<= 0,6 mm 

4,8 0 

7411 10 90  Rury i przewody rurowe, z miedzi rafinowanej, w zwojach lub gięte ina
czej 

4,8 0 

7411 21 10  Rury i przewody rurowe, ze stopów miedzi z cynkiem (mosiądz), proste 4,8 0 

7411 21 90  Rury i przewody rurowe, ze stopów miedzi z cynkiem (mosiądz), w zwo
jach lub gięte inaczej 

4,8 0 

7411 22 00  Rury i przewody rurowe, ze stopów miedzi z niklem (stop miedziowo-ni
klowy) lub ze stopów miedzi z niklem i cynkiem (alpaka) 

4,8 0 

7411 29 00  Rury i przewody rurowe, ze stopów miedzi (z wyłączeniem ze stopów 
miedzi z cynkiem (mosiądz), ze stopów miedzi z niklem (stop mie
dziowo-niklowy) lub ze stopów miedzi z niklem i cynkiem (alpaka)) 

4,8 0 

7412 10 00  Łączniki rur lub przewodów rurowych, z miedzi rafinowanej (np. złączki 
nakrętne, kolanka, tuleje) 

5,2 0 

7412 20 00  Łączniki rur lub przewodów rurowych, ze stopów miedzi (np. złączki na
krętne, kolanka, tuleje) 

5,2 0 

7413 00 20  Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z miedzi rafinowanej 
(z wyłączeniem wyrobów elektrycznie izolowanych) 

5,2 0 

7413 00 80  Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, ze stopów miedzi (z wyłą
czeniem wyrobów elektrycznie izolowanych) 

5,2 0 

7415 10 00  Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, pinezki kreślarskie, klamry i arty
kuły podobne, z miedzi lub z trzpieniami z żeliwa lub stali i łbami z mie
dzi (z wyłączeniem zszywek w pasmach) 

4 0 

7415 21 00  Podkładki (włącznie z podkładkami sprężystymi i sprężystymi podkład
kami ustalającymi) z miedzi 

3 0 

7415 29 00  Nity, zawleczki, przetyczki i temu podobne, niegwintowane, z miedzi 
(z wyłączeniem podkładek sprężystych i sprężystych podkładek ustalają
cych) 

3 0 
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7415 33 00  Wkręty, śruby, nakrętki i artykuły podobne, gwintowane, z miedzi (inne 
niż haki gwintowane, śruby oczkowe, w tym z pierścieniem, wkręty »lag«, 
korki, zatyczki itp., gwintowane) 

3 0 

7415 39 00  Haki gwintowane, śruby oczkowe itp., gwintowane, z miedzi (z wyłącze
niem standardowych wkrętów i śrub oraz nakrętek) 

3 0 

7418 11 00  Zmywaki i tampony do czyszczenia, szorowania lub polerowania naczyń, 
rękawice i temu podobne, z miedzi (z wyłączeniem wyrobów sanitarnych) 

3 0 

7418 19 10  Urządzenia do gotowania i ogrzewania, w rodzaju stosowanych w gospo
darstwie domowym, nieelektryczne, oraz ich części, z miedzi (z wyłącze
niem ogrzewaczy wody i samodzielnych podgrzewaczy wody) 

4 0 

7418 19 90  Stołowe, kuchenne lub pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i ich 
części, z miedzi (z wyłączeniem zmywaków i tamponów do czyszczenia, 
szorowania lub polerowania naczyń, rękawic i temu podobnych, nieelek
trycznych urządzeń do gotowania i ogrzewania, puszek, skrzynek i podob
nych pojemników objętych pozycją 7419, artykułów o naturze narzędzia, 
artykułów nożowniczych, łyżek, chochli itp., artykułów ozdobnych i wyro
bów sanitarnych) 

3 0 

7418 20 00  Wyroby sanitarne i ich części, z miedzi (z wyłączeniem urządzeń do goto
wania i ogrzewania objętych pozycją 7417 i wyposażenia) 

3 0 

7419 10 00  Łańcuchy i ich części, z miedzi (z wyłączeniem łańcuszków do zegarków, 
łańcuszków do naszyjników i temu podobnych) 

3 0 

7419 91 00  Artykuły z miedzi, odlewane, formowane, wytłaczane lub kute, ale więcej 
nieobrobione, gdzie indziej niewymienione 

3 0 

7419 99 10  Tkanina (włącznie z taśmą bez końca), kraty i siatka, z drutu miedzia
nego, siatka metalowa rozciągana, z miedzi (z wyłączeniem tkaniny z włó
kien metalowych do pokryć, wykładzin i podobnych zastosowań, włókna 
miedziowego pokrytego topnikiem do lutowania twardego, tkanin, kratek 
i siatek zmontowanych do postaci sit ręcznych lub części maszyn) 

4,3 0 

7419 99 30  Sprężyny z miedzi (z wyłączeniem sprężyn do zegarów i zegarków, pod
kładek sprężystych i pozostałych podkładek ustalających) 

4 0 

7419 99 90  Artykuły z miedzi, gdzie indziej niewymienione 3 0 

7501 10 00  Kamienie niklowe bez cła 0 

7501 20 00  Spieki tlenku niklu oraz pozostałe produkty pośrednie hutnictwa niklu 
(z wyłączeniem kamieni niklowych) 

bez cła 0 

7502 10 00  Nikiel niestopowy, nieobrobiony plastycznie bez cła 0 

7502 20 00  Nieobrobione plastycznie stopy niklu bez cła 0 
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7503 00 10  Odpady i złom niklu niestopowego (z wyłączeniem wlewków lub innych 
podobnych postaci nieobrobionych, odlewanych z przetopionych odpa
dów i złomu niklu niestopowego, popiołów i pozostałości zawierających 
nikiel niestopowy oraz odpadów i złomu z ogniw galwanicznych, baterii 
galwanicznych i akumulatorów elektrycznych) 

bez cła 0 

7503 00 90  Odpady i złom stopów niklu (z wyłączeniem wlewków lub innych podob
nych postaci nieobrobionych, odlewanych z przetopionych odpadów 
i złomu stopów niklu, popiołów i pozostałości zawierających stopy niklu) 

bez cła 0 

7504 00 00  Proszki i płatki niklu (z wyłączeniem spieków tlenku niklu) bez cła 0 

7505 11 00  Sztaby, pręty i kształtowniki, z niklu niestopowego, gdzie indziej niewy
mienione (z wyłączeniem wyrobów izolowanych elektrycznie) 

bez cła 0 

7505 12 00  Sztaby, pręty i kształtowniki, ze stopów niklu, gdzie indziej niewymie
nione (z wyłączeniem wyrobów izolowanych elektrycznie) 

2,9 0 

7505 21 00  Druty z niklu niestopowego (z wyłączeniem wyrobów izolowanych elek
trycznie) 

bez cła 0 

7505 22 00  Druty ze stopów niklu (z wyłączeniem wyrobów izolowanych elektrycz
nie) 

2,9 0 

7506 10 00  Blachy grube, cienkie, taśma i folia, z niklu niestopowego (z wyłączeniem 
blach, arkuszy i pasków rozciągliwych) 

bez cła 0 

7506 20 00  Blachy grube, cienkie, taśma i folia, ze stopów niklu (z wyłączeniem 
blach, arkuszy i pasków rozciągliwych) 

3,3 0 

7507 11 00  Rury i przewody rurowe z niklu niestopowego bez cła 0 

7507 12 00  Rury i przewody rurowe ze stopów niklu bez cła 0 

7507 20 00  Łączniki rur lub przewodów rurowych, z niklu 2,5 0 

7508 10 00  Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu niklowego bez cła 0 

7508 90 00  Artykuły z niklu, gdzie indziej niewymienione bez cła 0 

7601 10 00  Aluminium niestopowe, nieobrobione plastycznie 6 5 

7601 20 10  Nieobrobione plastycznie pierwotne stopy aluminium 6 5 
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7601 20 91  Nieobrobione plastycznie wtórne stopy aluminium, w postaci wlewków 
lub w stanie ciekłym 

6 5 

7601 20 99  Nieobrobione plastycznie wtórne stopy aluminium (z wyłączeniem w po
staci wlewków lub w stanie ciekłym) 

6 5 

7602 00 11  Wióry, skrawki, ścinki, opiłki, po różnych rodzajach obróbki mechanicz
nej, cięciu i piłowaniu, z aluminium; odpady blachy i folii barwionej, po
wleczonej lub spajanej, o grubości (z wyłączeniem dowolnego podłoża) 
<= 0,2 mm, z aluminium 

bez cła 0 

7602 00 19  Odpady aluminium, włącznie z brakami produkcyjnymi i wyrobami, 
które stały się nieprzydatne w procesie produkcji lub przetwarzania (z wy
łączeniem żużla, zgorzeliny i pozostałych odpadów z produkcji żelaza 
i stali, zawierających możliwe do odzyskania aluminium w postaci krze
mianów, wlewków i podobnych postaci surowych, z przetopionych odpa
dów i złomu aluminium, popiołów i pozostałości z produkcji aluminium 
i odpadów objętych pozycją 7602 00 11) 

bez cła 0 

7602 00 90  Złom aluminium (z wyłączeniem żużla, zgorzeliny i pozostałych odpa
dów z produkcji żelaza i stali, zawierających możliwe do odzyskania alu
minium w postaci krzemianów, wlewków lub podobnych postaci nieobro
bionych plastyczne, z przetopionych odpadów i złomu aluminium, popio
łów i pozostałości z produkcji aluminium) 

bez cła 0 

7603 10 00  Proszki aluminium, o strukturze innej niż płytkowa (z wyłączeniem alu
minium w granulkach) 

5 0 

7603 20 00  Proszki aluminium, o strukturze płytkowej, oraz płatki aluminium (z wyłą
czeniem aluminium w granulkach i ozdób) 

5 0 

7604 10 10  Sztaby i pręty, z aluminium niestopowego 7,5 0 

7604 10 90  Kształtowniki z aluminium niestopowego, gdzie indziej niewymienione 7,5 0 

7604 21 00  Kształtowniki drążone ze stopów aluminium, gdzie indziej niewymie
nione 

7,5 0 

7604 29 10  Sztaby i pręty, ze stopów aluminium 7,5 0 

7604 29 90  Kształtowniki pełne, ze stopów aluminium, gdzie indziej niewymienione 7,5 0 

7605 11 00  Drut z aluminium niestopowego, o maksymalnym wymiarze przekroju 
poprzecznego > 7 mm (z wyłączeniem skrętek, kabli, taśm plecionych 
i tym podobnych i innych artykułów objętych pozycją 7614 oraz drutów 
izolowanych elektrycznie) 

7,5 0 

7605 19 00  Drut z aluminium niestopowego, o maksymalnym wymiarze przekroju 
poprzecznego <= 7 mm (inny niż skrętki, kable, liny i inne artykuły ob
jęte pozycją 7614, druty izolowane elektrycznie, struny do instrumentów 
muzycznych) 

7,5 0 

7605 21 00  Drut ze stopów aluminium, o maksymalnym wymiarze przekroju po
przecznego > 7 mm (z wyłączeniem skrętek, kabli, taśm plecionych i tym 
podobnych i innych artykułów objętych pozycją 7614 oraz drutów izolo
wanych elektrycznie) 

7,5 0 
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7605 29 00  Drut ze stopów aluminium, o maksymalnym wymiarze przekroju po
przecznego <= 7 mm (inny niż skrętki, kable, liny i inne artykuły objęte 
pozycją 7614, druty izolowane elektrycznie, struny do instrumentów mu
zycznych) 

7,5 0 

7606 11 10  Blachy grube, cienkie oraz taśma, z aluminium niestopowego, o grubości 
> 0,2 mm, kwadratowe lub prostokątne, malowane, lakierowane lub po
wleczone tworzywami sztucznymi 

7,5 0 

7606 11 91  Blachy grube, cienkie oraz taśma, z aluminium niestopowego, o grubości 
> 0,2 mm, ale < 3 mm, kwadratowe lub prostokątne (z wyłączeniem wy
robów malowanych, lakierowanych lub powleczonych tworzywami 
sztucznymi oraz blach, arkuszy i pasków rozciągliwych) 

7,5 0 

7606 11 93  Blachy grube, cienkie oraz taśma, z aluminium niestopowego, o grubości 
>= 3 mm, ale < 6 mm, kwadratowe lub prostokątne (z wyłączeniem wy
robów malowanych, lakierowanych lub powleczonych tworzywami 
sztucznymi) 

7,5 0 

7606 11 99  Blachy grube, cienkie oraz taśma, z aluminium niestopowego, o grubości 
>= 6 mm, kwadratowe lub prostokątne (z wyłączeniem wyrobów malo
wanych, lakierowanych lub powleczonych tworzywami sztucznymi) 

7,5 0 

7606 12 10  Taśma ze stopów aluminium, do żaluzji weneckich 7,5 0 

7606 12 50  Blachy grube, cienkie oraz taśma, ze stopów aluminium, o grubości 
> 0,2 mm, kwadratowe lub prostokątne, malowane, lakierowane lub po
wleczone tworzywami sztucznymi (z wyłączeniem taśmy do żaluzji we
neckich) 

7,5 0 

7606 12 91  Blachy grube, cienkie oraz taśma, ze stopów aluminium, o grubości 
> 0,2 mm, ale < 3 mm, kwadratowe lub prostokątne (z wyłączeniem wy
robów malowanych, lakierowanych lub powleczonych tworzywami 
sztucznymi, taśmy do żaluzji weneckich oraz blach, arkuszy i pasków roz
ciągliwych) 

7,5 0 

7606 12 93  Blachy grube, cienkie oraz taśma, ze stopów aluminium, o grubości 
>= 3 mm, ale < 6 mm, kwadratowe lub prostokątne (z wyłączeniem wy
robów malowanych, lakierowanych lub powleczonych tworzywami 
sztucznymi) 

7,5 0 

7606 12 99  Blachy grube, cienkie oraz taśma, ze stopów aluminium, o grubości 
>= 6 mm, kwadratowe lub prostokątne (z wyłączeniem wyrobów malo
wanych, lakierowanych lub powleczonych tworzywami sztucznymi) 

7,5 0 

7606 91 00  Blachy grube, cienkie oraz taśma, z aluminium niestopowego, o grubości 
> 0,2 mm (inne niż kwadratowe lub prostokątne) 

7,5 0 

7606 92 00  Blachy grube, cienkie oraz taśma, ze stopów aluminium, o grubości 
> 0,2 mm (inne niż kwadratowe lub prostokątne) 

7,5 0 

7607 11 10  Folia aluminiowa, bez podłoża, walcowana, ale nieobrobiona więcej, o gru
bości < 0,021 mm (z wyłączeniem folii do wytłoczeń objętej pozycją 
3212 i folii w postaci ozdób choinkowych) 

7,5 0 
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7607 11 90  Folia aluminiowa, bez podłoża, walcowana, ale nieobrobiona więcej, o gru
bości >= 0,021 mm, ale <= 0,2 mm (z wyłączeniem folii do wytłoczeń 
objętej pozycją 3212 i folii w postaci ozdób choinkowych) 

7,5 0 

7607 19 10  Folia aluminiowa, bez podłoża, walcowana i dalej obrobiona, o grubości 
< 0,021 mm (z wyłączeniem folii do wytłoczeń objętej pozycją 3212 i fo
lii w postaci ozdób choinkowych) 

7,5 0 

7607 19 91  Folia aluminiowa, bez podłoża, walcowana i obrobiona, o grubości 
>= 0,021 mm, ale <= 0,2 mm, samoprzylepna (z wyłączeniem folii do wy
tłoczeń objętej pozycją 3212 i folii w postaci ozdób choinkowych) 

7,5 0 

7607 19 99  Folia aluminiowa, bez podłoża, walcowana i obrobiona, o grubości (z wy
łączeniem podłoża) >= 0,021 mm, ale <= 0,2 mm, nie samoprzylepna 
(z wyłączeniem folii do wytłoczeń objętej pozycją 3212 i folii w postaci 
ozdób choinkowych) 

7,5 0 

7607 20 10  Folia aluminiowa, na podłożu, o grubości (z wyłączeniem podłoża) 
< 0,021 mm (z wyłączeniem folii do wytłoczeń objętej pozycją 3212 i fo
lii w postaci ozdób choinkowych) 

10 0 

7607 20 91  Folia aluminiowa, na podłożu, walcowana i obrobiona, o grubości (z wyłą
czeniem podłoża) >= 0,021 mm, ale <= 0,2 mm, samoprzylepna (z wyłą
czeniem folii do wytłoczeń objętej pozycją 3212 i folii w postaci ozdób 
choinkowych) 

7,5 0 

7607 20 99  Folia aluminiowa, na podłożu, o grubości (z wyłączeniem podłoża) 
>= 0,021 mm, ale <= 0,2 mm, nie samoprzylepna (z wyłączeniem folii 
do wytłoczeń objętej pozycją 3212 i folii w postaci ozdób choinkowych) 

7,5 0 

7608 10 00  Rury i przewody rurowe, z aluminium niestopowego (z wyłączeniem 
kształtowników drążonych) 

7,5 0 

7608 20 20  Rury i przewody rurowe, ze stopów aluminium, spawane lub zgrzewane 
(z wyłączeniem kształtowników drążonych) 

7,5 0 

7608 20 81  Rury i przewody rurowe, ze stopów aluminium, nieobrobione więcej niż 
wyciskane (z wyłączeniem kształtowników drążonych) 

7,5 0 

7608 20 89  Rury i przewody rurowe, ze stopów aluminium (z wyłączeniem wyrobów 
spawanych lub zgrzewanych lub nieobrobionych więcej niż wyciskane 
i kształtowników drążonych) 

7,5 0 

7609 00 00  Łączniki rur lub przewodów rurowych (np. złączki nakrętne, kolanka, tu
leje), z aluminium 

5,9 0 
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7610 10 00  Drzwi, okna oraz ramy do nich i progi drzwiowe, z aluminium (z wyłącze
niem okuć drzwiowych) 

6 0 

7610 90 10  Mosty i części mostów, wieże i maszty kratowe, z aluminium 7 0 

7610 90 90  Konstrukcje i części takich konstrukcji, z aluminium, gdzie indziej niewy
mienione, oraz płyty, pręty, kształtowniki, rury i temu podobne, przygo
towane do stosowania w konstrukcjach, z aluminium, gdzie indziej niewy
mienione (z wyłączeniem budynków prefabrykowanych objętych pozycją 
9406, drzwi, okien, ram do nich i progów drzwiowych, mostów i części 
mostów, wież i masztów kratowych) 

6 0 

7611 00 00  Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, z aluminium, na dowolny 
materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności > 300 li
trów, niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne, nawet 
pokryte lub izolowane cieplnie (z wyłączeniem pojemników i kontenerów 
przystosowanych do przewozu jednym lub wieloma środkami transportu) 

6 0 

7612 10 00  Pojemniki rurowe składane, z aluminium 6 0 

7612 90 10  Pojemniki rurowe sztywne, z aluminium 6 0 

7612 90 20  Pojemniki, w rodzaju stosowanych do aerozoli, z aluminium 6 0 

7612 90 91  Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium, na do
wolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności 
>= 50 litrów, ale <= 300 litrów, gdzie indziej niewymienione 

6 0 

7612 90 98  Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki, z aluminium, na do
wolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony gaz), o pojemności < 50 
litrów, gdzie indziej niewymienione (inne niż pojemniki rurowe składane, 
pojemniki rurowe sztywne i pojemniki do aerozoli) 

6 0 

7613 00 00  Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony gaz 6 0 

7614 10 00  Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, z aluminium, z rdzeniem 
stalowym (z wyłączeniem wyrobów izolowanych elektrycznie) 

6 0 

7614 90 00  Splotki, kable, liny i temu podobne, z aluminium (inne niż z rdzeniem 
stalowym i wyroby izolowane elektrycznie) 

6 0 

7615 11 00  Zmywaki i tampony do czyszczenia, szorowania lub polerowania naczyń, 
rękawice i temu podobne, z aluminium (z wyłączeniem wyrobów sanitar
nych) 

6 0 

7615 19 10  Stołowe, kuchenne lub pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i ich 
części, z aluminium, odlewane (z wyłączeniem puszek, skrzynek i podob
nych pojemników objętych pozycją 7612, artykułów o naturze narzędzia, 
łyżek, chochli i innych artykułów objętych pozycjami od 8211 do 8215, 
artykułów ozdobnych, wyposażenia i wyrobów sanitarnych) 

6 0 

24.12.2016 L 356/573 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



CN 2007  Wyszczególnienie Stawka podstawowa Kategoria 

7615 19 90  Stołowe, kuchenne lub pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i ich 
części, z aluminium, nieodlewane (z wyłączeniem zmywaków i tamponów 
do czyszczenia, szorowania lub polerowania naczyń, rękawic i temu pod
obnych, z aluminium, puszek, skrzynek i podobnych pojemników obję
tych pozycją 7612, artykułów o naturze narzędzia, łyżek, chochli, widel
ców i innych artykułów objętych pozycjami od 8211 do 8215, artykułów 
ozdobnych, wyposażenia i wyrobów sanitarnych) 

6 0 

7615 20 00  Wyroby sanitarne i ich części, z aluminium (z wyłączeniem puszek, skrzy
nek i podobnych pojemników objętych pozycją 7612 i wyposażenia) 

6 0 

7616 10 00  Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry, wkręty, śruby, nakrętki, 
haki gwintowane, nity, przetyczki, zawleczki, podkładki i podobne arty
kuły, z aluminium (z wyłączeniem zszywek w pasmach, korków, zatyczek 
itp., gwintowanych) 

6 0 

7616 91 00  Tkanina, kraty, siatki i ogrodzenia, z drutu aluminiowego (z wyłączeniem 
tkaniny z włókien metalowych do pokryć, wykładzin i podobnych zasto
sowań oraz tkanin, krat i siatek zmontowanych do postaci sit ręcznych 
lub części maszyn) 

6 0 

7616 99 10  Artykuły z aluminium, odlewane, gdzie indziej niewymienione 6 0 

7616 99 90  Artykuły z aluminium, nieodlewane, gdzie indziej niewymienione 6 0 

7801 10 00  Ołów rafinowany, nieobrobiony plastycznie 2,5 0 

7801 91 00  Ołów nieobrobiony plastycznie, zawierający antymon jako główny inny 
pierwiastek dominujący masą 

2,5 0 

7801 99 10  Ołów nieobrobiony plastycznie, zawierający >= 0,02 % masy srebra, do ra
finacji (ołów przed odsrebrzaniem) 

bez cła 0 

7801 99 91  Stopy ołowiu nieobrobione plastycznie (z wyłączeniem ołowiu zawierają
cego antymon jako główny inny pierwiastek dominujący masą i ołowiu 
zawierającego >= 0,02 % masy srebra, do rafinacji (ołów przed odsrebrza
niem)) 

2,5 0 

7801 99 99  Ołów nieobrobiony plastycznie (z wyłączeniem ołowiu zawierającego an
tymon jako główny inny pierwiastek dominujący masą i ołowiu zawierają
cego >= 0,02 % masy srebra, do rafinacji (ołów przed odsrebrzaniem), 
stopów ołowiu i ołowiu rafinowanego) 

2,5 0 

7802 00 00  Odpady ołowiu i złom (z wyłączeniem popiołów i pozostałości z produk
cji ołowiu (pozycja 2620), wlewków lub pozostałych podobnych form 
nieobrobionych plastycznie, z przetopionych odpadów i złomu ołowiu 
(pozycja 7801) oraz odpadów i złomu z ogniw galwanicznych, baterii gal
wanicznych i akumulatorów elektrycznych) 

bez cła 0 

7804 11 00  Blachy cienkie, taśma i folia, o grubości (z wyłączeniem dowolnego pod
łoża) <= 0,2 mm, z ołowiu 

5 0 
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7804 19 00  Blachy grube i cienkie, taśma i folia, o grubości (z wyłączeniem dowol
nego podłoża) > 0,2 mm, z ołowiu 

5 0 

7804 20 00  Proszki i płatki ołowiu (z wyłączeniem ziaren ołowiu oraz ozdób objętych 
pozycją 8308) 

bez cła 0 

7806 00 10  Pojemniki z ołowianym pokryciem zabezpieczającym przed promieniowa
niem, do transportu lub przechowywania materiałów promieniotwór
czych [Euratom] (z wyłączeniem pojemników specjalnie skonstruowanych 
lub wyposażonych do transportu jednym lub wieloma środkami trans
portu) 

bez cła 0 

7806 00 30  Sztaby, pręty, kształtowniki i druty, z ołowiu, gdzie indziej niewymie
nione 

5 0 

7806 00 50  Rury i przewody rurowe oraz łączniki do nich (np. złączki nakrętne, ko
lanka, tuleje), z ołowiu 

5 0 

7806 00 90  Artykuły z ołowiu, gdzie indziej niewymienione 5 0 

7901 11 00  Cynk nieobrobiony plastycznie, niestopowy, zawierający >= 99,99 % 
masy cynku 

2,5 0 

7901 12 10  Cynk nieobrobiony plastycznie, niestopowy, zawierający >= 99,95 %, ale 
< 99,99 % masy cynku 

2,5 0 

7901 12 30  Cynk nieobrobiony plastycznie, niestopowy, zawierający >= 98,5 %, ale 
< 99,95 % masy cynku 

2,5 0 

7901 12 90  Cynk nieobrobiony plastycznie, niestopowy, zawierający >= 97,5 %, ale 
< 98,5 % masy cynku 

2,5 0 

7901 20 00  Stopy cynku nieobrobione plastycznie 2,5 0 

7902 00 00  Odpady cynku i złom (z wyłączeniem popiołu i pozostałości z produkcji 
cynku (pozycja 2620), wlewków i pozostałych podobnych form nieobro
bionych plastycznie, z przetopionych odpadów i złomu cynku (pozycja 
7901) oraz odpadów i złomu z ogniw galwanicznych, baterii galwanicz
nych i akumulatorów elektrycznych) 

bez cła 0 

7903 10 00  Pył cynkowy 2,5 0 

7903 90 00  Proszki i płatki cynku (z wyłączeniem ziaren cynku, ozdób objętych po
zycją 8308 oraz pyłu cynkowego) 

2,5 0 

7904 00 00  Sztaby, pręty, kształtowniki i druty, z cynku, gdzie indziej niewymienione 5 0 

7905 00 00  Blachy grube, cienkie, taśma i folia, z cynku 5 0 
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7907 00 10  Rury i przewody rurowe oraz łączniki do nich (np. złączki nakrętne, ko
lanka, tuleje), z cynku 

5 0 

7907 00 90  Artykuły z cynku, gdzie indziej niewymienione 5 0 

8001 10 00  Cyna nieobrobiona plastycznie, niestopowa bez cła 0 

8001 20 00  Stopy cyny nieobrobione plastycznie bez cła 0 

8002 00 00  Odpady cyny i złom (z wyłączeniem popiołu i pozostałości z produkcji 
cyny objętych pozycją 2620 oraz wlewków i cyny w podobnych posta
ciach nieobrobionych plastycznie z przetopionych odpadów i złomu cyny 
objętych pozycją 8001) 

bez cła 0 

8003 00 00  Sztaby, pręty, kształtowniki i druty, z cyny, gdzie indziej niewymienione bez cła 0 

8007 00 10  Blachy grube, cienkie oraz taśma, o grubości > 0,2 mm, z cyny bez cła 0 

8007 00 30  Folia cynowa o grubości (z wyłączeniem podłoża) <= 0,2 mm, nawet za
drukowana lub łączona z papierem, tekturą, tworzywami sztucznymi lub 
podobnym materiałem podłożowym; proszki i płatki cyny (z wyłączeniem 
granulek cyny oraz ozdób objętych pozycją 8308) 

bez cła 0 

8007 00 50  Rury i przewody rurowe oraz łączniki do nich (np. złączki nakrętne, ko
lanka, tuleje), z cyny 

bez cła 0 

8007 00 90  Artykuły z cyny, gdzie indziej niewymienione bez cła 0 

8101 10 00  Proszki wolframu 5 0 

8101 94 00  Wolfram nieobrobiony plastycznie, włącznie ze sztabami i prętami z wol
framu otrzymanymi przez zwykłe spiekanie 

5 0 

8101 96 00  Drut z wolframu 6 0 

8101 97 00  Odpady wolframu i złom (z wyłączeniem popiołu i pozostałości zawiera
jących wolfram) 

bez cła 0 

8101 99 10  Sztaby i pręty z wolframu (inne niż te otrzymane przez zwykłe spiekanie), 
kształtowniki, blachy grube, cienkie, taśma i folia, gdzie indziej niewymie
nione 

6 0 

8101 99 90  Artykuły z wolframu, gdzie indziej niewymienione 7 0 

8102 10 00  Proszki molibdenu 4 0 

8102 94 00  Molibden nieobrobiony plastycznie, włącznie ze sztabami i prętami otrzy
manymi przez zwykłe spiekanie 

3 0 
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8102 95 00  Sztaby i pręty z molibdenu (inne niż te otrzymane przez zwykłe spieka
nie), kształtowniki, blachy grube, cienkie, taśma i folia, gdzie indziej nie
wymienione 

5 0 

8102 96 00  Drut z molibdenu 6,1 0 

8102 97 00  Odpady molibdenu i złom (z wyłączeniem popiołu i pozostałości zawie
rających molibden) 

bez cła 0 

8102 99 00  Artykuły z molibdenu, gdzie indziej niewymienione 7 0 

8103 20 00  Tantal nieobrobiony plastycznie, włącznie ze sztabami i prętami z tantalu 
otrzymanymi przez zwykłe spiekanie; proszki tantalu 

bez cła 0 

8103 30 00  Odpady tantalu i złom (z wyłączeniem popiołu i pozostałości zawierają
cych tantal) 

bez cła 0 

8103 90 10  Sztaby i pręty z tantalu (inne niż te otrzymane przez zwykłe spiekanie), 
kształtowniki, druty, blachy grube, cienkie, taśma i folia, gdzie indziej nie
wymienione 

3 0 

8103 90 90  Artykuły z tantalu, gdzie indziej niewymienione 4 0 

8104 11 00  Magnez nieobrobiony plastycznie, zawierający >= 99,8 % masy magnezu 5,3 0 

8104 19 00  Magnez nieobrobiony plastycznie, zawierający < 99,8 % masy magnezu 4 0 

8104 20 00  Odpady magnezu i złom (z wyłączeniem popiołu i pozostałości zawiera
jących magnez oraz opiłków, wiórów i granulek, sortowanych według 
rozmiaru) 

bez cła 0 

8104 30 00  Opiłki, wióry i granulki magnezu, sortowane według rozmiaru; proszki 
magnezu 

4 0 

8104 90 00  Artykuły z magnezu, gdzie indziej niewymienione 4 0 

8105 20 00  Kamienie kobaltowe i pozostałe produkty pośrednie hutnictwa kobaltu; 
kobalt nieobrobiony plastycznie; proszki kobaltu 

bez cła 0 

8105 30 00  Odpady kobaltu i złom (z wyłączeniem popiołu i pozostałości zawierają
cych kobalt) 

bez cła 0 

8105 90 00  Artykuły z kobaltu, gdzie indziej niewymienione 3 0 

8106 00 10  Bizmut nieobrobiony plastycznie; proszki bizmutu; odpady bizmutu 
i złom (z wyłączeniem popiołu i pozostałości zawierających bizmut) 

bez cła 0 

24.12.2016 L 356/577 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



CN 2007  Wyszczególnienie Stawka podstawowa Kategoria 

8106 00 90  Artykuły z bizmutu, gdzie indziej niewymienione 2 0 

8107 20 00  Kadm nieobrobiony plastycznie; proszki kadmu 3 0 

8107 30 00  Odpady kadmu i złom (z wyłączeniem popiołów i pozostałości zawierają
cych kadm) 

bez cła 0 

8107 90 00  Artykuły z kadmu, gdzie indziej niewymienione 4 0 

8108 20 00  Tytan nieobrobiony plastycznie; proszki tytanu 5 0 

8108 30 00  Odpady i pozostałości tytanu (z wyłączeniem popiołu i pozostałości za
wierających tytan) 

5 0 

8108 90 30  Sztaby, pręty, kształtowniki i druty, z tytanu, gdzie indziej niewymienione 7 0 

8108 90 50  Blachy grube, cienkie, taśma i folia, z tytanu 7 0 

8108 90 60  Rury i przewody rurowe, z tytanu 7 0 

8108 90 90  Artykuły z tytanu, gdzie indziej niewymienione 7 0 

8109 20 00  Cyrkon nieobrobiony plastycznie; proszki cyrkonu 5 0 

8109 30 00  Odpady cyrkonu i złom (z wyłączeniem popiołu i pozostałości zawierają
cych cyrkon) 

bez cła 0 

8109 90 00  Artykuły z cyrkonu, gdzie indziej niewymienione 9 0 

8110 10 00  Antymon nieobrobiony plastycznie; proszki antymonu 7 3 

8110 20 00  Odpady antymonu i złom (z wyłączeniem popiołu i pozostałości zawiera
jących antymon) 

bez cła 0 

8110 90 00  Artykuły z antymonu, gdzie indziej niewymienione 7 0 

8111 00 11  Mangan nieobrobiony plastycznie; proszki manganu bez cła 0 

8111 00 19  Odpady manganu i złom (z wyłączeniem popiołu i pozostałości zawiera
jących mangan) 

bez cła 0 

8111 00 90  Artykuły z manganu, gdzie indziej niewymienione 5 0 

8112 12 00  Beryl nieobrobiony plastycznie; proszki berylu bez cła 0 

8112 13 00  Odpady berylu i złom (z wyłączeniem popiołów i pozostałości zawierają
cych beryl) 

bez cła 0 
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8112 19 00  Artykuły z berylu, gdzie indziej niewymienione 3 0 

8112 21 10  Stopy chromu zawierające > 10 % masy niklu, nieobrobione plastycznie; 
proszki tych stopów (z wyłączeniem popiołu i pozostałości zawierających 
chrom lub stopy chromu tego rodzaju) 

bez cła 0 

8112 21 90  Chrom nieobrobiony plastycznie; proszki chromu (z wyłączeniem stopów 
chromu zawierających > 10 % masy niklu) 

3 0 

8112 22 00  Odpady chromu i złom (z wyłączeniem popiołu i pozostałości zawierają
cych chrom i stopy chromu zawierające > 10 % masy niklu) 

bez cła 0 

8112 29 00  Artykuły z chromu, gdzie indziej niewymienione 5 0 

8112 51 00  Tal nieobrobiony plastycznie; proszki talu 1,5 0 

8112 52 00  Odpady talu i złom (z wyłączeniem popiołów i pozostałości zawierają
cych tal) 

bez cła 0 

8112 59 00  Artykuły z talu, gdzie indziej niewymienione 3 0 

8112 92 10  Hafn (celtium) nieobrobiony plastycznie; proszki hafnu; odpady hafnu 
i złom (z wyłączeniem popiołu i pozostałości zawierających hafn) 

3 0 

8112 92 21  Odpady i złom niobu (columbium), renu, galu, indu, wanadu i germanu 
(z wyłączeniem popiołów i pozostałości zawierających te metale) 

bez cła 0 

8112 92 31  Niob (columbium) i ren, nieobrobione plastycznie; proszki niobu (colum
bium) i renu 

3 0 

8112 92 81  Ind nieobrobiony plastycznie; proszki indu 2 0 

8112 92 89  Gal nieobrobiony plastycznie; proszki galu 1,5 0 

8112 92 91  Wanad nieobrobiony plastycznie; proszki wanadu; odpady wanadu i złom 
(z wyłączeniem popiołu i pozostałości zawierających wanad) 

bez cła 0 

8112 92 95  German nieobrobiony plastycznie; proszki germanu 4,5 0 

8112 99 20  Artykuły z hafnu (celtium) i germanu, gdzie indziej niewymienione 7 0 

8112 99 30  Artykuły z niobu (columbium) lub renu, gdzie indziej niewymienione 9 0 

8112 99 70  Artykuły z galu, indu i wanadu, gdzie indziej niewymienione 3 0 

8113 00 20  Cermetale nieobrobione plastycznie 4 0 
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8113 00 40  Odpady cermetali i złom (z wyłączeniem popiołów i pozostałości zawie
rających cermetale) 

bez cła 0 

8113 00 90  Artykuły z cermetali, gdzie indziej niewymienione 5 0 

8201 10 00  Łopaty i szufle, z częścią roboczą z metalu nieszlachetnego 1,7 0 

8201 20 00  Widły, z częścią roboczą z metalu nieszlachetnego 1,7 0 

8201 30 00  Motyki, kilofy, grace i grabie, z częścią roboczą z metalu nieszlachetnego 
(z wyłączeniem toporków do lodu) 

1,7 0 

8201 40 00  Siekiery, topory i podobne narzędzia do rąbania, z częścią roboczą z me
talu nieszlachetnego (z wyłączeniem toporków do lodu) 

1,7 0 

8201 50 00  Sekatory i podobne jednoręczne nożyce ogrodnicze oraz inne jedno
ręczne nożyce, włącznie z nożycami do drobiu, z częścią roboczą z metalu 
nieszlachetnego 

1,7 0 

8201 60 00  Nożyce do żywopłotów, dwuręczne nożyce do pielęgnacji drzew i pod
obne nożyce dwuręczne, z częścią roboczą z metalu nieszlachetnego 

1,7 0 

8201 90 00  Kosy, sierpy, nożyce do trawy, kliny do drewna oraz pozostałe narzędzia 
w rodzaju stosowanych w rolnictwie, ogrodnictwie lub leśnictwie, z częś
cią roboczą z metalu nieszlachetnego (z wyłączeniem łopat, szufli, wideł, 
motyk, kilofów, grac, grabi, siekier, toporów i podobnych narzędzi do rą
bania, nożyc do drobiu, sekatorów i podobnych jednoręcznych nożyc 
ogrodniczych i innych jednoręcznych nożyc, nożyc do żywopłotów, dwu
ręcznych nożyc do pielęgnacji drzew i podobnych nożyc dwuręcznych) 

1,7 0 

8202 10 00  Piły ręczne, z częścią roboczą z metalu nieszlachetnego (z wyłączeniem 
pił z napędem mechanicznym) 

1,7 0 

8202 20 00  Brzeszczoty do pił taśmowych z metalu nieszlachetnego 1,7 0 

8202 31 00  Brzeszczoty do pił tarczowych, włączając brzeszczoty do cięcia i żłobienia 
rowków, z metalu nieszlachetnego, z częścią roboczą ze stali 

2,7 0 

8202 39 00  Brzeszczoty do pił tarczowych, włączając brzeszczoty do cięcia i żłobienia 
rowków, i ich części, z metalu nieszlachetnego, z częścią roboczą z mate
riałów innych niż stal 

2,7 0 

8202 40 00  Brzeszczoty do pił łańcuchowych, z metalu nieszlachetnego 1,7 0 

8202 91 00  Brzeszczoty proste, z metalu nieszlachetnego, do metalu 2,7 0 
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8202 99 11  Brzeszczoty do pił, włączając brzeszczoty bez zębów, z metalu nieszla
chetnego, z częścią roboczą ze stali, do metalu (z wyłączeniem brzeszczo
tów do pił taśmowych, brzeszczotów do pił tarczowych i brzeszczotów 
prostych) 

2,7 0 

8202 99 19  Brzeszczoty do pił, włączając brzeszczoty bez zębów, z metalu nieszla
chetnego, z częścią roboczą ze stali, do materiałów innych niż metal 
(z wyłączeniem brzeszczotów do pił taśmowych, brzeszczotów do pił tar
czowych, brzeszczotów do cięcia i żłobienia rowków i brzeszczotów do pił 
łańcuchowych) 

2,7 0 

8202 99 90  Brzeszczoty do pił, włączając brzeszczoty bez zębów, z metalu nieszla
chetnego, z częścią roboczą z materiałów innych niż stal (z wyłączeniem 
brzeszczotów do pił taśmowych, brzeszczotów do pił tarczowych, brze
szczotów do cięcia i żłobienia rowków i brzeszczotów do pił łańcucho
wych) 

2,7 0 

8203 10 00  Pilniki, tarniki i podobne narzędzia ręczne, z metalu nieszlachetnego 1,7 0 

8203 20 10  Pincety do zastosowań niemedycznych, z metalu nieszlachetnego 1,7 0 

8203 20 90  Szczypce, włączając szczypce tnące, obcęgi i podobne narzędzia ręczne, 
z metalu nieszlachetnego (z wyłączeniem pincet) 

1,7 0 

8203 30 00  Nożyce do cięcia metalu i podobne narzędzia ręczne, z metalu nieszla
chetnego 

1,7 0 

8203 40 00  Obcinaki do rur, nożyce do prętów, przebijaki i podobne narzędzia 
ręczne, z metalu nieszlachetnego 

1,7 0 

8204 11 00  Klucze maszynowe ręczne, włączając klucze dynamometryczne, z metalu 
nieszlachetnego, nienastawne 

1,7 0 

8204 12 00  Klucze maszynowe ręczne, włączając klucze dynamometryczne, z metalu 
nieszlachetnego, nastawne (z wyłączeniem pokręteł do gwintowników) 

1,7 0 

8204 20 00  Wymienne gniazda do kluczy nasadowych, z rękojeściami lub bez, z me
talu nieszlachetnego 

1,7 0 

8205 10 00  Narzędzia ręczne do wiercenia, wykonywania gwintów zewnętrznych 
i wewnętrznych 

1,7 0 

8205 20 00  Młotki i młoty kowalskie, z częścią roboczą z metalu nieszlachetnego 3,7 0 

8205 30 00  Strugi, dłuta, żłobniki i podobne narzędzia tnące do obróbki drewna 3,7 0 

8205 40 00  Wkrętaki ręczne 3,7 0 

8205 51 00  Narzędzia ręczne gospodarstwa domowego, niemechaniczne, z częścią ro
boczą z metalu nieszlachetnego, gdzie indziej niewymienione 

3,7 0 

8205 59 10  Narzędzia kamieniarskie, formierskie, murarskie, sztukatorskie, do cemen
towania, tynkarskie i malarskie, z metalu nieszlachetnego, gdzie indziej 
niewymienione 

3,7 0 
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8205 59 30  Narzędzia ręczne do nitowania wybuchowego, wstrzeliwania kołków itp. 2,7 0 

8205 59 90  Narzędzia ręczne, włączając diamenty szklarskie, z metalu nieszlachet
nego, gdzie indziej niewymienione 

2,7 0 

8205 60 00  Lampy lutownicze i podobne (z wyłączeniem zasilanych gazem) 2,7 0 

8205 70 00  Imadła, zaciski i temu podobne (z wyłączeniem akcesoriów i części do ob
rabiarek) 

3,7 0 

8205 80 00  Kowadła; kuźnie przenośne; ściernice z ramami obsługiwane ręcznie lub 
nożnie 

2,7 0 

8205 90 00  Zestawy artykułów objętych dwiema lub więcej poprzednimi pozycjami 3,7 0 

8206 00 00  Zestawy dwóch lub więcej narzędzi objętych pozycją od 8202 do 8205, 
pakowane w zestawy do sprzedaży 

3,7 0 

8207 13 00  Narzędzia do wiercenia w kamieniu lub do wierceń ziemnych, wymienne, 
z częścią roboczą ze spiekanych węglików metali lub cermetali 

2,7 0 

8207 19 10  Narzędzia do wiercenia w kamieniu lub do wierceń ziemnych, wymienne, 
z częścią roboczą z diamentu lub z diamentów spiekanych 

2,7 0 

8207 19 90  Narzędzia do wiercenia w kamieniu lub do wierceń ziemnych, wymienne, 
z częścią roboczą z materiałów innych niż spiekane węgliki metali, cerme
tale, diamenty lub diamenty spiekane 

2,7 0 

8207 20 10  Ciągadła, ciągowniki lub matryce do wyciskania metalu, wymienne, z częś
cią roboczą z diamentu lub z diamentów spiekanych 

2,7 0 

8207 20 90  Ciągadła, ciągowniki lub matryce do wyciskania metalu, wymienne, z częś
cią roboczą z materiałów innych niż diamenty lub diamenty spiekane 

2,7 0 

8207 30 10  Narzędzia do prasowania, tłoczenia, kucia na prasach, przebijania lub wy
krawania, wymienne, do metalu 

2,7 0 

8207 30 90  Narzędzia do prasowania, tłoczenia, kucia na prasach, przebijania lub wy
krawania, wymienne, do obróbki materiałów innych niż metal 

2,7 0 

8207 40 10  Narzędzia do gwintowania otworów w metalu, wymienne 2,7 0 
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8207 40 30  Narzędzia do gwintowania wałków w metalu, wymienne 2,7 0 

8207 40 90  Narzędzia do gwintowania otworów lub wałków w materiałach innych 
niż metal, wymienne 

2,7 0 

8207 50 10  Narzędzia do wiercenia, wymienne, z częścią roboczą z diamentu lub 
z diamentów spiekanych (z wyłączeniem narzędzi do wiercenia w kamie
niu, do wierceń ziemnych i do gwintowania otworów) 

2,7 0 

8207 50 30  Wiertła do muru, wymienne, z częścią roboczą z materiałów innych niż 
diamenty lub diamenty spiekane 

2,7 0 

8207 50 50  Narzędzia do wiercenia metalu, wymienne, z częścią roboczą ze spieka
nych węglików metali lub z cermetali (z wyłączeniem narzędzi do gwinto
wania otworów) 

2,7 0 

8207 50 60  Narzędzia do wiercenia metalu, wymienne, z częścią roboczą ze stali 
szybkotnącej (z wyłączeniem narzędzi do gwintowania otworów) 

2,7 0 

8207 50 70  Narzędzia do wiercenia metalu, wymienne, z częścią roboczą z materiałów 
innych niż diamenty, diamenty spiekane, spiekane węgliki metali, cerme
tale lub stal szybkotnąca (z wyłączeniem narzędzi do gwintowania otwo
rów) 

2,7 0 

8207 50 90  Narzędzia do wiercenia, wymienne, do obróbki materiałów innych niż 
metal, z częścią roboczą z materiałów innych niż diamenty lub diamenty 
spiekane (z wyłączeniem narzędzi do wiercenia w kamieniu lub do wierceń 
ziemnych, wierteł do muru i narzędzi do gwintowania otworów) 

2,7 0 

8207 60 10  Narzędzia do wytaczania lub przeciągania, wymienne, z częścią roboczą 
z diamentu lub z diamentów spiekanych 

2,7 0 

8207 60 30  Narzędzia do wytaczania lub wiercenia metalu, wymienne 2,7 0 

8207 60 50  Narzędzia do wytaczania, do obróbki materiałów innych niż metal, wy
mienne, z częścią roboczą z materiałów innych niż diamenty lub dia
menty spiekane 

2,7 0 

8207 60 70  Narzędzia do przeciągania metalu, wymienne 2,7 0 

8207 60 90  Narzędzia do przeciągania, do obróbki materiałów innych niż metal, wy
mienne, z częścią roboczą z materiałów innych niż diamenty lub dia
menty spiekane 

2,7 0 

8207 70 10  Narzędzia do frezowania metalu, wymienne, z częścią roboczą ze spieka
nych węglików metali lub z cermetali 

2,7 0 
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8207 70 31  Narzędzia trzpieniowe, do frezowania metalu, wymienne, z częścią robo
czą z materiałów innych niż spiekane węgliki metali lub cermetale 

2,7 0 

8207 70 35  Frezy ślimakowe, wymienne, do metalu, z częścią roboczą z materiałów 
innych niż spiekane węgliki metali lub cermetale 

2,7 0 

8207 70 38  Narzędzia do frezowania, wymienne, do metalu, z częścią roboczą z mate
riałów innych niż spiekane węgliki metali lub cermetale (z wyłączeniem 
trzpieniowych i frezów ślimakowych) 

2,7 0 

8207 70 90  Narzędzia do frezowania materiałów innych niż metal, wymienne 2,7 0 

8207 80 11  Narzędzia do toczenia metalu, wymienne, z częścią roboczą ze spiekanych 
węglików metali lub z cermetali 

2,7 0 

8207 80 19  Narzędzia do toczenia metalu, wymienne, z częścią roboczą z materiałów 
innych niż spiekane węgliki metali lub cermetale 

2,7 0 

8207 80 90  Narzędzia do toczenia materiałów innych niż metal, wymienne 2,7 0 

8207 90 10  Narzędzia wymienne, do narzędzi ręcznych, nawet napędzanych mecha
nicznie lub do obrabiarek, z częścią roboczą z diamentu lub z diamentów 
spiekanych, gdzie indziej niewymienione 

2,7 0 

8207 90 30  Końcówki wkrętaków z metalu nieszlachetnego 2,7 0 

8207 90 50  Narzędzia wymienne do obróbki skrawaniem uzębień kół zębatych (z wy
łączeniem narzędzi do frezowania uzębień kół zębatych) 

2,7 0 

8207 90 71  Narzędzia wymienne, do narzędzi ręcznych, nawet napędzanych mecha
nicznie lub do obrabiarek, do metalu, z częścią roboczą ze spiekanych 
węglików metali lub z cermetali, gdzie indziej niewymienione 

2,7 0 

8207 90 78  Narzędzia wymienne, do stosowania w urządzeniach ręcznych mechanicz
nych lub niemechanicznych, do obróbki materiałów innych niż metal, 
z częścią roboczą ze spiekanych węglików metali lub z cermetali, gdzie in
dziej niewymienione 

2,7 0 

8207 90 91  Narzędzia wymienne, do stosowania w urządzeniach ręcznych mechanicz
nych lub niemechanicznych lub do obrabiarek, do metalu, z częścią robo
czą z materiałów innych niż diamenty, diamenty spiekane, spiekane węg
liki metali lub cermetale, gdzie indziej niewymienione 

2,7 0 

8207 90 99  Narzędzia wymienne, do stosowania w urządzeniach ręcznych mechanicz
nych lub niemechanicznych lub do obrabiarek, do obróbki materiałów in
nych niż metal, z częścią roboczą z materiałów innych niż diamenty, dia
menty spiekane, spiekane węgliki metali lub cermetale, gdzie indziej nie
wymienione 

2,7 0 
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8208 10 00  Noże i ostrza tnące, z metalu nieszlachetnego, do maszyn lub do urządzeń 
mechanicznych, do obróbki metalu 

1,7 0 

8208 20 00  Noże i ostrza tnące, z metalu nieszlachetnego, do maszyn lub do urządzeń 
mechanicznych, do obróbki drewna 

1,7 0 

8208 30 10  Noże obrotowe z metalu nieszlachetnego, do urządzeń kuchennych lub 
do maszyn używanych w przemyśle spożywczym 

1,7 0 

8208 30 90  Noże i ostrza tnące, z metalu nieszlachetnego, do urządzeń kuchennych 
lub do maszyn stosowanych w przemyśle spożywczym (z wyłączeniem 
noży obrotowych) 

1,7 0 

8208 40 00  Noże i ostrza tnące, z metalu nieszlachetnego, do maszyn rolniczych, 
ogrodniczych lub stosowanych w leśnictwie (z wyłączeniem tych do ob
róbki drewna) 

1,7 0 

8208 90 00  Noże i ostrza tnące, z metalu nieszlachetnego, do maszyn lub do urządzeń 
mechanicznych (z wyłączeniem tych do obróbki metalu lub drewna, 
do urządzeń kuchennych lub do maszyn stosowanych w przemyśle spo
żywczym oraz tych do maszyn rolniczych, ogrodniczych lub stosowanych 
w leśnictwie) 

1,7 0 

8209 00 20  Płytki wieloostrzowe do narzędzi, niezmontowane, ze spiekanych węgli
ków metali lub cermetali 

2,7 0 

8209 00 80  Płytki, nakładki, końcówki i temu podobne do narzędzi, niezmontowane, 
ze spiekanych węglików metali lub cermetali (z wyłączeniem płytek wie
loostrzowych) 

2,7 0 

8210 00 00  Ręcznie obsługiwane urządzenia mechaniczne, z metalu nieszlachetnego, 
o masie <= 10 kg, stosowane do przygotowania, obróbki lub podawania 
potraw lub napojów 

2,7 0 

8211 10 00  Zestawy w kompletach noży objętych pozycją 8211; zestawy w komple
tach, w których noży objętych pozycją 8211 jest więcej niż innych arty
kułów 

8,5 0 

8211 91 30  Noże stołowe z rękojeścią i ostrzem stałym ze stali nierdzewnej 8,5 0 

8211 91 80  Noże stołowe z ostrzami stałymi z metalu nieszlachetnego (nie z rękojeścią 
i ostrzem ze stali nierdzewnej oraz z wyłączeniem noży do masła i noży 
do ryb) 

8,5 0 

8211 92 00  Noże z ostrzami stałymi z metalu nieszlachetnego (z wyłączeniem noży 
ogrodniczych nieskładanych, maczet, noży i ostrz tnących do maszyn lub 
do urządzeń mechanicznych, noży stołowych, noży do ryb, noży 
do masła, brzytew, maszynek do golenia i żyletek oraz noży objętych po
zycją 8214) 

8,5 0 

8211 93 00  Noże z ostrzami innymi niż stałe, włącznie z nożami do przycinania, 
z metalu nieszlachetnego (z wyłączeniem brzytew) 

8,5 0 
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8211 94 00  Ostrza z metalu nieszlachetnego do noży stołowych, kieszonkowych i in
nych objętych pozycją 8211 

6,7 0 

8211 95 00  Rękojeści z metalu nieszlachetnego do noży stołowych, kieszonkowych 
i innych objętych pozycją 8211 

2,7 0 

8212 10 10  Maszynki do golenia z niewymiennymi ostrzami z metalu nieszlachet
nego 

2,7 0 

8212 10 90  Brzytwy i nieelektryczne maszynki do golenia, z metalu nieszlachetnego 
(z wyłączeniem maszynek do golenia z niewymiennymi ostrzami) 

2,7 0 

8212 20 00  Ostrza maszynek do golenia, włączając półwyroby żyletek w taśmach, 
z metalu nieszlachetnego 

2,7 0 

8212 90 00  Części brzytew i nieelektrycznych maszynek do golenia, z metalu nieszla
chetnego (z wyłączeniem ostrzy maszynek do golenia i półwyrobów żyle
tek w taśmach) 

2,7 0 

8213 00 00  Nożyczki, nożyce krawieckie i podobne nożyce oraz ostrza do nich, z me
talu nieszlachetnego (z wyłączeniem nożyc do żywopłotów, nożyc ogrod
niczych dwuręcznych i podobnych dwuręcznych nożyc, sekatorów i pod
obnych jednoręcznych nożyc ogrodniczych i nożyc kowalskich do kopyt) 

4,2 0 

8214 10 00  Noże do papieru, otwieracze do listów, temperówki do ołówków i ostrza 
do nich, z metalu nieszlachetnego (z wyłączeniem maszyn i urządzeń me
chanicznych objętych działem 83) 

2,7 0 

8214 20 00  Zestawy i akcesoria do manicure lub pedicure, włączając pilniki do paz
nokci, z metalu nieszlachetnego (z wyłączeniem zwykłych nożyczek) 

2,7 0 

8214 90 00  Maszynki do strzyżenia włosów, tasaki rzeźnicze lub kuchenne i pozostałe 
artykuły nożownicze, z metalu nieszlachetnego, gdzie indziej niewymie
nione 

2,7 0 

8215 10 20  Zestawy składające się z jednego lub więcej noży objętych pozycją 8211 
i co najmniej równoważnej liczby łyżek, widelców lub pozostałych arty
kułów objętych pozycją 8215, z metalu nieszlachetnego, zawierające tylko 
artykuły pokryte metalem szlachetnym 

4,7 0 

8215 10 30  Zestawy składające się z jednego lub więcej noży objętych pozycją 8211 
i co najmniej równoważnej liczby łyżek, widelców lub pozostałych arty
kułów objętych pozycją 8215, ze stali nierdzewnej, zawierające co naj
mniej jeden artykuł pokryty metalem szlachetnym 

8,5 0 

8215 10 80  Zestawy składające się z jednego lub więcej noży objętych pozycją 8211 
i co najmniej równoważnej liczby łyżek, widelców lub pozostałych arty
kułów objętych pozycją 8215, z metalu nieszlachetnego innego niż stal 
nierdzewna, zawierające co najmniej jeden artykuł pokryty metalem szla
chetnym 

4,7 0 

8215 20 10  Zestawy składające się z jednego lub więcej noży objętych pozycją 8211 
i co najmniej równoważnej liczby łyżek, widelców lub pozostałych arty
kułów objętych pozycją 8215, ze stali nierdzewnej, niezawierające artyku
łów pokrytych metalem szlachetnym 

8,5 0 
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8215 20 90  Zestawy składające się z jednego lub więcej noży objętych pozycją 8211 
i co najmniej równoważnej liczby łyżek, widelców lub pozostałych arty
kułów objętych pozycją 8215, z metalu nieszlachetnego innego niż stal 
nierdzewna, niezawierające artykułów pokrytych metalem szlachetnym 

4,7 0 

8215 91 00  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 pokrytego metalem szlachetnym 
(z wyłączeniem zestawów artykułów takich jak noże do homarów i nożyce 
do drobiu) 

4,7 0 

8215 99 10  Łyżki, widelce, chochle, cedzidła, łopatki do podawania tortów, noże 
do ryb, noże do masła, szczypce do cukru i podobne artykuły kuchenne 
lub stołowe, ze stali nierdzewnej niepokrytej metalem szlachetnym (z wy
łączeniem zestawów artykułów takich jak noże do homarów i nożyce 
do drobiu) 

8,5 0 

8215 99 90  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 innego niż stal nierdzewna, niepo
krytego metalem szlachetnym (z wyłączeniem zestawów artykułów takich 
jak noże do homarów i nożyce do drobiu) 

4,7 0 

8301 10 00  Kłódki z metalu nieszlachetnego 2,7 0 

8301 20 00  Zamki, stosowane do pojazdów silnikowych, z metalu nieszlachetnego 2,7 0 

8301 30 00  Zamki, stosowane do mebli, z metalu nieszlachetnego 2,7 0 

8301 40 11  Zamki bębenkowe, w rodzaju stosowanych do drzwi budynków, z metalu 
nieszlachetnego 

2,7 0 

8301 40 19  Zamki, w rodzaju stosowanych do drzwi budynków, z metalu nieszlachet
nego (z wyłączeniem zamków bębenkowych i kłódek) 

2,7 0 

8301 40 90  Zamki, z metalu nieszlachetnego (z wyłączeniem kłódek i zamków, w ro
dzaju stosowanych do pojazdów silnikowych, mebli lub do drzwi budyn
ków) 

2,7 0 

8301 50 00  Zamknięcia i okucia z zamknięciami, zawierające zamki, z metalu nieszla
chetnego 

2,7 0 

8301 60 00  Części kłódek, zamków, zamknięć i okuć z zamknięciami, zawierających 
zamki, z metalu nieszlachetnego, gdzie indziej niewymienione 

2,7 0 

8301 70 00  Klucze występujące oddzielnie do kłódek, zamków, zamknięć i okuć z za
mknięciami, zawierających zamki, z metalu nieszlachetnego, gdzie indziej 
niewymienione 

2,7 0 

8302 10 00  Zawiasy wszelkiego rodzaju, z metalu nieszlachetnego 2,7 0 

8302 20 00  Kółka samonastawne z zamocowaniem, z metalu nieszlachetnego 2,7 0 

8302 30 00  Oprawy, okucia i podobne artykuły z metalu nieszlachetnego, nadające 
się do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem zawiasów i kółek samonas
tawnych) 

2,7 0 
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8302 41 00  Oprawy i okucia z metalu nieszlachetnego, nadające się do budynków 
(z wyłączeniem zamków z kluczami i zawiasów) 

2,7 0 

8302 42 00  Oprawy, okucia i podobne artykuły z metalu nieszlachetnego, nadające 
się do mebli (z wyłączeniem zamków z kluczami, zawiasów i kółek samo
nastawnych) 

2,7 0 

8302 49 00  Oprawy, okucia i podobne artykuły z metalu nieszlachetnego (z wyłącze
niem zamków z kluczami, zamknięć i okuć z zamknięciami, zawierają
cych zamki, zawiasów, kółek samonastawnych, opraw i okuć, nadających 
się do budynków, pojazdów silnikowych i mebli) 

2,7 0 

8302 50 00  Wieszaki, podpórki i podobne uchwyty, z metalu nieszlachetnego 2,7 0 

8302 60 00  Automatyczne urządzenia do zamykania drzwi, z metalu nieszlachetnego 2,7 0 

8303 00 10  Opancerzone lub wzmocnione sejfy i kasy, z metalu nieszlachetnego 2,7 0 

8303 00 30  Opancerzone lub wzmocnione drzwi i szafki na depozyty do skarbców, 
z metalu nieszlachetnego 

2,7 0 

8303 00 90  Kasetki na pieniądze lub dokumenty i tym podobne wyroby, z metalu nie
szlachetnego (z wyłączeniem opancerzonych lub wzmocnionych sejfów, 
kas, drzwi i szafek na depozyty do skarbców) 

2,7 0 

8304 00 00  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 wyłącze
niem mebli biurowych objętych pozycją 9403 i koszy na papier) 

2,7 0 

8305 10 00  Okucia do skoroszytów lub segregatorów, z metalu nieszlachetnego (z wy
łączeniem pinezek kreślarskich i łączników do książek lub rejestratorów) 

2,7 0 

8305 20 00  Zszywki w pasmach, z metalu nieszlachetnego 2,7 0 

8305 90 00  Artykuły biurowe takie jak klipsy do pism, narożniki do pism, spinacze 
biurowe i przywieszki katalogowe, z metali nieszlachetnych, włącznie 
z częściami artykułów objętych pozycją 8305 (z wyłączeniem okuć 
do skoroszytów lub segregatorów, zszywek w pasmach, pinezek kreślar
skich i łączników do książek lub rejestratorów) 

2,7 0 

8306 10 00  Dzwonki, gongi i temu podobne nieelektryczne, z metalu nieszlachetnego 
(z wyłączeniem instrumentów muzycznych) 

bez cła 0 

8306 21 00  Statuetki i pozostałe ozdoby, z metalu nieszlachetnego, pokryte metalem 
szlachetnym (z wyłączeniem dzieł sztuki, okazów kolekcjonerskich i anty
ków) 

bez cła 0 

8306 29 10  Statuetki i pozostałe ozdoby, z miedzi, niepokryte metalem szlachetnym 
(z wyłączeniem dzieł sztuki, okazów kolekcjonerskich i antyków) 

bez cła 0 

8306 29 90  Statuetki i pozostałe ozdoby, z metalu nieszlachetnego innego niż miedź, 
niepokryte metalem szlachetnym (z wyłączeniem dzieł sztuki, okazów ko
lekcjonerskich i antyków) 

bez cła 0 
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8306 30 00  Ramy do fotografii, obrazów lub podobne, z metalu nieszlachetnego; lu
stra z metalu nieszlachetnego (z wyłączeniem elementów optycznych) 

2,7 0 

8307 10 00  Przewody rurowe giętkie z żeliwa lub stali, z łącznikami lub bez 2,7 0 

8307 90 00  Przewody rurowe giętkie z metalu nieszlachetnego innego niż żeliwo lub 
stal, z łącznikami lub bez 

2,7 0 

8308 10 00  Haczyki, oczka i pętelki, z metalu nieszlachetnego, w rodzaju stosowa
nych do odzieży, obuwia, zasłon, torebek damskich, toreb podróżnych 
lub innych artykułów gotowych 

2,7 0 

8308 20 00  Nity rurkowe lub rozwidlone, z metalu nieszlachetnego 2,7 0 

8308 90 00  Zatrzaski, okucia z zatrzaskami lub innymi zamknięciami, klamerki, 
sprzączki i zapinki, z metali nieszlachetnych, do odzieży, obuwia, torebek 
damskich, toreb podróżnych lub innych artykułów gotowych, włącznie 
z częściami artykułów objętych pozycją 8308, z metalu nieszlachetnego 
(z wyłączeniem haczyków, oczek, pętelek i nitów rurkowych lub rozwid
lonych) 

2,7 0 

8309 10 00  Korki z główką, z metalu nieszlachetnego 2,7 0 

8309 90 10  Kapsle z ołowiu; kapsle z aluminium o średnicy > 21 mm (z wyłączeniem 
korków z główką) 

3,7 0 

8309 90 90  Korki, pokrywki i wieczka, włączając zakrętki i korki ułatwiające nalewa
nie, kapsle do butelek, korki gwintowane, pokrywki na korki, plomby i po
zostałe akcesoria do opakowań, z metali nieszlachetnych (z wyłączeniem 
korków z główką, kapsli z ołowiu i kapsli z aluminium o średnicy 
> 21 mm) 

2,7 0 

8310 00 00  Szyldy, tablice z nazwami, tablice adresowe i podobne tablice, numery, li
tery i inne symbole, włączając znaki drogowe, z metali nieszlachetnych 
(z wyłączeniem tych, które są objęte pozycją 9405) 

2,7 0 

8311 10 10  Elektrody spawalnicze z rdzeniem z żeliwa lub stali, w otulinie z materiału 
trudnotopliwego, do spawania łukiem elektrycznym 

2,7 0 

8311 10 90  Elektrody z metali nieszlachetnych w otulinie, do spawania łukiem elek
trycznym (z wyłączeniem tych z rdzeniem z żeliwa lub stali, w otulinie 
z materiału trudnotopliwego) 

2,7 0 

8311 20 00  Druty rdzeniowe z metali nieszlachetnych, do spawania łukiem elektrycz
nym 

2,7 0 

8311 30 00  Pręty w otulinie i drut rdzeniowy, z metalu nieszlachetnego, do lutowania 
miękkiego, twardego lub spawania gazowego (z wyłączeniem drutu i prę
tów w otulinie z lutu, które oprócz materiału topnika zawierają >= 2 % 
masy dowolnego metalu szlachetnego) 

2,7 0 

24.12.2016 L 356/589 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



CN 2007  Wyszczególnienie Stawka podstawowa Kategoria 

8311 90 00  Druty, pręty, rury, płyty, elektrody i temu podobne, z metali nieszlachet
nych lub z węglików metali, w otulinie lub z rdzeniem z topnika, do luto
wania miękkiego lub twardego, spawania lub osadzania metali lub węgli
ków metali, gdzie indziej niewymienione, oraz druty i pręty z aglomerowa
nych proszków metali nieszlachetnych, stosowane w metalizacji natrysko
wej, gdzie indziej niewymienione 

2,7 0 

8401 10 00  Reaktory jądrowe (Euratom) 5,7 0 

8401 20 00  Maszyny i aparatura do rozdzielania izotopów oraz części do tych urzą
dzeń, gdzie indziej niewymienione (Euratom) 

3,7 0 

8401 30 00  Sekcje paliwowe (kasety), nienapromieniowane, w kasecie z wyposażeniem 
pozwalającym na manipulowanie, do reaktorów jądrowych (Euratom) 

3,7 0 

8401 40 00  Części reaktorów jądrowych, gdzie indziej niewymienione (Euratom) 3,7 0 

8402 11 00  Kotły wodnorurowe o wydajności > 45 ton pary na godzinę 2,7 0 

8402 12 00  Kotły wodnorurowe o wydajności <= 45 ton pary na godzinę (z wyłącze
niem kotłów centralnego ogrzewania do gorącej wody mogących również 
wytwarzać parę o niskim ciśnieniu) 

2,7 0 

8402 19 10  Kotły płomiennorurowe (z wyłączeniem kotłów centralnego ogrzewania 
do gorącej wody mogących również wytwarzać parę o niskim ciśnieniu) 

2,7 0 

8402 19 90  Kotły parowe, włączając kotły hybrydowe (z wyłączeniem kotłów wodno
rurowych, kotłów płomiennorurowych i kotłów centralnego ogrzewania 
do gorącej wody mogących również wytwarzać parę o niskim ciśnieniu) 

2,7 0 

8402 20 00  Kotły wodne wysokotemperaturowe 2,7 0 

8402 90 00  Części do kotłów parowych oraz kotłów wodnych wysokotemperaturo
wych, gdzie indziej niewymienione 

2,7 0 

8403 10 10  Kotły centralnego ogrzewania, żeliwne (z wyłączeniem kotłów parowych 
i kotłów wodnych wysokotemperaturowych objętych pozycją 8402) 

2,7 0 

8403 10 90  Kotły centralnego ogrzewania, nieelektryczne, z materiału innego niż że
liwo (z wyłączeniem kotłów parowych i kotłów wodnych wysokotempera
turowych objętych pozycją 8402) 

2,7 0 

8403 90 10  Części kotłów centralnego ogrzewania, żeliwne, gdzie indziej niewymie
nione 

2,7 0 

8403 90 90  Części kotłów centralnego ogrzewania, gdzie indziej niewymienione 2,7 0 

8404 10 00  Instalacje pomocnicze do stosowania z kotłami objętymi pozycją 8402 
lub 8403, np. podgrzewacze wody, podgrzewacze pary, zdmuchiwacze 
sadzy i podgrzewacze powietrza 

2,7 0 
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8404 20 00  Skraplacze do siłowni na parę wodną lub inną 2,7 0 

8404 90 00  Części instalacji pomocniczych przeznaczonych do stosowania z kotłami 
objętymi pozycją 8402 lub 8403 oraz skraplaczy do siłowni na parę 
wodną lub inną, gdzie indziej niewymienione 

2,7 0 

8405 10 00  Wytwornice gazu generatorowego lub wodnego, z oczyszczalnikami wy
twarzanego gazu lub bez nich; wytwornice acetylenu i podobne wytwor
nice gazu metodą wodną, z oczyszczalnikami wytwarzanego gazu lub bez 
nich (z wyłączeniem pieców koksowych, generatorów gazów otrzymywa
nych w procesie elektrolitycznym i lamp karbidowych) 

1,7 0 

8405 90 00  Części wytwornic gazu generatorowego lub wodnego i wytwornic acety
lenu lub podobnych wytwornic gazu metodą wodną, gdzie indziej niewy
mienione 

1,7 0 

8406 10 00  Turbiny na parę wodną i turbiny na inne rodzaje pary do napędu jedno
stek pływających 

2,7 0 

8406 81 10  Turbiny na parę wodną do wytwarzania energii elektrycznej, o mocy wyj
ściowej > 40 MW 

2,7 0 

8406 81 90  Turbiny na parę wodną i turbiny na inne rodzaje pary, o mocy wyjściowej 
> 40 MW (z wyłączeniem turbin do napędu morskich jednostek pływają
cych i do wytwarzania energii elektrycznej) 

2,7 0 

8406 82 11  Turbiny na parę wodną do wytwarzania energii elektrycznej, o mocy wyj
ściowej <= 10 MW 

2,7 0 

8406 82 19  Turbiny na parę wodną do wytwarzania energii elektrycznej, o mocy wyj
ściowej > 10 MW, ale <= 40 MW 

2,7 0 

8406 82 90  Turbiny na parę wodną i turbiny na inne rodzaje pary, o mocy wyjściowej 
<= 40 MW (z wyłączeniem turbin do napędu morskich jednostek pływa
jących i do wytwarzania energii elektrycznej) 

2,7 0 

8406 90 10  Łopatki kierujące, wirniki i łopatki wirników, do turbin 2,7 0 

8406 90 90  Części turbin na parę wodną i turbin na inne rodzaje pary, gdzie indziej 
niewymienione (z wyłączeniem łopatek kierujących, wirników i łopatek 
wirników) 

2,7 0 

8407 10 00  Silniki spalinowe z zapłonem iskrowym z tłokami wykonującymi ruch 
posuwisto-zwrotny lub obrotowy, lotnicze 

1,7 0 

8407 21 10  Silniki z zapłonem iskrowym, przyczepne, o pojemności skokowej 
<= 325 cm3, do napędu jednostek pływających 

6,2 0 

8407 21 91  Silniki z zapłonem iskrowym, przyczepne, o pojemności skokowej 
> 325 cm3 i mocy <= 30 kW, do napędu jednostek pływających 

4,2 0 

8407 21 99  Silniki z zapłonem iskrowym, przyczepne, o pojemności skokowej 
> 325 cm3 i mocy > 30 kW, do napędu jednostek pływających 

4,2 0 

8407 29 20  Silniki z zapłonem iskrowym z tłokami wykonującymi ruch posuwisto- 
zwrotny lub obrotowy, o mocy <= 200 kW, do napędu jednostek pływa
jących (inne niż silniki przyczepne) 

4,2 0 
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8407 29 80  Silniki z zapłonem iskrowym z tłokami wykonującymi ruch posuwisto- 
zwrotny lub obrotowy, o mocy > 200 kW, do napędu jednostek pływają
cych (inne niż silniki przyczepne) 

4,2 0 

8407 31 00  Silniki z zapłonem iskrowym z tłokami wykonującymi ruch posuwisto- 
zwrotny, w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów objętych działem 
87, o pojemności skokowej <= 50 cm3 

2,7 0 

8407 32 10  Silniki z zapłonem iskrowym z tłokami wykonującymi ruch posuwisto- 
zwrotny, w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów objętych działem 
87, o pojemności skokowej > 50 cm3, ale <= 125 cm3 

2,7 0 

8407 32 90  Silniki z zapłonem iskrowym z tłokami wykonującymi ruch posuwisto- 
zwrotny, w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów objętych działem 
87, o pojemności skokowej > 125 cm3, ale <= 250 cm3 

2,7 0 

8407 33 10  Silniki z zapłonem iskrowym z tłokami wykonującymi ruch posuwisto- 
zwrotny, w rodzaju stosowanych do pojazdów objętych działem 87, o po
jemności skokowej > 250 cm3, ale <= 1 000 cm3, do montażu przemy
słowego w ciągnikach kierowanych przez pieszego objętych podpozycją 
8701 10 i pojazdach mechanicznych objętych pozycją 8703, 8704 
i 8705 

2,7 0 

8407 33 90  Silniki z zapłonem iskrowym z tłokami wykonującymi ruch posuwisto- 
zwrotny, w rodzaju stosowanych do pojazdów objętych działem 87, o po
jemności skokowej > 250 cm3, ale <= 1 000 cm3 (z wyłączeniem tych 
do montażu przemysłowego w ciągnikach kierowanych przez pieszego 
objętych podpozycją 8701 10 i pojazdach mechanicznych objętych pozy
cją 8703, 8704 i 8705) 

2,7 0 

8407 34 10  Silniki z zapłonem iskrowym, z tłokami wykonującymi ruch posuwisto- 
zwrotny, o pojemności skokowej > 1 000 cm3, do montażu przemysło
wego w: ciągnikach kierowanych przez pieszego objętych podpozy
cją 8701 10, pojazdach silnikowych objętych pozycją 8703, pojazdach 
silnikowych objętych pozycją 8704 z silnikiem o pojemności skokowej 
< 2 800 cm3 i pojazdach silnikowych objętych pozycją 8705 

2,7 0 

8407 34 30  Silniki z zapłonem iskrowym, z tłokami wykonującymi ruch posuwisto- 
zwrotny, w rodzaju stosowanych do pojazdów objętych działem 87, uży
wane, o pojemności skokowej > 1 000 cm3 

4,2 0 

8407 34 91  Silniki z zapłonem iskrowym, z tłokami wykonującymi ruch posuwisto- 
zwrotny, w rodzaju stosowanych do pojazdów objętych działem 87, 
nowe, o pojemności skokowej <= 1 500 cm3, ale > 1 000 cm3 (z wyłącze
niem silników objętych podpozycją 8407 34 10) 

4,2 0 

8407 34 99  Silniki z zapłonem iskrowym, z tłokami wykonującymi ruch posuwisto- 
zwrotny, w rodzaju stosowanych do pojazdów objętych działem 87, 
nowe, o pojemności skokowej > 1 500 cm3 (z wyłączeniem tych do mon
tażu przemysłowego w ciągnikach kierowanych przez pieszego objętych 
podpozycją 8701 10, pojazdach mechanicznych objętych pozycją 8703, 
pojazdach mechanicznych objętych pozycją 8704 z silnikiem o pojem
ności < 2 800 cm3 i pojazdach mechanicznych objętych pozycją 8705) 

4,2 0 

8407 90 10  Silniki spalinowe z zapłonem iskrowym, z tłokami wykonującymi ruch 
posuwisto-zwrotny lub obrotowy, o pojemności skokowej <= 250 cm3 

(z wyłączeniem silników lotniczych lub silników do napędu jednostek pły
wających i silników z tłokami wykonującymi ruch posuwisto-zwrotny, 
w rodzaju stosowanych do pojazdów objętych działem 87) 

2,7 0 
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8407 90 50  Silniki spalinowe z zapłonem iskrowym, z tłokami wykonującymi ruch 
obrotowy, o pojemności skokowej > 250 cm3, do montażu przemysło
wego w: ciągnikach kierowanych przez pieszego objętych podpozy
cją 8701 10, pojazdach silnikowych objętych pozycją 8703, pojazdach 
silnikowych objętych pozycją 8704 z silnikiem o pojemności skokowej 
< 2 800 cm3 i pojazdach silnikowych objętych pozycją 8705 

2,7 0 

8407 90 80  Silniki z zapłonem iskrowym, z tłokami wykonującymi ruch posuwisto- 
zwrotny lub obrotowy, o pojemności skokowej > 250 cm3, o mocy 
<= 10 kW (inne niż silniki objęte podpozycją 8407 90 50, silniki z tło
kami wykonującymi ruch posuwisto-zwrotny, w rodzaju stosowanych 
do napędu pojazdów objętych działem 87, silniki lotnicze i silniki do na
pędu jednostek pływających) 

4,2 0 

8407 90 90  Silniki z zapłonem iskrowym, z tłokami wykonującymi ruch posuwisto- 
zwrotny lub obrotowy, o pojemności skokowej > 250 cm3, o mocy > 10 
kW (inne niż silniki objęte podpozycją 8407 90 50, silniki z tłokami wy
konującymi ruch posuwisto-zwrotny, w rodzaju stosowanych do napędu 
pojazdów objętych działem 87, silniki lotnicze i silniki do napędu jedno
stek pływających) 

4,2 0 

8408 10 11  Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne 
i średnioprężne), używane, do statków morskich objętych pozycjami od 
8901 do 8906, holowników objętych podpozycją 8904 00 10 i okrętów 
wojennych objętych podpozycją 8906 10 00 

bez cła 0 

8408 10 19  Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym, do jednostek pły
wających, używane (inne niż do statków morskich objętych pozycjami od 
8901 do 8906, holowników objętych podpozycją 8904 00 10 i okrętów 
wojennych objętych podpozycją 8906 10 00) 

2,7 0 

8408 10 22  Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne 
i średnioprężne), do statków morskich objętych pozycjami od 8901 
do 8906, holowników objętych podpozycją 8904 00 10 i okrętów wo
jennych objętych podpozycją 8906 10 00, nowe, o mocy <= 15 kW 

bez cła 0 

8408 10 24  Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne 
i średnioprężne), do jednostek pływających, nowe, o mocy <= 15 kW 
(z wyłączeniem do statków morskich objętych pozycjami od 8901 
do 8906, holowników objętych podpozycją 8904 00 10 i okrętów wo
jennych objętych podpozycją 8906 10 00) 

2,7 0 

8408 10 26  Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne 
i średnioprężne), do statków morskich objętych pozycjami od 8901 
do 8906, holowników objętych podpozycją 8904 00 10 i okrętów wo
jennych objętych podpozycją 8906 10 00, nowe, o mocy > 15 kW, ale 
<= 50 kW 

bez cła 0 

8408 10 28  Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne 
i średnioprężne), do jednostek pływających, nowe, o mocy > 15 kW, ale 
<= 50 kW (z wyłączeniem do statków morskich objętych pozycjami od 
8901 do 8906, do holowników objętych podpozycją 8904 00 10 
i do okrętów wojennych objętych podpozycją 8906 10 00) 

2,7 0 

8408 10 31  Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne 
i średnioprężne), do statków morskich objętych pozycjami od 8901 
do 8906, holowników objętych podpozycją 8904 00 10 i okrętów wo
jennych objętych podpozycją 8906 10 00, nowe, o mocy > 50 kW, ale 
<= 100 kW 

bez cła 0 
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8408 10 39  Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne 
i średnioprężne), do jednostek pływających, nowe, o mocy > 50 kW, ale 
<= 100 kW (z wyłączeniem do statków objętych pozycjami od 8901 
do 8906, holowników objętych podpozycją 8904 00 10 i okrętów wo
jennych objętych podpozycją 8906 10 00) 

2,7 0 

8408 10 41  Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne 
i średnioprężne), do statków morskich objętych pozycjami od 8901 
do 8906, holowników objętych podpozycją 8904 00 10 i okrętów wo
jennych objętych podpozycją 8906 10 00, nowe, o mocy > 100 kW, ale 
<= 200 kW 

bez cła 0 

8408 10 49  Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne 
i średnioprężne), do jednostek pływających, nowe, o mocy > 100 kW, ale 
<= 200 kW (z wyłączeniem do statków morskich objętych pozycjami od 
8901 do 8906, holowników objętych podpozycją 8904 00 10 i okrętów 
wojennych objętych podpozycją 8906 10 00) 

2,7 0 

8408 10 51  Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne 
i średnioprężne), do statków morskich objętych pozycjami od 8901 
do 8906, holowników objętych podpozycją 8904 00 10 i okrętów wo
jennych objętych podpozycją 8906 10 00, nowe, o mocy > 200 kW, ale 
<= 300 kW 

bez cła 0 

8408 10 59  Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne 
i średnioprężne), do jednostek pływających, nowe, o mocy > 200 kW, ale 
<= 300 kW (z wyłączeniem do statków morskich objętych pozycjami od 
8901 do 8906, holowników objętych podpozycją 8904 00 10 i okrętów 
wojennych objętych podpozycją 8906 10 00) 

2,7 0 

8408 10 61  Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne 
i średnioprężne), do statków morskich objętych pozycjami od 8901 
do 8906, holowników objętych podpozycją 8904 00 10 i okrętów wo
jennych objętych podpozycją 8906 10 00, nowe, o mocy > 300 kW, ale 
<= 500 kW 

bez cła 0 

8408 10 69  Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne 
i średnioprężne), do jednostek pływających, nowe, o mocy > 300 kW, ale 
<= 500 kW (z wyłączeniem do statków morskich objętych pozycjami od 
8901 do 8906, holowników objętych podpozycją 8904 00 10 i okrętów 
wojennych objętych podpozycją 8906 10 00) 

2,7 0 

8408 10 71  Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne 
i średnioprężne), do statków morskich objętych pozycjami od 8901 
do 8906, holowników objętych podpozycją 8904 00 10 i okrętów wo
jennych objętych podpozycją 8906 10 00, nowe, o mocy > 500 kW, ale 
<= 1 000 kW 

bez cła 0 

8408 10 79  Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne 
i średnioprężne), do jednostek pływających, nowe, o mocy > 500 kW, ale 
<= 1 000 kW (z wyłączeniem do statków morskich objętych pozycjami 
od 8901 do 8906, holowników objętych podpozycją 8904 00 10 i okrę
tów wojennych objętych podpozycją 8906 10 00) 

2,7 0 

8408 10 81  Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne 
i średnioprężne), do statków morskich objętych pozycjami od 8901 
do 8906, holowników objętych podpozycją 8904 00 10 i okrętów wo
jennych objętych podpozycją 8906 10 00, nowe, o mocy > 1 000 kW, 
ale <= 5 000 kW 

bez cła 0 
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8408 10 89  Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne 
i średnioprężne), do jednostek pływających, nowe, o mocy > 1 000 kW, 
ale <= 5 000 kW (z wyłączeniem do statków morskich objętych pozy
cjami od 8901 do 8906, holowników objętych podpozycją 8904 00 10 
i okrętów wojennych objętych podpozycją 8906 10 00) 

2,7 0 

8408 10 91  Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne 
i średnioprężne), do statków morskich objętych pozycjami od 8901 
do 8906, holowników objętych podpozycją 8904 00 10 i okrętów wo
jennych objętych podpozycją 8906 10 00, nowe, o mocy > 5 000 kW 

bez cła 0 

8408 10 99  Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne 
i średnioprężne), do jednostek pływających, nowe, o mocy > 5 000 kW 
(z wyłączeniem do statków morskich objętych pozycjami od 8901 
do 8906, holowników objętych podpozycją 8904 00 10 i okrętów wo
jennych objętych podpozycją 8906 10 00) 

2,7 0 

8408 20 10  Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne 
i średnioprężne), do montażu przemysłowego w: ciągnikach kierowanych 
przez pieszego objętych podpozycją 8701 10, pojazdach silnikowych ob
jętych pozycją 8703, pojazdach silnikowych objętych pozycją 8704 z silni
kiem o pojemności skokowej < 2 500 cm3 i pojazdach silnikowych obję
tych pozycją 8705 

2,7 0 

8408 20 31  Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne 
i średnioprężne), do kołowych ciągników rolniczych i leśnych, o mocy 
<= 50 kW 

4,2 0 

8408 20 35  Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne 
i średnioprężne), do kołowych ciągników rolniczych i leśnych, o mocy 
> 50 kW, ale <= 100 kW 

4,2 0 

8408 20 37  Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne 
i średnioprężne), do kołowych ciągników rolniczych i leśnych, o mocy 
> 100 kW 

4,2 0 

8408 20 51  Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne 
i średnioprężne), do pojazdów objętych działem 87, o mocy <= 50 kW 
(z wyłączeniem silników objętych podpozycją 8408 20 10 i silników 
do kołowych ciągników rolniczych i leśnych) 

4,2 0 

8408 20 55  Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne 
i średnioprężne), do pojazdów objętych działem 87, o mocy > 50 kW, ale 
<= 100 kW (z wyłączeniem silników objętych podpozycją 8408 20 10 
i silników do kołowych ciągników rolniczych i leśnych) 

4,2 0 

8408 20 57  Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne 
i średnioprężne), do pojazdów objętych działem 87, o mocy > 100 kW, 
ale <= 200 kW (z wyłączeniem silników objętych podpozycją 
8408 20 10 i silników do kołowych ciągników rolniczych i leśnych) 

4,2 0 

8408 20 99  Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne 
i średnioprężne), do pojazdów objętych działem 87, o mocy > 200 kW 
(z wyłączeniem silników objętych podpozycją 8408 20 10 i silników 
do kołowych ciągników rolniczych i leśnych) 

4,2 0 
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8408 90 21  Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne 
i średnioprężne), do trakcji szynowej 

4,2 0 

8408 90 27  Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne 
i średnioprężne), używane (z wyłączeniem silników do trakcji szynowej 
lub do napędu jednostek pływających i silników do pojazdów objętych 
działem 87) 

4,2 0 

8408 90 41  Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne 
i średnioprężne), nowe, o mocy <= 15 kW (z wyłączeniem silników 
do trakcji szynowej lub do napędu jednostek pływających i silników 
do pojazdów objętych działem 87) 

4,2 0 

8408 90 43  Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne 
i średnioprężne), nowe, o mocy > 15 kW, ale <= 30 kW (z wyłączeniem 
silników do trakcji szynowej lub do napędu jednostek pływających i silni
ków do pojazdów objętych działem 87) 

4,2 0 

8408 90 45  Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne 
i średnioprężne), nowe, o mocy > 30 kW, ale <= 50 kW (z wyłączeniem 
silników do trakcji szynowej lub do napędu jednostek pływających i silni
ków do pojazdów objętych działem 87) 

4,2 0 

8408 90 47  Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne 
i średnioprężne), nowe, o mocy > 50 kW, ale <= 100 kW (z wyłączeniem 
silników do trakcji szynowej lub do napędu jednostek pływających i silni
ków do pojazdów objętych działem 87) 

4,2 0 

8408 90 61  Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne 
i średnioprężne), nowe, o mocy > 100 kW, ale <= 200 kW (z wyłączeniem 
silników do trakcji szynowej lub do napędu jednostek pływających i silni
ków do pojazdów objętych działem 87) 

4,2 0 

8408 90 65  Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne 
i średnioprężne), nowe, o mocy > 200 kW, ale <= 300 kW (z wyłączeniem 
silników do trakcji szynowej lub do napędu jednostek pływających i silni
ków do pojazdów objętych działem 87) 

4,2 0 

8408 90 67  Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne 
i średnioprężne), nowe, o mocy > 300 kW, ale <= 500 kW (z wyłączeniem 
silników do trakcji szynowej lub do napędu jednostek pływających i silni
ków do pojazdów objętych działem 87) 

4,2 0 

8408 90 81  Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne 
i średnioprężne), nowe, o mocy > 500 kW, ale <= 1 000 kW (z wyłącze
niem silników do trakcji szynowej lub do napędu jednostek pływających 
i silników do pojazdów objętych działem 87) 

4,2 0 

8408 90 85  Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne 
i średnioprężne), nowe, o mocy > 1 000 kW, ale <= 5 000 kW (z wyłą
czeniem silników do trakcji szynowej lub do napędu jednostek pływają
cych i silników do pojazdów objętych działem 87) 

4,2 0 
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8408 90 89  Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne 
i średnioprężne), nowe, o mocy > 5 000 kW (z wyłączeniem silników 
do trakcji szynowej lub do napędu jednostek pływających i silników 
do pojazdów objętych działem 87) 

4,2 0 

8409 10 00  Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do tłokowych 
silników spalinowych, lotniczych, gdzie indziej niewymienione 

1,7 0 

8409 91 00  Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do tłokowych 
silników spalinowych z zapłonem iskrowym, gdzie indziej niewymienione 

2,7 0 

8409 99 00  Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie do tłokowych 
silników spalinowych z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnych i śred
nioprężnych), gdzie indziej niewymienione 

2,7 0 

8410 11 00  Turbiny hydrauliczne i koła wodne, o mocy <= 1 000 kW (z wyłączeniem 
silników i siłowników hydraulicznych objętych pozycją 8412) 

4,5 0 

8410 12 00  Turbiny hydrauliczne i koła wodne, o mocy > 1 000 kW, ale 
<= 10 000 kW (z wyłączeniem silników i siłowników hydraulicznych ob
jętych pozycją 8412) 

4,5 0 

8410 13 00  Turbiny hydrauliczne i koła wodne, o mocy > 10 000 kW (z wyłączeniem 
silników i siłowników hydraulicznych objętych pozycją 8412) 

4,5 0 

8410 90 10  Części turbin hydraulicznych i kół wodnych, włączając regulatory, z żeliwa 
lub staliwa 

4,5 0 

8410 90 90  Części turbin hydraulicznych i kół wodnych, włączając regulatory (z wyłą
czeniem z żeliwa lub staliwa) 

4,5 0 

8411 11 00  Silniki turboodrzutowe, o ciągu <= 25 kN 3,2 0 

8411 12 10  Silniki turboodrzutowe, o ciągu > 25 kN, ale <= 44 kN 2,7 0 

8411 12 30  Silniki turboodrzutowe, o ciągu > 44 kN, ale <= 132 kN 2,7 0 

8411 12 80  Silniki turboodrzutowe, o ciągu > 132 kN 2,7 0 

8411 21 00  Silniki turbośmigłowe, o mocy <= 1 100 kW 3,6 0 

8411 22 20  Silniki turbośmigłowe, o mocy > 1 100 kW, ale <= 3 730 kW 2,7 0 

8411 22 80  Silniki turbośmigłowe, o mocy > 3 730 kW 2,7 0 

8411 81 00  Turbiny gazowe o mocy <= 5 000 kW (z wyłączeniem silników turbood
rzutowych i turbośmigłowych) 

4,1 0 
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8411 82 20  Turbiny gazowe o mocy > 5 000 kW, ale <= 20 000 kW (z wyłączeniem 
silników turboodrzutowych i turbośmigłowych) 

4,1 0 

8411 82 60  Turbiny gazowe o mocy > 20 000 kW, ale <= 50 000 kW (z wyłączeniem 
silników turboodrzutowych i turbośmigłowych) 

4,1 0 

8411 82 80  Turbiny gazowe o mocy > 50 000 kW (z wyłączeniem silników turbood
rzutowych i turbośmigłowych) 

4,1 0 

8411 91 00  Części silników turboodrzutowych lub turbośmigłowych, gdzie indziej 
niewymienione 

2,7 0 

8411 99 00  Części turbin gazowych, gdzie indziej niewymienione 4,1 0 

8412 10 00  Silniki odrzutowe inne niż turboodrzutowe 2,2 0 

8412 21 20  Układy hydrauliczne, liniowe (cylindry) 2,7 0 

8412 21 80  Silniki i siłowniki hydrauliczne, liniowe (cylindry) (z wyłączeniem ukła
dów hydraulicznych) 

2,7 0 

8412 29 20  Układy hydrauliczne napędzane silnikami hydraulicznymi (z wyłączeniem 
silników i siłowników hydraulicznych, liniowych (cylindry)) 

4,2 0 

8412 29 81  Silniki hydrauliczne (z wyłączeniem liniowych (cylindry) oraz układów 
hydraulicznych) 

4,2 0 

8412 29 89  Silniki i siłowniki hydrauliczne (z wyłączeniem liniowych (cylindry), ukła
dów hydraulicznych, silników hydraulicznych, turbin hydraulicznych i kół 
wodnych objętych pozycją 8410 oraz turbin na parę wodną) 

4,2 0 

8412 31 00  Silniki i siłowniki pneumatyczne, liniowe (cylindry) 4,2 0 

8412 39 00  Silniki i siłowniki pneumatyczne (z wyłączeniem liniowych) 4,2 0 

8412 80 10  Silniki na parę wodną i silniki na inne rodzaje pary (z wyłączeniem kot
łów i turbin wytwarzających parę wodną lub inną parę) 

2,7 0 

8412 80 80  Silniki i siłowniki, nieelektryczne (z wyłączeniem turbin na parę wodną, 
silników tłokowych wewnętrznego spalania, turbin hydraulicznych, kół 
wodnych, turbin gazowych, silników odrzutowych, silników i siłowników 
hydraulicznych, silników i siłowników pneumatycznych, silników na parę 
wodną i silników na inne rodzaje pary oraz silników elektrycznych) 

4,2 0 

8412 90 20  Części silników odrzutowych, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem 
silników turboodrzutowych) 

1,7 0 

8412 90 40  Części silników i siłowników hydraulicznych, gdzie indziej niewymienione 2,7 0 

8412 90 80  Części silników i siłowników nieelektrycznych, gdzie indziej niewymie
nione 

2,7 0 
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8413 11 00  Pompy wyposażone lub przystosowane konstrukcyjnie do wyposażenia 
w urządzenie pomiarowe, dozujące paliwo lub środki smarne, w rodzaju 
stosowanych w stacjach paliwowych lub w stacjach obsługi pojazdów 

1,7 0 

8413 19 00  Pompy do cieczy, wyposażone lub przystosowane konstrukcyjnie do wy
posażenia w urządzenie pomiarowe (z wyłączeniem pomp dozujących pa
liwo lub środki smarne, w rodzaju stosowanych w stacjach paliwowych 
lub w stacjach obsługi pojazdów) 

1,7 0 

8413 20 00  Ręczne pompy do cieczy (z wyłączeniem tych objętych podpozycją 
8413 11 i 8413 19) 

1,7 0 

8413 30 20  Pompy wtryskowe do tłokowych silników spalinowych 1,7 0 

8413 30 80  Pompy paliwa, oleju lub chłodziwa do tłokowych silników spalinowych 
(z wyłączeniem pomp wtryskowych) 

1,7 0 

8413 40 00  Pompy do betonu 1,7 0 

8413 50 20  Zespoły hydrauliczne wyporowe-tłokowe, z pompami 1,7 0 

8413 50 40  Dawkujące i dozujące pompy wyporowe-tłokowe, o napędzie silnikowym 1,7 0 

8413 50 61  Pompy tłokowe do hydraulicznych układów napędowych i siłowych (z wy
łączeniem zespołów hydraulicznych) 

1,7 0 

8413 50 69  Pompy tłokowe, o napędzie silnikowym (z wyłączeniem pomp objętych 
podpozycją 8413 11 i 8413 19, pomp paliwa, oleju lub chłodziwa do 
tłokowych silników spalinowych, pomp do betonu, pomp hydraulicznych, 
włącznie z zespołami hydraulicznymi, i pomp dozujących) 

1,7 0 

8413 50 80  Pompy wyporowe-tłokowe, o napędzie silnikowym (z wyłączeniem pomp 
objętych podpozycją 8413 11 i 8413 19, pomp paliwa, oleju lub chło
dziwa do tłokowych silników spalinowych, pomp do betonu, zespołów 
hydraulicznych, pomp dozujących i ogólnie pomp tłokowych) 

1,7 0 

8413 60 20  Obrotowe wyporowe zespoły hydrauliczne, z pompami 1,7 0 

8413 60 31  Pompy zębate do hydraulicznych układów napędowych i siłowych (z wyłą
czeniem zespołów hydraulicznych) 

1,7 0 

8413 60 39  Pompy zębate, o napędzie silnikowym (z wyłączeniem pomp objętych 
podpozycją 8413 11 i 8413 19, pomp paliwa, oleju lub chłodziwa do 
tłokowych silników spalinowych i pomp hydraulicznych, włącznie z zespo
łami hydraulicznymi) 

1,7 0 

8413 60 61  Pompy łopatkowe do hydraulicznych układów napędowych i siłowych 
(z wyłączeniem zespołów hydraulicznych) 

1,7 0 
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8413 60 69  Pompy łopatkowe, o napędzie silnikowym (z wyłączeniem pomp objętych 
podpozycją 8413 11 i 8413 19, pomp paliwa, oleju lub chłodziwa do 
tłokowych silników spalinowych i pomp hydraulicznych, włącznie z zespo
łami hydraulicznymi) 

1,7 0 

8413 60 70  Pompy śrubowe, o napędzie silnikowym (z wyłączeniem pomp objętych 
podpozycją 8413 11 i 8413 19, pomp paliwa, oleju lub chłodziwa do 
tłokowych silników spalinowych, pomp do betonu i zespołów hydraulicz
nych) 

1,7 0 

8413 60 80  Obrotowe pompy wyporowe, o napędzie silnikowym (z wyłączeniem 
pomp objętych podpozycją 8413 11 i 8413 19, pomp paliwa, oleju lub 
chłodziwa do tłokowych silników spalinowych, pomp do betonu, pomp 
zębatych, pomp łopatkowych, pomp śrubowych i zespołów hydraulicz
nych) 

1,7 0 

8413 70 21  Pompy głębinowe, jednostopniowe 1,7 0 

8413 70 29  Pompy głębinowe, wielostopniowe 1,7 0 

8413 70 30  Bezdławnicowe pompy wirnikowe do układów ogrzewania i doprowadza
nia ciepłej wody 

1,7 0 

8413 70 35  Pompy, o napędzie silnikowym, o średnicy wylotu <= 15 mm (z wyłącze
niem pomp objętych podpozycją 8413 11 i 8413 19, pomp paliwa, oleju 
lub chłodziwa do tłokowych silników spalinowych oraz pomp głębino
wych) 

1,7 0 

8413 70 45  Pompy wirowe z kanałami dodatkowymi oraz pompy z kanałami bocz
nymi 

1,7 0 

8413 70 51  Odśrodkowe pompy o przepływie promieniowym o średnicy wylotu 
>15 mm, jednostopniowe, z wirnikiem jednostronnym, zblokowane z sil
nikiem (z wyłączeniem pomp objętych podpozycją 8413 11 i 8413 19, 
pomp paliwa, oleju lub chłodziwa do tłokowych silników spalinowych, 
pomp do betonu, pomp głębinowych oraz pomp wirnikowych do ukła
dów ogrzewania i doprowadzania ciepłej wody) 

1,7 0 

8413 70 59  Odśrodkowe pompy o przepływie promieniowym o średnicy wylotu 
>15 mm, jednostopniowe, z wirnikiem jednostronnym (inne niż zbloko
wane z silnikiem oraz z wyłączeniem pomp objętych podpozycją 
8413 11 i 8413 19) 

1,7 0 

8413 70 65  Odśrodkowe pompy o przepływie promieniowym o średnicy wylotu 
>15 mm, jednostopniowe, z wirnikiem wielostronnym (z wyłączeniem 
pomp objętych podpozycją 8413 11 i 8413 19 oraz pomp głębinowych) 

1,7 0 

8413 70 75  Odśrodkowe pompy o przepływie promieniowym o średnicy wylotu 
>15 mm, wielostopniowe (z wyłączeniem pomp objętych podpozycją 
8413 11 i 8413 19 oraz pomp głębinowych) 

1,7 0 

8413 70 81  Jednostopniowe pompy odśrodkowe, o napędzie silnikowym, o średnicy 
wylotu >15 mm (z wyłączeniem pomp objętych podpozycją 8413 11 
i 8413 19; pomp paliwa, oleju lub chłodziwa do tłokowych silników spa
linowych; pomp do betonu; pomp głębinowych; bezdławnicowych pomp 
wirnikowych do układów ogrzewania i doprowadzania ciepłej wody; 
pomp wirowych z kanałami dodatkowymi i pomp z kanałami bocznymi 
oraz ogólnie pomp o przepływie promieniowym) 

1,7 0 
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8413 70 89  Wielostopniowe pompy odśrodkowe, o napędzie silnikowym, o średnicy 
wylotu >15 mm (z wyłączeniem pomp objętych podpozycją 8413 11 
i 8413 19; pomp paliwa, oleju lub chłodziwa do tłokowych silników spa
linowych; pomp do betonu; pomp głębinowych; bezdławnicowych pomp 
wirnikowych do układów ogrzewania i doprowadzania ciepłej wody; 
pomp wirowych z kanałami dodatkowymi i pomp z kanałami bocznymi 
oraz ogólnie pomp o przepływie promieniowym) 

1,7 0 

8413 81 00  Pompy do cieczy, o napędzie silnikowym (z wyłączeniem tych objętych 
podpozycją 8413 11 i 8413 19, pomp paliwa, oleju lub chłodziwa do 
tłokowych silników spalinowych, pomp do betonu, ogólnie pomp wypo
rowych-tłokowych lub pomp obrotowych oraz pomp odśrodkowych do
wolnego rodzaju) 

1,7 0 

8413 82 00  Podnośniki do cieczy (z wyłączeniem pomp) 1,7 0 

8413 91 00  Części pomp do cieczy, gdzie indziej niewymienione 1,7 0 

8413 92 00  Części podnośników do cieczy, gdzie indziej niewymienione 1,7 0 

8414 10 20  Pompy próżniowe do stosowania w produkcji półprzewodników 1,7 0 

8414 10 25  Próżniowe pompy rotacyjne tłokowe, pompy rotacyjne łopatkowe, pompy 
molekularne i pompy Roots'a 

1,7 0 

8414 10 81  Pompy dyfuzyjne, pompy kondensacyjne i pompy adsorpcyjne 1,7 0 

8414 10 89  Pompy próżniowe (z wyłączeniem pomp próżniowych do stosowania 
w produkcji półprzewodników, próżniowych pomp rotacyjnych tłoko
wych, pomp rotacyjnych łopatkowych, pomp molekularnych i pomp 
Roots'a, pomp dyfuzyjnych, pomp kondensacyjnych i pomp adsorpcyj
nych) 

1,7 0 

8414 20 20  Pompki ręczne do rowerów 1,7 0 

8414 20 80  Pompy powietrzne ręczne lub nożne (z wyłączeniem pompek ręcznych 
do rowerów) 

2,2 0 

8414 30 20  Sprężarki do urządzeń chłodniczych, o mocy <= 0,4 kW 2,2 0 

8414 30 81  Sprężarki do urządzeń chłodniczych, o mocy > 0,4 kW, hermetyczne lub 
półhermetyczne 

2,2 0 

8414 30 89  Sprężarki do urządzeń chłodniczych, o mocy > 0,4 kW (z wyłączeniem 
sprężarek hermetycznych lub półhermetycznych) 

2,2 0 

8414 40 10  Sprężarki powietrza zainstalowane na podwoziu kołowym i przeznaczone 
do holowania przez inny pojazd, o wydajności <= 2 m3 na minutę 

2,2 0 

8414 40 90  Sprężarki powietrza zainstalowane na podwoziu kołowym i przeznaczone 
do holowania przez inny pojazd, o wydajności > 2 m3 na minutę 

2,2 0 

8414 51 00  Wentylatory stołowe, podłogowe, ścienne, okienne, sufitowe lub dachowe, 
z wbudowanym silnikiem elektrycznym o mocy <= 125 W 

3,2 0 
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8414 59 20  Wentylatory osiowe (z wyłączeniem wentylatorów stołowych, podłogo
wych, ściennych, okiennych, sufitowych lub dachowych, z wbudowanym 
silnikiem elektrycznym o mocy <= 125 W) 

2,3 0 

8414 59 40  Wentylatory promieniowe (z wyłączeniem wentylatorów stołowych, pod
łogowych, ściennych, okiennych, sufitowych lub dachowych, z wbudowa
nym silnikiem elektrycznym o mocy <= 125 W) 

2,3 0 

8414 59 80  Wentylatory (z wyłączeniem wentylatorów stołowych, podłogowych, 
ściennych, sufitowych lub dachowych, z wbudowanym silnikiem elek
trycznym o mocy <=125 W, wentylatorów osiowych i promieniowych) 

2,3 0 

8414 60 00  Okapy z wbudowanym wentylatorem, nawet z filtrami, w których naj
większy poziomy bok <= 120 cm 

2,7 0 

8414 80 11  Turbosprężarki, jednostopniowe (z wyłączeniem sprężarek do urządzeń 
chłodniczych i sprężarek powietrza zainstalowanych na podwoziu koło
wym i przeznaczonych do holowania przez inny pojazd) 

2,2 0 

8414 80 19  Turbosprężarki, wielostopniowe (z wyłączeniem sprężarek do urządzeń 
chłodniczych i sprężarek powietrza zainstalowanych na podwoziu koło
wym i przeznaczonych do holowania przez inny pojazd) 

2,2 0 

8414 80 22  Sprężarki wyporowe-tłokowe, mogące wytwarzać maksymalne nadciśnie
nie <= 15 barów, o wydajności na godzinę <= 60 m3 (z wyłączeniem 
sprężarek do urządzeń chłodniczych i sprężarek powietrza zainstalowa
nych na podwoziu kołowym i przeznaczonych do holowania przez inny 
pojazd) 

2,2 0 

8414 80 28  Sprężarki wyporowe-tłokowe, mogące wytwarzać maksymalne nadciśnie
nie <= 15 barów, o wydajności na godzinę > 60 m3 (z wyłączeniem sprę
żarek do urządzeń chłodniczych i sprężarek powietrza zainstalowanych 
na podwoziu kołowym i przeznaczonych do holowania przez inny po
jazd) 

2,2 0 

8414 80 51  Sprężarki wyporowe-tłokowe, mogące wytwarzać maksymalne nadciśnie
nie > 15 barów, o wydajności na godzinę <= 120 m3 (z wyłączeniem 
sprężarek do urządzeń chłodniczych i sprężarek powietrza zainstalowa
nych na podwoziu kołowym i przeznaczonych do holowania przez inny 
pojazd) 

2,2 0 

8414 80 59  Sprężarki wyporowe-tłokowe, mogące wytwarzać maksymalne nadciśnie
nie > 15 barów, o wydajności na godzinę > 120 m3 (z wyłączeniem sprę
żarek do urządzeń chłodniczych i sprężarek powietrza zainstalowanych 
na podwoziu kołowym i przeznaczonych do holowania przez inny po
jazd) 

2,2 0 

8414 80 73  Sprężarki wyporowe rotacyjne, jednowałowe (z wyłączeniem sprężarek do 
urządzeń chłodniczych i sprężarek powietrza zainstalowanych na podwo
ziu kołowym i przeznaczonych do holowania przez inny pojazd) 

2,2 0 

8414 80 75  Sprężarki śrubowe, wielowałowe (z wyłączeniem sprężarek do urządzeń 
chłodniczych i sprężarek powietrza zainstalowanych na podwoziu koło
wym i przeznaczonych do holowania przez inny pojazd) 

2,2 0 

8414 80 78  Sprężarki wyporowe rotacyjne, wielowałowe (z wyłączeniem sprężarek do 
urządzeń chłodniczych, sprężarek powietrza zainstalowanych na podwo
ziu kołowym i przeznaczonych do holowania przez inny pojazd oraz 
sprężarek śrubowych) 

2,2 0 
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8414 80 80  Pompy powietrzne i okapy wentylacyjne lub recyrkulacyjne z wbudowa
nym wentylatorem, nawet z filtrami, w których największy poziomy bok 
> 120 cm (z wyłączeniem pomp próżniowych, pomp powietrznych ręcz
nych lub nożnych oraz sprężarek) 

2,2 0 

8414 90 00  Części: pomp powietrznych lub próżniowych, sprężarek i wentylatorów 
powietrza lub innych gazów; okapów wentylacyjnych lub recyrkulacyj
nych z wbudowanym wentylatorem, gdzie indziej niewymienione 

2,2 0 

8415 10 10  Klimatyzatory typu okiennego lub ściennego, samodzielne 2,2 0 

8415 10 90  Klimatyzatory typu okiennego lub ściennego, w systemach złożonych 
z oddzielnych części (typu »split«) 

2,7 0 

8415 20 00  Klimatyzatory w rodzaju stosowanych dla ludzi w pojazdach silnikowych 2,7 0 

8415 81 00  Klimatyzatory zawierające agregat chłodniczy oraz zawór odwracający 
cykl chłodzenia/grzania (odwracalne pompy ciepła) (z wyłączeniem klima
tyzatorów w rodzaju stosowanych dla ludzi w pojazdach silnikowych i kli
matyzatorów typu okiennego lub ściennego, samodzielnych lub w syste
mach złożonych z oddzielnych części (typu »split«)) 

2,7 0 

8415 82 00  Klimatyzatory zawierające agregat chłodniczy, jednak bez zaworu odwra
cającego cykl chłodzenia/grzania (z wyłączeniem klimatyzatorów w ro
dzaju stosowanych dla ludzi w pojazdach silnikowych i klimatyzatorów 
typu okiennego lub ściennego, samodzielnych lub w systemach złożonych 
z oddzielnych części (typu »split«)) 

2,7 0 

8415 83 00  Klimatyzatory zawierające wentylator napędzany silnikiem, niezawierające 
agregatu chłodniczego, jednak zawierające elementy służące do zmiany 
temperatury i wilgotności (z wyłączeniem klimatyzatorów w rodzaju sto
sowanych dla ludzi w pojazdach silnikowych i klimatyzatorów typu 
okiennego lub ściennego, samodzielnych lub w systemach złożonych z od
dzielnych części (typu »split«)) 

2,7 0 

8415 90 00  Części klimatyzatorów zawierających wentylator napędzany silnikiem 
oraz elementy służące do zmiany temperatury i wilgotności, gdzie indziej 
niewymienione 

2,7 0 

8416 10 10  Palniki piecowe na paliwo ciekłe, z wbudowanym automatycznym urzą
dzeniem sterującym 

1,7 0 

8416 10 90  Palniki piecowe na paliwo ciekłe (z wyłączeniem tych z wbudowanym au
tomatycznym urządzeniem sterującym) 

1,7 0 

8416 20 10  Palniki piecowe, tylko na gaz, zblokowane, zawierające wentylator i urzą
dzenie kontrolne 

1,7 0 

8416 20 90  Palniki piecowe na paliwo stałe pyłowe lub na gaz, włącznie z palnikami 
wielopaliwowymi (z wyłączeniem takich produktów tylko na gaz, zbloko
wanych, zawierających wentylator i urządzenie kontrolne) 

1,7 0 
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8416 30 00  Mechaniczne podajniki węgla, włącznie z ich rusztami mechanicznymi, 
mechaniczne urządzenia do usuwania popiołu oraz podobne urządzenia 
(z wyłączeniem palników) 

1,7 0 

8416 90 00  Części palników piecowych takie jak mechaniczne podajniki węgla, włącz
nie z ich rusztami mechanicznymi, mechaniczne urządzenia do usuwania 
popiołu oraz podobne urządzenia, gdzie indziej niewymienione 

1,7 0 

8417 10 00  Piece i paleniska przemysłowe lub laboratoryjne, nieelektryczne, do praże
nia, topienia lub innej obróbki cieplnej rud, pirytów lub metali (z wyłącze
niem pieców suszarniczych) 

1,7 0 

8417 20 10  Piece piekarnicze tunelowe, włącznie z piecami do wyrobów cukierni
czych, nieelektryczne 

1,7 0 

8417 20 90  Piece piekarnicze, włącznie z piecami do wyrobów cukierniczych, nieelek
tryczne (z wyłączeniem pieców tunelowych) 

1,7 0 

8417 80 10  Piece i paleniska do spopielania śmieci, nieelektryczne 1,7 0 

8417 80 20  Piece tunelowe i piece muflowe do wypalania wyrobów ceramicznych, 
nieelektryczne 

1,7 0 

8417 80 80  Piece przemysłowe lub laboratoryjne, włącznie z piecami do spopielania, 
nieelektryczne (z wyłączeniem pieców do prażenia, topienia lub innej ob
róbki cieplnej rud, pirytów lub metali, do spopielania śmieci, pieców pie
karniczych, pieców tunelowych i pieców muflowych do wypalania wyro
bów ceramicznych, pieców suszarniczych oraz pieców do krakowania) 

1,7 0 

8417 90 00  Części pieców przemysłowych lub laboratoryjnych, nieelektrycznych, 
włącznie z piecami do spopielania, gdzie indziej niewymienione 

1,7 0 

8418 10 20  Łączone chłodziarko-zamrażarki, o pojemności > 340 litrów, wyposażone 
w oddzielne drzwi zewnętrzne 

1,9 0 

8418 10 80  Łączone chłodziarko-zamrażarki, o pojemności <= 340 litrów, wyposa
żone w oddzielne drzwi zewnętrzne 

1,9 0 

8418 21 10  Chłodziarki domowe, sprężarkowe, o pojemności > 340 litrów 1,5 0 

8418 21 51  Chłodziarki domowe, sprężarkowe, wyposażone w blat, o pojemności 
<= 340 litrów 

2,5 0 

8418 21 59  Chłodziarki domowe, sprężarkowe, do wbudowania, o pojemności 
<= 340 litrów 

1,9 0 

8418 21 91  Chłodziarki domowe, sprężarkowe, o pojemności <= 250 litrów (z wyłą
czeniem wyposażonych w blat i do wbudowania) 

2,5 0 
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8418 21 99  Chłodziarki domowe, sprężarkowe, o pojemności > 250 litrów, ale 
<= 340 litrów (z wyłączeniem wyposażonych w blat i do wbudowania) 

1,9 0 

8418 29 00  Chłodziarki domowe, absorpcyjne 2,2 0 

8418 30 20  Zamrażarki skrzyniowe, o pojemności <= 400 litrów 2,2 0 

8418 30 80  Zamrażarki skrzyniowe, o pojemności > 400 litrów, ale <= 800 litrów 2,2 0 

8418 40 20  Zamrażarki szafowe, o pojemności <= 250 litrów 2,2 0 

8418 40 80  Zamrażarki szafowe, o pojemności > 250 litrów, ale <= 900 litrów 2,2 0 

8418 50 11  Witryny i lady chłodnicze z wbudowanym agregatem chłodniczym lub 
parownikiem, do przechowywania zamrożonej żywności 

2,2 0 

8418 50 19  Witryny i lady chłodnicze z wbudowanym agregatem chłodniczym lub 
parownikiem, do przechowywania niezamrożonej żywności 

2,2 0 

8418 50 91  Meble zawierające wyposażenie chłodnicze lub zamrażarkowe, do prze
chowywania i wystawiania (z wyłączeniem zamrażarek skrzyniowych 
o pojemności <= 800 litrów, zamrażarek szafowych o pojemności 
<= 900 litrów oraz witryn i lad chłodniczych z wbudowanym agregatem 
chłodniczym lub parownikiem, oraz mebli głęboko zamrażających) 

2,2 0 

8418 50 99  Meble chłodnicze z wbudowanym agregatem chłodniczym lub parowni
kiem (z wyłączeniem łączonych chłodziarko-zamrażarek, wyposażonych 
w oddzielne drzwi zewnętrzne, chłodziarek domowych, witryn i lad 
chłodniczych oraz mebli głęboko zamrażających) 

2,2 0 

8418 61 00  Pompy cieplne (z wyłączeniem klimatyzatorów objętych pozycją 8415) 2,2 0 

8418 69 00  Wyposażenie chłodnicze lub zamrażarkowe (z wyłączeniem mebli chłod
niczych lub zamrażających) 

2,2 0 

8418 91 00  Meble przystosowane do wbudowania urządzeń chłodniczych lub zamra
żających 

2,2 0 

8418 99 10  Parowniki i skraplacze do urządzeń chłodniczych (z wyłączeniem chło
dziarek domowych) 

2,2 0 

8418 99 90  Części urządzeń chłodniczych lub zamrażających i pomp cieplnych, gdzie 
indziej niewymienione (z wyłączeniem: mebli przystosowanych do wbu
dowania urządzeń chłodniczych lub zamrażających oraz parowników 
i skraplaczy do urządzeń chłodniczych, z wyłączeniem chłodziarek domo
wych) 

2,2 0 

8419 11 00  Urządzenia przepływowe do podgrzewania wody, gazowe (z wyłączeniem 
kotłów lub podgrzewaczy wody do centralnego ogrzewania) 

2,6 0 

8419 19 00  Urządzenia do podgrzewania wody przepływowe lub pojemnościowe, nie
elektryczne (z wyłączeniem urządzeń przepływowych do podgrzewania 
wody, gazowych oraz kotłów lub podgrzewaczy wody centralnego ogrze
wania) 

2,6 0 
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8419 20 00  Sterylizatory medyczne, chirurgiczne lub laboratoryjne bez cła 0 

8419 31 00  Suszarki do produktów rolnych 1,7 0 

8419 32 00  Suszarki do drewna, masy papierniczej, papieru lub tektury 1,7 0 

8419 39 10  Suszarki do artykułów ceramicznych 1,7 0 

8419 39 90  Suszarki (z wyłączeniem suszarek do artykułów ceramicznych, do pro
duktów rolnych, do drewna, masy papierniczej, papieru lub tektury, do 
przędzy, tkanin lub pozostałych wyrobów włókienniczych, suszarek do 
butelek lub innych pojemników, suszarek do włosów, suszarek do rąk 
i urządzeń gospodarstwa domowego) 

1,7 0 

8419 40 00  Instalacje do destylacji lub rektyfikacji 1,7 0 

8419 50 00  Wymienniki ciepła (z wyłączeniem urządzeń do podgrzewania wody 
przepływowych, pojemnościowych, kotłów i urządzeń bez ścianki oddzie
lającej) 

1,7 0 

8419 60 00  Maszyny do skraplania powietrza lub innych gazów 1,7 0 

8419 81 20  Perkolatory i pozostałe urządzenia do parzenia kawy i do przygotowywa
nia innych gorących napojów (z wyłączeniem urządzeń gospodarstwa do
mowego) 

2,7 0 

8419 81 80  Maszyny, instalacje i urządzenia do gotowania lub podgrzewania potraw 
(z wyłączeniem perkolatorów i pozostałych urządzeń do przygotowywa
nia gorących napojów oraz urządzeń gospodarstwa domowego) 

1,7 0 

8419 89 10  Chłodnie kominowe i podobne instalacje do chłodzenia bezpośredniego 
(bez ścianki oddzielającej) za pomocą wody przepływającej w obiegu za
mkniętym 

1,7 0 

8419 89 30  Instalacje do metalizacji próżniowej 2,4 0 

8419 89 98  Maszyny, instalacje przemysłowe lub laboratoryjne, nawet ogrzewane 
elektrycznie, do obróbki materiałów w procesach wymagających zmiany 
temperatury, gdzie indziej niewymienione 

2,4 0 

8419 90 15  Części sterylizatorów medycznych, chirurgicznych lub laboratoryjnych, 
gdzie indziej niewymienione 

bez cła 0 

8419 90 85  Części maszyn, instalacji przemysłowych i laboratoryjnych, nawet ogrze
wanych elektrycznie, do obróbki materiałów w procesach wymagających 
zmiany temperatury, i części nieelektrycznych urządzeń przepływowych 
lub pojemnościowych do podgrzewania wody, gdzie indziej niewymie
nione (z wyłączeniem części sterylizatorów medycznych, chirurgicznych 
lub laboratoryjnych, tych do produkcji kryształów półprzewodnikowych 
lub płytek półprzewodnikowych, elementów półprzewodnikowych, elek
tronicznych układów scalonych lub płaskich wyświetlaczy panelowych, 
oraz części pieców, piekarników i pozostałych urządzeń objętych pozycją 
8514) 

1,7 0 

8420 10 10  Kalandry lub inne maszyny do walcowania, w rodzaju stosowanych 
w przemyśle włókienniczym 

1,7 0 

24.12.2016 L 356/606 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



CN 2007  Wyszczególnienie Stawka podstawowa Kategoria 

8420 10 30  Kalandry lub inne maszyny do walcowania, w rodzaju stosowanych 
w przemyśle papierniczym 

1,7 0 

8420 10 50  Kalandry lub inne maszyny do walcowania, w rodzaju stosowanych 
w przemyśle gumowym lub tworzyw sztucznych 

1,7 0 

8420 10 90  Kalandry lub inne maszyny do walcowania (z wyłączeniem takich maszyn 
w rodzaju stosowanych w przemyśle włókienniczym, papierniczym, gu
mowym lub tworzyw sztucznych lub do obróbki metali lub szkła) 

1,7 0 

8420 91 10  Walce do kalandrów lub innych maszyn do walcowania, z żeliwa (inne 
niż do obróbki metali lub szkła) 

1,7 0 

8420 91 80  Walce do kalandrów lub innych maszyn do walcowania (z wyłączeniem 
z żeliwa oraz tych do obróbki metali lub szkła) 

2,2 0 

8420 99 00  Części do kalandrów lub innych maszyn do walcowania, gdzie indziej nie
wymienione (inne niż do obróbki metali i szkła oraz z wyłączeniem wal
ców) 

2,2 0 

8421 11 00  Wirówki do mleka 2,2 0 

8421 12 00  Suszarki do odzieży 2,7 0 

8421 19 20  Wirówki, w rodzaju stosowanych w laboratoriach 1,5 0 

8421 19 70  Wirówki, włącznie z suszarkami wirówkowymi (z wyłączeniem aparatury 
do rozdzielania izotopów, wirówek do mleka, suszarek do odzieży oraz 
wirówek w rodzaju stosowanych w laboratoriach i w produkcji płytek 
półprzewodnikowych) 

bez cła 0 

8421 21 00  Urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania wody 1,7 0 

8421 22 00  Urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania napojów (z wyłą
czeniem wody) 

1,7 0 

8421 23 00  Filtry do oleju lub paliwa do silników spalinowych 1,7 0 

8421 29 00  Urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania napojów (z wyłą
czeniem takich urządzeń i aparatury do wody i innych napojów, filtrów 
do oleju lub paliwa do silników spalinowych oraz sztucznych nerek) 

1,7 0 

8421 31 00  Filtry powietrza dolotowego do silników spalinowych 1,7 0 

8421 39 20  Urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania powietrza (z wyłą
czeniem separatorów izotopów oraz filtrów powietrza dolotowego do sil
ników spalinowych) 

1,7 0 
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8421 39 40  Urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania gazów (innych niż 
powietrze), metodą mokrą (z wyłączeniem separatorów izotopowych) 

1,7 0 

8421 39 60  Urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania gazów (innych niż 
powietrze), metodą katalityczną (z wyłączeniem separatorów izotopo
wych) 

1,7 0 

8421 39 90  Urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania gazów (innych niż 
powietrze i z wyłączeniem tych wykorzystujących metodę mokrą lub ka
talityczną oraz separatorów izotopowych) 

1,7 0 

8421 91 00  Części wirówek, włącznie z suszarkami wirówkowymi, gdzie indziej nie
wymienione 

1,7 0 

8421 99 00  Części urządzeń i aparatury do filtrowania lub oczyszczania cieczy lub ga
zów, gdzie indziej niewymienione 

1,7 0 

8422 11 00  Zmywarki do naczyń, domowe 2,7 0 

8422 19 00  Zmywarki do naczyń (z wyłączeniem domowych) 1,7 0 

8422 20 00  Urządzenia do czyszczenia lub suszenia butelek lub innych pojemników 
(z wyłączeniem zmywarek do naczyń) 

1,7 0 

8422 30 00  Urządzenia do napełniania, zamykania, uszczelniania lub etykietowania 
butelek, puszek, pudełek, worków lub innych pojemników; urządzenia do 
kapslowania butelek, słoików, tubek i podobnych pojemników; urządzenia 
do gazowania napojów 

1,7 0 

8422 40 00  Urządzenia do pakowania lub paczkowania, włącznie z urządzeniami do 
pakowania termokurczliwego (z wyłączeniem urządzeń do napełniania, 
zamykania, uszczelniania lub etykietowania butelek, puszek, pudełek, 
worków lub innych pojemników i urządzeń do kapslowania butelek, słoi
ków, tubek i podobnych pojemników) 

1,7 0 

8422 90 10  Części zmywarek do naczyń, gdzie indziej niewymienione 1,7 0 

8422 90 90  Części urządzeń do pakowania lub paczkowania oraz innych urządzeń 
objętych pozycją 8422, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem 
części zmywarek do naczyń) 

1,7 0 

8423 10 10  Wagi do użytku domowego (z wyłączeniem wag osobowych i wag do wa
żenia niemowląt) 

1,7 0 

8423 10 90  Wagi osobowe, włącznie z wagami do ważenia niemowląt 1,7 0 

8423 20 00  Wagi do ciągłego ważenia towarów na przenośnikach 1,7 0 

8423 30 00  Wagi do porównywania ważonej masy z zadaną wartością stałą oraz wagi 
służące do podawania ustalonej masy materiału do worka lub innego po
jemnika, włącznie z wagami zbiornikowymi (z wyłączeniem wag do ciąg
łego ważenia towarów na przenośnikach) 

1,7 0 
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8423 81 10  Wagi kontrolne i urządzenia do automatycznego sterowania dokonujące 
porównań z masą zadaną, o maksymalnej nośności <= 30 kg 

1,7 0 

8423 81 30  Urządzenia do ważenia i etykietowania towarów w opakowaniach, o mak
symalnej nośności <= 30 kg 

1,7 0 

8423 81 50  Wagi sklepowe o maksymalnej nośności <= 30 kg (z wyłączeniem urzą
dzeń do ważenia i etykietowania towarów w opakowaniach) 

1,7 0 

8423 81 90  Urządzenia do ważenia o maksymalnej nośności <= 30 kg (z wyłączeniem 
o czułości <= 50 mg; 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, włącznie z wagami zbiornikowymi; wag kontrolnych 
i urządzeń do automatycznego sterowania dokonujących porównań 
z masą zadaną; urządzeń do ważenia i etykietowania towarów w opakowa
niach; wag sklepowych) 

1,7 0 

8423 82 10  Wagi kontrolne i urządzenia do automatycznego sterowania dokonujące 
porównań z masą zadaną, o maksymalnej nośności > 30 kg, ale 
<= 5 000 kg 

1,7 0 

8423 82 90  Urządzenia do ważenia o maksymalnej nośności > 30 kg, ale 
<= 5 000 kg (inne niż wagi osobowe, wagi do ciągłego ważenia towarów 
na przenośnikach, wagi do porównywania ważonej masy z zadaną war
tością stałą oraz wagi służące do podawania ustalonej masy materiału do 
worka lub innego pojemnika, włącznie z wagami zbiornikowymi, wagi 
kontrolne i urządzenia do automatycznego sterowania dokonujące porów
nań z masą zadaną) 

1,7 0 

8423 89 00  Urządzenia do ważenia o maksymalnej nośności > 5 000 kg 1,7 0 

8423 90 00  Wszelkiego rodzaju odważniki do wag; części wag, gdzie indziej niewy
mienione 

1,7 0 

8424 10 20  Gaśnice, nawet napełnione, o masie <= 21 kg (z wyłączeniem bomb i gra
natów gaśniczych) 

1,7 0 

8424 10 80  Gaśnice, nawet napełnione, o masie > 21 kg 1,7 0 

8424 20 00  Pistolety natryskowe i podobne urządzenia (inne niż elektryczne maszyny, 
aparatura i inne urządzenia do natryskiwania na gorąco metali lub cerme
tali objęte pozycją 8515, maszyny do wytwarzania strumienia piasku 
i podobne maszyny wytwarzające strumień czynnika roboczego) 

1,7 0 

8424 30 01  Urządzenia do czyszczenia wodą, z wbudowanym silnikiem, z urządze
niem grzejnym 

1,7 0 

8424 30 05  Urządzenia do czyszczenia wodą, z wbudowanym silnikiem, bez urządze
nia grzejnego, o mocy silnika <= 7,5 kW 

1,7 0 

8424 30 09  Urządzenia do czyszczenia wodą, z wbudowanym silnikiem, bez urządze
nia grzejnego, o mocy silnika >= 7,5 kW 

1,7 0 
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8424 30 10  Maszyny do wytwarzania strumienia pary lub piasku i podobne maszyny 
wytwarzające strumień czynnika roboczego, na sprężone powietrze 

1,7 0 

8424 30 90  Maszyny do wytwarzania strumienia pary lub piasku i podobne maszyny 
wytwarzające strumień czynnika roboczego (z wyłączeniem urządzeń na 
sprężone powietrze i urządzeń do czyszczenia wodą z wbudowanym sil
nikiem oraz urządzeń do czyszczenia specjalnych pojemników) 

1,7 0 

8424 81 10  Rolnicze lub ogrodnicze urządzenia nawadniające, nawet obsługiwane 
ręcznie 

1,7 0 

8424 81 30  Rolnicze lub ogrodnicze urządzenia przenośne, nawet obsługiwane ręcz
nie, do rozrzucania, rozpraszania lub rozpylania cieczy lub proszków 

1,7 0 

8424 81 91  Rolnicze lub ogrodnicze opryskiwacze i opylacze, przeznaczone do mon
towania na ciągnikach lub do holowania przez ciągniki 

1,7 0 

8424 81 99  Rolnicze lub ogrodnicze urządzenia mechaniczne, nawet obsługiwane 
ręcznie, do rozrzucania, rozpraszania lub rozpylania cieczy lub proszków 
(z wyłączeniem urządzeń nawadniających, urządzeń przenośnych oraz 
opryskiwaczy i opylaczy, przeznaczonych do montowania na ciągnikach 
lub do holowania przez ciągniki) 

1,7 0 

8424 89 00  Urządzenia mechaniczne, nawet obsługiwane ręcznie, do rozrzucania, 
rozpraszania lub rozpylania cieczy lub proszków, gdzie indziej niewymie
nione 

1,7 0 

8424 90 00  Części gaśnic, pistoletów natryskowych i podobnych urządzeń; maszyn 
do wytwarzania strumienia pary lub piasku i podobnych maszyn wytwa
rzających strumień czynnika roboczego oraz urządzeń do rozrzucania, 
rozpraszania lub rozpylania cieczy lub proszków, gdzie indziej niewymie
nione 

1,7 0 

8425 11 00  Wielokrążki i wciągniki, napędzane silnikiem elektrycznym (inne niż wy
ciągi pochyłe lub wyciągi w rodzaju stosowanych do podnoszenia pojaz
dów) 

bez cła 0 

8425 19 20  Wciągniki łańcuchowe z napędem ręcznym bez cła 0 

8425 19 80  Wielokrążki i wciągniki (inne niż wyciągi pochyłe lub wyciągi w rodzaju 
stosowanych do podnoszenia pojazdów), nienapędzane silnikiem elek
trycznym (z wyłączeniem wciągników łańcuchowych z napędem ręcz
nym) 

bez cła 0 

8425 31 00  Wciągarki i przyciągarki napędzane silnikiem elektrycznym bez cła 0 

8425 39 30  Wciągarki i przyciągarki napędzane tłokowym silnikiem spalinowym bez cła 0 

8425 39 90  Wciągarki i przyciągarki nienapędzane silnikiem elektrycznym (z wyłącze
niem napędzanych tłokowym silnikiem spalinowym) 

bez cła 0 

8425 41 00  Wbudowane na stałe układy podnośnikowe, w rodzaju stosowanych w sta
cjach obsługi pojazdów 

bez cła 0 

8425 42 00  Podnośniki i wciągniki, hydrauliczne (z wyłączeniem wbudowanych na 
stałe układów podnośnikowych stosowanych w stacjach obsługi pojaz
dów) 

bez cła 0 
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8425 49 00  Podnośniki i wciągniki, w rodzaju stosowanych do podnoszenia pojaz
dów, niehydrauliczne 

bez cła 0 

8426 11 00  Suwnice na podporach stałych bez cła 0 

8426 12 00  Bramownice drogowe i wozy okraczające podsiębierne bez cła 0 

8426 19 00  Suwnice, suwnice bramowe, bramownice torowe, suwnice mostowe, bra
mownice drogowe (z wyłączeniem suwnic na podporach stałych, bra
mownic drogowych i wozów okraczających podsiębiernych oraz żurawi 
bramowych lub platformowych) 

bez cła 0 

8426 20 00  Żurawie wieżowe bez cła 0 

8426 30 00  Żurawie bramowe lub platformowe bez cła 0 

8426 41 00  Żurawie samojezdne oraz wozy i wózki transportu wewnętrznego z urzą
dzeniami dźwigowymi, o napędzie własnym, na oponach (z wyłączeniem 
żurawi kołowych, bramownic drogowych i wozów okraczających podsię
biernych) 

bez cła 0 

8426 49 00  Żurawie samojezdne oraz wozy i wózki transportu wewnętrznego z urzą
dzeniami dźwigowymi, o napędzie własnym (z wyłączeniem tych na opo
nach i wozów okraczających podsiębiernych) 

bez cła 0 

8426 91 10  Hydrauliczne urządzenia dźwigowe przeznaczone do załadunku i rozła
dunku pojazdu 

bez cła 0 

8426 91 90  Urządzenia dźwigowe przeznaczone do montowania na pojazdach drogo
wych (z wyłączeniem hydraulicznych urządzeń dźwigowych przeznaczo
nych do załadunku i rozładunku pojazdu) 

bez cła 0 

8426 99 00  Okrętowe żurawie masztowe; dźwignice, włącznie z linomostowymi (z wy
łączeniem suwnic, suwnic bramowych, bramownic torowych, żurawi bra
mowych lub platformowych, suwnic mostowych, bramownic drogowych 
i wozów okraczających podsiębiernych, żurawi wieżowych, wozów i wóz
ków transportu wewnętrznego z urządzeniami dźwigowym, żurawi samo
jezdnych oraz urządzeń dźwigowych przeznaczonych do montowania na 
pojazdach drogowych) 

bez cła 0 

8427 10 10  Samobieżne wozy i wózki transportu wewnętrznego napędzane silnikiem 
elektrycznym, o wysokości podnoszenia >= 1 m 

4,5 0 

8427 10 90  Samobieżne wozy i wózki transportu wewnętrznego napędzane silnikiem 
elektrycznym, o wysokości podnoszenia < 1 m 

4,5 0 

8427 20 11  Wózki widłowe terenowe i inne wozy i wózki podnośnikowe, samo
bieżne, o wysokości podnoszenia >= 1 m 

4,5 0 

8427 20 19  Wozy i wózki transportu wewnętrznego, samobieżne, o wysokości pod
noszenia >= 1 m, nienapędzane silnikiem elektrycznym (z wyłączeniem 
wózków widłowych terenowych i innych wozów i wózków podnośniko
wych) 

4,5 0 

8427 20 90  Wozy i wózki transportu wewnętrznego, samobieżne, o wysokości pod
noszenia < 1 m, nienapędzane silnikiem elektrycznym 

4,5 0 
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8427 90 00  Wozy i wózki transportu wewnętrznego wyposażone w urządzenia pod
noszące lub przenoszące, niesamobieżne 

4 0 

8428 10 20  Wyciągi pionowe i pochyłe, z napędem elektrycznym bez cła 0 

8428 10 80  Wyciągi pionowe i pochyłe, bez napędu elektrycznego bez cła 0 

8428 20 30  Wyciągi pneumatyczne i przenośniki pneumatyczne, do zastosowań w rol
nictwie 

bez cła 0 

8428 20 91  Wyciągi pneumatyczne i przenośniki pneumatyczne, do materiałów ma
sowych (z wyłączeniem tych do zastosowań w rolnictwie) 

bez cła 0 

8428 20 98  Wyciągi pneumatyczne i przenośniki pneumatyczne (z wyłączeniem do 
zastosowań w rolnictwie i tych do materiałów masowych) 

bez cła 0 

8428 31 00  Wyciągi i przenośniki o pracy ciągłej, do transportu towarów lub materia
łów, do pracy pod powierzchnią ziemi (z wyłączeniem wyciągów pneu
matycznych i przenośników pneumatycznych) 

bez cła 0 

8428 32 00  Wyciągi i przenośniki o pracy ciągłej, do transportu towarów lub materia
łów, kubełkowe (z wyłączeniem do pracy pod powierzchnią ziemi) 

bez cła 0 

8428 33 00  Wyciągi i przenośniki o pracy ciągłej, do transportu towarów lub materia
łów, taśmowe (z wyłączeniem tych do pracy pod powierzchnią ziemi) 

bez cła 0 

8428 39 20  Przenośniki rolkowe bez cła 0 

8428 39 90  Przenośniki o pracy ciągłej, do transportu towarów lub materiałów (z wy
łączeniem specjalnie zaprojektowanych do pracy pod powierzchnią ziemi, 
przenośników o pracy ciągłej kubełkowych lub taśmowych, przenośników 
krążkowych i innych przenośników rolkowych, pneumatycznych wycią
gów o pracy ciągłej i zautomatyzowanych maszyn manipulacyjnych do 
transportu, przenoszenia i magazynowania materiałów do elementów pół
przewodnikowych) 

bez cła 0 

8428 40 00  Schody ruchome i chodniki ruchome bez cła 0 

8428 60 00  Kolejki linowe, wyciągi krzesełkowe, wyciągi narciarskie; układy napędowe 
do kolejek linowych naziemnych 

bez cła 0 

8428 90 30  Urządzenia do walcowni: samotoki do doprowadzania i odprowadzania 
wyrobów; kantowniki i manipulatory do wlewków, bochnów, kęsów i kę
sisk płaskich 

bez cła 0 

8428 90 71  Ładowarki specjalnie zaprojektowane do sprzęgania z ciągnikami rolni
czymi 

bez cła 0 

8428 90 79  Ładowarki do pracy w rolnictwie (z wyłączeniem ładowarek specjalnie za
projektowanych do sprzęgania z ciągnikami rolniczymi) 

bez cła 0 

8428 90 91  Ładowarki mechaniczne do materiałów masowych (z wyłączeniem tych 
do pracy w rolnictwie oraz ładowarek samobieżnych) 

bez cła 0 

24.12.2016 L 356/612 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



CN 2007  Wyszczególnienie Stawka podstawowa Kategoria 

8428 90 95  Urządzenia do podnoszenia, przenoszenia, załadunku lub rozładunku, 
gdzie indziej niewymienione 

bez cła 0 

8429 11 00  Samobieżne spycharki czołowe i skośne, gąsienicowe bez cła 0 

8429 19 00  Samobieżne spycharki czołowe i skośne, kołowe bez cła 0 

8429 20 00  Samobieżne równiarki i niwelatory bez cła 0 

8429 30 00  Zgarniarki samobieżne bez cła 0 

8429 40 10  Samobieżne walce drogowe, wibracyjne bez cła 0 

8429 40 30  Samobieżne walce drogowe (inne niż wibracyjne) bez cła 0 

8429 40 90  Samobieżne podbijarki mechaniczne (z wyłączeniem walców drogowych) bez cła 0 

8429 51 10  Samobieżne ładowarki czołowe specjalnie zaprojektowane do pracy pod 
powierzchnią ziemi 

bez cła 0 

8429 51 91  Samobieżne czołowe ładowarki łopatowe gąsienicowe (inne niż specjalnie 
zaprojektowane do pracy pod powierzchnią ziemi) 

bez cła 0 

8429 51 99  Samobieżne ładowarki czołowe (inne niż specjalnie zaprojektowane do 
pracy pod powierzchnią ziemi lub ładowarki łopatowe gąsienicowe) 

bez cła 0 

8429 52 10  Samobieżne koparki gąsienicowe, których część robocza wraz z kabiną 
może wykonywać pełny obrót (o 360°) względem podwozia 

bez cła 0 

8429 52 90  Samobieżne koparki, których część robocza wraz z kabiną może wykony
wać pełny obrót (o 360°) względem podwozia (inne niż koparki gąsieni
cowe) 

bez cła 0 

8429 59 00  Samobieżne koparki, czerparki i ładowarki (z wyłączeniem samobieżnych 
koparek, których część robocza wraz z kabiną może wykonywać pełny 
obrót (o 360°) względem podwozia, oraz ładowarek czołowych) 

bez cła 0 

8430 10 00  Kafary do wbijania pali i urządzenia do wyciągania pali (z wyłączeniem 
tych montowanych na wagonach kolejowych, podwoziach pojazdów silni
kowych lub samochodach ciężarowych) 

bez cła 0 

8430 20 00  Pługi odśnieżające i dmuchawy śniegowe (z wyłączeniem tych montowa
nych na wagonach kolejowych, podwoziach pojazdów silnikowych lub sa
mochodach ciężarowych) 

bez cła 0 

8430 31 00  Samobieżne wrębiarki do węgla lub skał i maszyny do drążenia tuneli 
(z wyłączeniem hydraulicznych obudów zmechanizowanych dla kopalni) 

bez cła 0 

8430 39 00  Wrębiarki do węgla lub skał i maszyny do drążenia tuneli, niesamobieżne 
(z wyłączeniem narzędzi obsługiwanych ręcznie oraz hydraulicznych obu
dów zmechanizowanych dla kopalni) 

bez cła 0 
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8430 41 00  Samobieżne maszyny do wierceń lub do głębienia szybów, do wiercenia 
w ziemi lub wybierania minerałów lub rud (z wyłączeniem tych monto
wanych na wagonach kolejowych lub tramwajowych, podwoziach pojaz
dów silnikowych lub samochodach ciężarowych oraz maszyn do drążenia 
tuneli) 

bez cła 0 

8430 49 00  Maszyny do wierceń lub do głębienia szybów, do wiercenia w ziemi lub 
wybierania minerałów lub rud, niesamobieżne i niehydrauliczne (z wyłą
czeniem maszyn do drążenia tuneli i narzędzi obsługiwanych ręcznie) 

bez cła 0 

8430 50 00  Maszyny do robót ziemnych, z własnym napędem, gdzie indziej niewy
mienione 

bez cła 0 

8430 61 00  Maszyny do ubijania lub zagęszczania gruntu, bez własnego napędu (z wy
łączeniem narzędzi obsługiwanych ręcznie) 

bez cła 0 

8430 69 00  Maszyny do robót ziemnych, bez własnego napędu, gdzie indziej niewy
mienione 

bez cła 0 

8431 10 00  Części wielokrążków i wciągników (innych niż wyciągi pochyłe), wciąga
rek, przyciągarek i podnośników, gdzie indziej niewymienione 

bez cła 0 

8431 20 00  Części wózków widłowych; innych wozów i wózków transportu wew
nętrznego wyposażonych w urządzenia podnoszące lub przenoszące, 
gdzie indziej niewymienione 

4 0 

8431 31 00  Części wyciągów pionowych i pochyłych lub schodów ruchomych, gdzie 
indziej niewymienione 

bez cła 0 

8431 39 10  Części urządzeń do walcowni objętych podpozycją 8428 90 30, gdzie in
dziej niewymienione 

bez cła 0 

8431 39 70  Części urządzeń do podnoszenia, przenoszenia, załadunku lub rozła
dunku (np. przenośniki, kolejki linowe), gdzie indziej niewymienione 
(z wyłączeniem części wyciągów pionowych i pochyłych lub schodów ru
chomych oraz części urządzeń do walcowni objętych podpozycją 
8428 90 30) 

bez cła 0 

8431 41 00  Czerpaki, kubły, łyżki, szufle i chwytaki do urządzeń objętych pozycją 
8426, 8429 oraz 8430 

bez cła 0 

8431 42 00  Lemiesze do spycharek czołowych lub skośnych, gdzie indziej niewymie
nione 

bez cła 0 

8431 43 00  Części maszyn do wierceń lub do głębienia szybów objętych podpozy
cją 8430 41 lub 8430 49, gdzie indziej niewymienione 

bez cła 0 

8431 49 20  Części urządzeń objętych pozycją 8426, 8429 i 8430, z żeliwa lub sta
liwa, gdzie indziej niewymienione 

bez cła 0 

8431 49 80  Części urządzeń objętych pozycją 8426, 8429 lub 8430, gdzie indziej 
niewymienione 

bez cła 0 

8432 10 10  Pługi lemieszowe do zastosowań w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie bez cła 0 

8432 10 90  Pługi do zastosowań w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie (z wyłącze
niem pługów lemieszowych) 

bez cła 0 

8432 21 00  Brony talerzowe do zastosowań w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie bez cła 0 
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8432 29 10  Spulchniarki i kultywatory do zastosowań w rolnictwie, ogrodnictwie i leś
nictwie 

bez cła 0 

8432 29 30  Brony do zastosowań w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie (z wyłącze
niem bron talerzowych) 

bez cła 0 

8432 29 50  Glebogryzarki do zastosowań w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie bez cła 0 

8432 29 90  Brony-chwastowniki i pielniki do zastosowań w rolnictwie, ogrodnictwie 
i leśnictwie (z wyłączeniem glebogryzarek) 

bez cła 0 

8432 30 11  Napędzane centralnie siewniki do siewu rzędowego punktowego do zasto
sowań w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie 

bez cła 0 

8432 30 19  Siewniki do zastosowań w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie (z wyłącze
niem napędzanych centralnie siewników do siewu rzędowego punkto
wego) 

bez cła 0 

8432 30 90  Sadzarki oraz maszyny do przesadzania do zastosowań w rolnictwie, 
ogrodnictwie i leśnictwie 

bez cła 0 

8432 40 10  Rozsiewacze nawozów mineralnych lub chemicznych do zastosowań 
w rolnictwie, ogrodnictwie i leśnictwie (z wyłączeniem opryskiwaczy) 

bez cła 0 

8432 40 90  Roztrząsacze obornika i kompostu do zastosowań w rolnictwie, ogrodnic
twie i leśnictwie (z wyłączeniem opryskiwaczy) 

bez cła 0 

8432 80 00  Maszyny rolnicze, ogrodnicze lub leśne do przygotowywania lub uprawy 
gleby; walce do pielęgnacji trawników lub terenów sportowych (z wyłącze
niem opryskiwaczy i opylaczy, pługów, bron, spulchniarek, kultywatorów, 
bron-chwastowników, pielników, siewników, sadzarek, roztrząsaczy obor
nika i rozsiewaczy nawozów) 

bez cła 0 

8432 90 00  Części maszyn rolniczych, ogrodniczych lub leśnych do przygotowywania 
lub uprawy gleby; walce do pielęgnacji trawników lub terenów sporto
wych, gdzie indziej niewymienione 

bez cła 0 

8433 11 10  Elektryczne kosiarki silnikowe do pielęgnacji trawników, parków lub tere
nów sportowych, z urządzeniem tnącym obracającym się w płaszczyźnie 
poziomej 

bez cła 0 

8433 11 51  Samobieżne kosiarki do pielęgnacji trawników, parków lub terenów spor
towych, z napędem nieelektrycznym, z urządzeniem tnącym obracającym 
się w płaszczyźnie poziomej, z siedzeniem 

bez cła 0 

8433 11 59  Samobieżne kosiarki do pielęgnacji trawników, parków lub terenów spor
towych, z napędem nieelektrycznym, z urządzeniem tnącym obracającym 
się w płaszczyźnie poziomej, bez siedzenia 

bez cła 0 

8433 11 90  Kosiarki do pielęgnacji trawników, parków lub terenów sportowych, z na
pędem nieelektrycznym, z urządzeniem tnącym obracającym się w pła
szczyźnie poziomej, niesamobieżne 

bez cła 0 

8433 19 10  Elektryczne kosiarki silnikowe do pielęgnacji trawników, parków lub tere
nów sportowych, z urządzeniem tnącym obracającym się w płaszczyźnie 
pionowej lub z listwą tnącą 

bez cła 0 

24.12.2016 L 356/615 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



CN 2007  Wyszczególnienie Stawka podstawowa Kategoria 

8433 19 51  Samobieżne kosiarki silnikowe do pielęgnacji trawników, parków lub tere
nów sportowych, z napędem nieelektrycznym, z urządzeniem tnącym ob
racającym się w płaszczyźnie pionowej lub z listwą tnącą, z siedzeniem 

bez cła 0 

8433 19 59  Samobieżne kosiarki silnikowe do pielęgnacji trawników, parków lub tere
nów sportowych, z napędem nieelektrycznym, z urządzeniem tnącym ob
racającym się w płaszczyźnie pionowej lub z listwą tnącą, bez siedzenia 

bez cła 0 

8433 19 70  Kosiarki silnikowe do pielęgnacji trawników, parków lub terenów sporto
wych, z napędem nieelektrycznym, z urządzeniem tnącym obracającym 
się w płaszczyźnie pionowej lub z listwą tnącą, niesamobieżne 

bez cła 0 

8433 19 90  Kosiarki do pielęgnacji trawników, parków lub terenów sportowych, bez 
silnika 

bez cła 0 

8433 20 10  Kosiarki silnikowe (z wyłączeniem kosiarek do pielęgnacji trawników, par
ków lub terenów sportowych) 

bez cła 0 

8433 20 51  Kosiarki, włącznie z listwami tnącymi, przeznaczone do montowania na 
ciągniku lub do holowania przez ciągnik, z urządzeniem tnącym obracają
cym się w płaszczyźnie poziomej 

bez cła 0 

8433 20 59  Kosiarki, włącznie z listwą tnącą, przeznaczone do montowania na ciąg
niku lub do holowania przez ciągnik, z urządzeniem tnącym obracającym 
się płaszczyźnie pionowej lub z listwą tnącą 

bez cła 0 

8433 20 90  Kosiarki (z wyłączeniem kosiarek przeznaczonych do montowania na 
ciągniku lub do holowania przez ciągnik, kosiarek do pielęgnacji trawni
ków, parków lub terenów sportowych, kosiarek silnikowych oraz kombaj
nów zbożowych) 

bez cła 0 

8433 30 10  Urządzenia obrotowe do przegarniania, zgrabiarki i przetrząsacze siana, 
do przygotowywania siana 

bez cła 0 

8433 30 90  Urządzenia do przygotowywania siana (z wyłączeniem urządzeń obroto
wych do przegarniania, zgrabiarek, przetrząsaczy siana i kosiarek) 

bez cła 0 

8433 40 10  Prasy zbierające do belowania słomy lub paszy bez cła 0 

8433 40 90  Prasy do belowania słomy lub paszy (z wyłączeniem pras zbierających) bez cła 0 

8433 51 00  Kombajny zbożowe bez cła 0 

8433 52 00  Maszyny omłotowe (z wyłączeniem kombajnów zbożowych) bez cła 0 

8433 53 10  Kopaczki do ziemniaków i kombajny ziemniaczane bez cła 0 

8433 53 30  Ogławiacze buraków i kombajny buraczane bez cła 0 

8433 53 90  Maszyny do zbioru roślin okopowych (z wyłączeniem kopaczek do ziem
niaków i kombajnów ziemniaczanych oraz ogławiaczy buraków i kombaj
nów buraczanych) 

bez cła 0 
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8433 59 11  Silosokombajny, samobieżne bez cła 0 

8433 59 19  Silosokombajny, niesamobieżne bez cła 0 

8433 59 30  Maszyny do zbioru winogron bez cła 0 

8433 59 80  Maszyny żniwne do produktów rolnych (z wyłączeniem kosiarek, urzą
dzeń do przygotowywania siana, pras do belowania słomy lub paszy, 
włącznie z prasami zbierającymi, kombajnów zbożowych i innych maszyn 
omłotowych, maszyn do zbioru roślin okopowych, silosokombajnów i ma
szyn do zbioru winogron) 

bez cła 0 

8433 60 00  Urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania jaj, owoców 
lub pozostałych produktów rolnych (z wyłączeniem urządzeń do czy
szczenia, sortowania lub klasyfikowania nasion, ziarna lub suszonych wa
rzyw strączkowych objętych pozycją 8437) 

bez cła 0 

8433 90 00  Części maszyn żniwnych, maszyn omłotowych, kosiarek i urządzeń do 
czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania produktów rolnych, gdzie in
dziej niewymienione 

bez cła 0 

8434 10 00  Dojarki mechaniczne bez cła 0 

8434 20 00  Urządzenia mleczarskie (z wyłączeniem urządzeń chłodzących lub do ob
róbki termicznej, wirówek do mleka, wirówek do klarowania, pras filtra
cyjnych i urządzeń filtrujących) 

bez cła 0 

8434 90 00  Części dojarek mechanicznych i urządzeń mleczarskich, gdzie indziej nie
wymienione 

bez cła 0 

8435 10 00  Prasy, tłocznie, rozdrabniacze i podobne urządzenia stosowane w produk
cji wina, jabłecznika, soków owocowych lub podobnych napojów (z wyłą
czeniem maszyn i urządzeń do przetwarzania tych napojów, włącznie 
z wirówkami, prasami filtracyjnymi, innymi urządzeniami filtrującymi 
i urządzeniami gospodarstwa domowego) 

1,7 0 

8435 90 00  Części pras, tłoczni, rozdrabniaczy i podobnych urządzeń stosowanych 
w produkcji wina, jabłecznika, soków owocowych lub podobnych napo
jów, gdzie indziej niewymienione 

1,7 0 

8436 10 00  Urządzenia do przygotowywania karmy i paszy dla zwierząt w gospodar
stwach rolnych i podobnych przedsiębiorstwach (z wyłączeniem urządzeń 
dla przemysłu paszowego, silosokombajnów oraz autoklawów do gotowa
nia paszy) 

1,7 0 

8436 21 00  Inkubatory i wylęgarnie drobiu 1,7 0 

8436 29 00  Urządzenia drobiarskie (z wyłączeniem urządzeń do sortowania lub klasy
fikowania jaj, skubarek do drobiu objętych pozycją 8438 oraz inkubato
rów i wylęgarni) 

1,7 0 

8436 80 10  Urządzenia dla leśnictwa, gdzie indziej niewymienione 1,7 0 

8436 80 91  Poidła automatyczne 1,7 0 
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8436 80 99  Urządzenia rolnicze, ogrodnicze, leśne, drobiarskie lub pszczelarskie, 
gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem poideł automatycznych) 

1,7 0 

8436 91 00  Części urządzeń drobiarskich lub inkubatorów i wylęgarni drobiu, gdzie 
indziej niewymienione 

1,7 0 

8436 99 00  Części urządzeń rolniczych, ogrodniczych, leśnych lub pszczelarskich, 
gdzie indziej niewymienione 

1,7 0 

8437 10 00  Urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania nasion, ziarna 
lub suszonych warzyw strączkowych 

1,7 0 

8437 80 00  Urządzenia stosowane w przemyśle zbożowym lub do obróbki zbóż, lub 
suszonych warzyw strączkowych (z wyłączeniem urządzeń stosowanych 
w gospodarstwie rolnym, urządzeń do obróbki termicznej, suszarek wi
rówkowych, filtrów powietrza i urządzeń do czyszczenia, sortowania lub 
klasyfikowania nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych) 

1,7 0 

8437 90 00  Części 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 

1,7 0 

8438 10 10  Urządzenia piekarnicze (z wyłączeniem pieców i urządzeń do wałkowania 
ciasta) 

1,7 0 

8438 10 90  Urządzenia do produkcji makaronów, spaghetti lub podobnych wyrobów 
(z wyłączeniem suszarni do makaronu i urządzeń do wałkowania ciasta) 

1,7 0 

8438 20 00  Urządzenia do produkcji słodyczy, kakao lub czekolady (z wyłączeniem 
wirówek oraz urządzeń filtrujących, grzejnych lub chłodniczych) 

1,7 0 

8438 30 00  Urządzenia do produkcji cukru (z wyłączeniem wirówek oraz urządzeń 
filtrujących, grzejnych lub chłodzących) 

1,7 0 

8438 40 00  Urządzenia browarnicze (z wyłączeniem wirówek oraz urządzeń filtrują
cych, grzejnych lub chłodzących) 

1,7 0 

8438 50 00  Urządzenia do przemysłowego przyrządzania mięsa lub drobiu (z wyłącze
niem urządzeń do gotowania lub innych urządzeń do podgrzewania oraz 
urządzeń chłodniczych lub zamrażających) 

1,7 0 

8438 60 00  Urządzenia do przemysłowego przyrządzania owoców, orzechów lub wa
rzyw (z wyłączeniem urządzeń do gotowania lub innych urządzeń do 
podgrzewania oraz urządzeń chłodniczych lub zamrażających oraz urzą
dzeń do sortowania lub klasyfikowania owoców i warzyw) 

1,7 0 

8438 80 10  Urządzenia do przemysłowego przygotowywania herbaty lub kawy (z wy
łączeniem wirówek, urządzeń filtrujących, rusztów, liofilizatorów i innych 
urządzeń do podgrzewania) 

1,7 0 

8438 80 91  Urządzenia do przemysłowego przyrządzania lub produkcji napojów 
(z wyłączeniem wirówek oraz urządzeń filtrujących, grzejnych lub chło
dzących) 

1,7 0 
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8438 80 99  Maszyny do przemysłowego przygotowywania lub produkcji żywności 
lub napojów, gdzie indziej niewymienione 

1,7 0 

8438 90 00  Części maszyn do przemysłowego przygotowywania lub produkcji żyw
ności lub napojów, gdzie indziej niewymienione 

1,7 0 

8439 10 00  Urządzenia do wytwarzania masy włóknistego materiału celulozowego 
(z wyłączeniem autoklawów, kotłów i innych urządzeń do podgrzewania) 

1,7 0 

8439 20 00  Urządzenia do wytwarzania papieru lub tektury (z wyłączeniem suszarek 
i innych urządzeń do podgrzewania, kalandrów i urządzeń do wytwarza
nia masy) 

1,7 0 

8439 30 00  Urządzenia do obróbki wykańczającej papieru lub tektury (z wyłączeniem 
kalandrów) 

1,7 0 

8439 91 10  Części urządzeń do wytwarzania masy włóknistego materiału celulozo
wego, z żeliwa lub staliwa, gdzie indziej niewymienione 

1,7 0 

8439 91 90  Części urządzeń do wytwarzania masy włóknistego materiału celulozo
wego, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem z żeliwa lub staliwa) 

1,7 0 

8439 99 10  Części urządzeń do wytwarzania lub do obróbki wykańczającej papieru 
lub tektury, gdzie indziej niewymienione, z żeliwa lub staliwa 

1,7 0 

8439 99 90  Części urządzeń do wytwarzania lub do obróbki wykańczającej papieru 
lub tektury, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem z żeliwa lub sta
liwa) 

1,7 0 

8440 10 10  Złamywarki do introligatorstwa 1,7 0 

8440 10 20  Maszyny zbierające do introligatorstwa 1,7 0 

8440 10 30  Niciarki, zszywarki drutowe i blokówki, włącznie z maszynami do zszy
wania książek, do introligatorstwa 

1,7 0 

8440 10 40  Maszyny do oprawiania książek metodą bezszwową 1,7 0 

8440 10 90  Maszyny introligatorskie (z wyłączeniem maszyn objętych pozycją 8441, 
pras ogólnego przeznaczenia, maszyn drukarskich objętych pozycją 8443 
i maszyn do prac pomocniczych przy drukowaniu, złamywarek, maszyn 
zbierających, niciarek, zszywarek drutowych i blokówek oraz maszyn do 
oprawiania książek metodą bezszwową) 

1,7 0 

8440 90 00  Części maszyn introligatorskich, gdzie indziej niewymienione 1,7 0 

8441 10 10  Maszyny kombinowane do nawijania i cięcia wzdłużnego, do wytwarzania 
masy papierniczej, papieru lub tektury 

1,7 0 

8441 10 20  Krajarki wzdłużno-poprzeczne, do wytwarzania masy papierniczej, pa
pieru lub tektury (z wyłączeniem maszyn kombinowanych do nawijania 
i cięcia wzdłużnego) 

1,7 0 
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8441 10 30  Krajarki gilotynowe do papieru lub tektury 1,7 0 

8441 10 40  Przycinarki trójostrzowe do papieru lub tektury 1,7 0 

8441 10 80  Krajarki do papieru lub tektury (inne niż maszyny introligatorskie objęte 
pozycją 8440, maszyny kombinowane do nawijania i cięcia wzdłużnego, 
pozostałe krajarki wzdłużno-poprzeczne, krajarki gilotynowe oraz przyci
narki trójostrzowe) 

1,7 0 

8441 20 00  Maszyny do produkcji worków, torebek lub kopert z masy papierniczej, 
papieru lub tektury (z wyłączeniem niciarek oraz maszyn do wycinania 
przebijakiem) 

1,7 0 

8441 30 00  Maszyny do produkcji pudeł, pudełek, tub, bębnów lub podobnych po
jemników (metodami innymi niż formowanie) z masy papierniczej, pa
pieru lub tektury (z wyłączeniem suszarni i niciarek) 

1,7 0 

8441 40 00  Maszyny do formowania przedmiotów z masy papierniczej, papieru lub 
tektury (z wyłączeniem suszarni) 

1,7 0 

8441 80 00  Maszyny do wytwarzania masy papierniczej, papieru lub tektury, gdzie in
dziej niewymienione 

1,7 0 

8441 90 10  Części krajarek do wytwarzania masy papierniczej, papieru lub tektury, 
gdzie indziej niewymienione 

1,7 0 

8441 90 90  Części maszyn do wytwarzania masy papierniczej, papieru lub tektury, 
gdzie indziej niewymienione 

1,7 0 

8442 30 10  Maszyny do fotoskładu (z wyłączeniem maszyn ogólnego przeznaczenia 
do automatycznego przetwarzania danych, również stosowanych do foto
składu) 

1,7 0 

8442 30 91  Maszyny do odlewania i składania czcionek (kombinowane), np. linotypy, 
monotypy i intertypy 

bez cła 0 

8442 30 99  Maszyny, urządzenia i wyposażenie do przygotowywania lub wykonywa
nia płyt, cylindrów lub innych elementów drukarskich; płyty, cylindry 
i inne elementy drukarskie (z wyłączeniem obrabiarek objętych pozycjami 
8456 do 8465 oraz maszyny do odlewania i składania czcionek) 

1,7 0 

8442 40 00  Części maszyn, urządzeń i wyposażenia do przygotowywania lub wyko
nywania matryc, płyt, cylindrów lub innych elementów drukarskich, gdzie 
indziej niewymienione 

1,7 0 

8442 50 21  Płyty, cylindry i inne elementy drukarskie, z obrazem druku (gotowe do 
drukowania), do druku wypukłego 

1,7 0 

8442 50 23  Płyty, cylindry, kamienie litograficzne i inne elementy drukarskie, z obra
zem druku (gotowe do drukowania), do druku płaskiego 

1,7 0 

8442 50 29  Płyty, cylindry i inne elementy drukarskie, z obrazem druku (gotowe do 
drukowania), do druku wklęsłego 

1,7 0 
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8442 50 80  Kamienie litograficzne, płyty i cylindry, bez obrazu wydruku, ale przygo
towane do celów drukarskich, np. strugane, ziarnowane lub polerowane 

1,7 0 

8443 11 00  Maszyny drukarskie offsetowe, z podawaniem papieru z roli 1,7 0 

8443 12 00  Maszyny drukarskie offsetowe z podawaniem papieru w arkuszach, (typu 
biurowego), z wykorzystaniem arkuszy, w których w stanie niezłożonym 
długości boku <= 22 × 36 m 

1,7 0 

8443 13 10  Maszyny drukarskie offsetowe z podawaniem papieru w arkuszach, uży
wane, do arkuszy o formacie > 22 × 36 cm 

1,7 0 

8443 13 31  Maszyny drukarskie offsetowe z podawaniem papieru w arkuszach, nowe, 
do arkuszy o formacie <= 52 × 74 cm, ale > 22 × 36 cm 

1,7 0 

8443 13 35  Maszyny drukarskie offsetowe z podawaniem papieru w arkuszach, nowe, 
do arkuszy o formacie > 52 × 74 cm, ale <= 74 × 107 cm 

1,7 0 

8443 13 39  Maszyny drukarskie offsetowe z podawaniem papieru w arkuszach, nowe, 
do arkuszy o formacie > 74 × 107 cm 

1,7 0 

8443 13 90  Maszyny drukarskie offsetowe (z wyłączeniem maszyn arkuszowych lub 
zwojowych) 

1,7 0 

8443 14 00  Maszyny do druku typograficznego, z podawaniem papieru z roli (z wyłą
czeniem maszyn do druku fleksograficznego) 

1,7 0 

8443 15 00  Maszyny do druku typograficznego (z wyłączeniem maszyn do druku 
fleksograficznego i maszyn z podawaniem papieru z roli) 

1,7 0 

8443 16 00  Maszyny do druku fleksograficznego 1,7 0 

8443 17 00  Maszyny do druku wklęsłego 1,7 0 

8443 19 20  Maszyny drukarskie do drukowania na materiałach włókienniczych (z wy
łączeniem maszyn offsetowych i maszyn do druku fleksograficznego, ty
pograficznego i wklęsłego) 

1,7 0 

8443 19 40  Maszyny drukarskie do stosowania w produkcji półprzewodników 1,7 0 

8443 19 70  Maszyny drukarskie stosowane do drukowania za pomocą płyt, cylindrów 
i innych elementów drukarskich objętych pozycją 8442 (z wyłączeniem 
maszyn drukarskich do drukowania na materiałach włókienniczych, tych 
do stosowania w produkcji półprzewodników, maszyn drukarskich stru
mieniowych, hektografów lub powielaczy białkowych, maszyn adresują
cych i innych biurowych maszyn drukarskich objętych pozycjami 8469 
do 8472 oraz maszyn offsetowych i maszyn do druku fleksograficznego, 
typograficznego i wklęsłego) 

1,7 0 
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8443 31 10  Maszyny wykonujące funkcje kopiowania i transmisji telefaksowej, nawet 
z funkcją drukowania, o prędkości kopiowania <= 12 monochromatycz
nych stron na minutę, nadające się do podłączenia do maszyny do auto
matycznego przetwarzania danych lub do sieci 

bez cła 0 

8443 31 91  Maszyny wykonujące przynajmniej jedną z funkcji kopiowania lub trans
misji telefaksowej oprócz funkcji kopiowania przez skanowanie oryginału 
i drukowanie kopii za pomocą elektrostatycznego mechanizmu drukują
cego, nadające się do podłączenia do maszyny do automatycznego prze
twarzania danych lub do sieci (z wyłączeniem tych wykonujących funkcje 
kopiowania i transmisji telefaksowej o prędkości kopiowania <= 12 mo
nochromatycznych stron na minutę) 

6 0 

8443 31 99  Maszyny, które wykonują dwie lub więcej funkcji drukowania, kopiowania 
lub transmisji telefaksowej, nadające się do podłączenia do maszyny do 
automatycznego przetwarzania danych lub do sieci (z wyłączeniem tych 
wykonujących funkcje kopiowania i transmisji telefaksowej o prędkości 
kopiowania <= 12 monochromatycznych stron na minutę oraz tych wy
konujących funkcję kopiowania przez skanowanie oryginału i drukowanie 
kopii za pomocą elektrostatycznego mechanizmu drukującego) 

bez cła 0 

8443 32 10  Drukarki nadające się do podłączenia do maszyny do automatycznego 
przetwarzania danych lub do sieci 

bez cła 0 

8443 32 30  Telefaksy nadające się do podłączenia do maszyny do automatycznego 
przetwarzania danych lub do sieci 

bez cła 0 

8443 32 91  Maszyny wykonujące wyłącznie funkcje kopiowania przez skanowanie 
oryginału i drukowanie kopii za pomocą elektrostatycznego mechanizmu 
drukującego, nadające się do podłączenia do maszyny do automatycznego 
przetwarzania danych lub do sieci 

6 0 

8443 32 93  Maszyny wykonujące wyłącznie funkcje kopiowania, zawierające układ 
optyczny, nadające się do podłączenia do maszyny do automatycznego 
przetwarzania danych lub do sieci (z wyłączeniem tych wykonujących 
funkcję kopiowania przez skanowanie oryginału i drukowanie kopii za 
pomocą elektrostatycznego mechanizmu drukującego) 

bez cła 0 

8443 32 99  Maszyny wykonujące wyłącznie funkcje kopiowania, zawierające układ 
inny niż optyczny, nadające się do podłączenia do maszyny do automa
tycznego przetwarzania danych lub do sieci 

2,2 0 

8443 39 10  Maszyny wykonujące wyłącznie funkcje kopiowania przez skanowanie 
oryginału i drukowanie kopii za pomocą elektrostatycznego mechanizmu 
drukującego (z wyłączeniem tych nadających się do podłączenia do ma
szyny do automatycznego przetwarzania danych lub do sieci) 

6 0 

8443 39 31  Maszyny wykonujące wyłącznie funkcje kopiowania, zawierające układ 
optyczny (z wyłączeniem nadających się do podłączenia do maszyny do 
automatycznego przetwarzania danych lub do sieci oraz tych wykonują
cych funkcję kopiowania przez skanowanie oryginału i drukowanie kopii 
za pomocą elektrostatycznego mechanizmu drukującego) 

bez cła 0 

8443 39 39  Maszyny wykonujące wyłącznie funkcje kopiowania, zawierające układ 
inny niż optyczny (z wyłączeniem nadających się do podłączenia do ma
szyny do automatycznego przetwarzania danych lub do sieci) 

3 0 
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8443 39 90  Drukarki i telefaksy (z wyłączeniem tych nadających się do podłączenia 
do maszyny do automatycznego przetwarzania danych lub do sieci) 

2,2 0 

8443 91 10  Części i akcesoria do maszyn drukarskich do stosowania w produkcji pół
przewodników, gdzie indziej niewymienione 

1,7 0 

8443 91 91  Części i akcesoria maszyn drukarskich stosowanych do drukowania za po
mocą płyt, cylindrów i innych elementów drukarskich objętych pozy
cją 8442, z żeliwa lub staliwa, gdzie indziej niewymienione (z wyłącze
niem do maszyn drukarskich do stosowania w produkcji półprzewodni
ków) 

1,7 0 

8443 91 99  Części i akcesoria maszyn drukarskich stosowanych do drukowania za po
mocą płyt, cylindrów i innych elementów drukarskich objętych pozy
cją 8442, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem tych do maszyn 
drukarskich do stosowania w produkcji półprzewodników oraz tych z że
liwa i staliwa) 

1,7 0 

8443 99 10  Zespoły elektroniczne drukarek, urządzeń kopiujących i telekopiarek 
(z wyłączeniem maszyn drukarskich stosowanych do drukowania za po
mocą płyt, cylindrów i innych elementów drukarskich objętych pozy
cją 8442) 

bez cła 0 

8443 99 90  Części i akcesoria drukarek, urządzeń kopiujących i telekopiarek, gdzie in
dziej niewymienione (z wyłączeniem zespołów elektronicznych oraz 
części i akcesoriów maszyn drukarskich stosowanych do drukowania za 
pomocą płyt, cylindrów i innych elementów drukarskich objętych pozy
cją 8442) 

bez cła 0 

8444 00 10  Maszyny do wytłaczania włókien ciągłych z materiałów włókienniczych 
chemicznych 

1,7 0 

8444 00 90  Maszyny do rozciągania, teksturowania lub cięcia włókien ciągłych z mate
riałów włókienniczych chemicznych 

1,7 0 

8445 11 00  Gręplarki do przygotowywania włókien tekstylnych 1,7 0 

8445 12 00  Czesarki do przygotowywania włókien tekstylnych 1,7 0 

8445 13 00  Rozciągarki lub niedoprzędzarki 1,7 0 

8445 19 00  Maszyny do przygotowywania włókien tekstylnych (z wyłączeniem grę
plarek, czesarek, rozciągarek lub niedoprzędzarek) 

1,7 0 

8445 20 00  Przędzarki włókiennicze (z wyłączeniem maszyn do wytłaczania, rozcią
garek lub niedoprzędzarek) 

1,7 0 

8445 30 10  Łączniarki włókiennicze 1,7 0 

8445 30 90  Skręcarki włókiennicze 1,7 0 

8445 40 00  Przewijarki, włącznie z przewijarkami wątkowymi, lub motarki 1,7 0 
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8445 90 00  Maszyny do wytwarzania przędzy włókienniczej i maszyny do przygoto
wania przędzy włókienniczej do stosowania na maszynach objętych pozy
cją 8446 lub 8447 (z włączeniem maszyn objętych pozycją 8444 i przęd
zarek, łączniarek lub skręcarek) 

1,7 0 

8446 10 00  Maszyny tkackie do tkania materiałów o szerokości <= 30 cm 1,7 0 

8446 21 00  Krosna mechaniczne do tkania materiałów o szerokości > 30 cm, czółen
kowe 

1,7 0 

8446 29 00  Krosna ręczne do tkania materiałów o szerokości > 30 cm, czółenkowe 1,7 0 

8446 30 00  Maszyny tkackie do tkania materiałów o szerokości > 30 cm, bezczółen
kowe 

1,7 0 

8447 11 10  Dziewiarki okrągłe, o średnicy cylindra <= 165 mm, pracujące z igłami ję
zyczkowymi 

1,7 0 

8447 11 90  Dziewiarki okrągłe, o średnicy cylindra <= 165 mm (z wyłączeniem tych 
pracujących z igłami języczkowymi) 

1,7 0 

8447 12 10  Dziewiarki okrągłe, o średnicy cylindra > 165 mm, pracujące z igłami ję
zyczkowymi 

1,7 0 

8447 12 90  Dziewiarki okrągłe, o średnicy cylindra > 165 mm (z wyłączeniem tych 
pracujących z igłami języczkowymi) 

1,7 0 

8447 20 20  Dziewiarki do dzianin kolumienkowych (włącznie z typem Raschel) i łą
czarki 

1,7 0 

8447 20 80  Dziewiarki płaskie (z wyłączeniem dziewiarek do dzianin kolumienko
wych, włącznie z typem Raschel) 

1,7 0 

8447 90 00  Maszyny do wyrobu przędzy rdzeniowej, tiulu, koronek, haftów, aplikacji, 
plecionek lub siatek oraz maszyny do igłowania (z wyłączeniem maszyn 
do ściegu łańcuszkowego lub dzierganego) 

1,7 0 

8448 11 00  Urządzenia nicielnicowe i żakardowe; przeznaczone do nich reduktory, 
kopiarki, perforatory lub łączarki wzornic 

1,7 0 

8448 19 00  Urządzenia pomocnicze do maszyn objętych pozycją 8444, 8445, 8446 
lub 8447 (z wyłączeniem urządzeń nicielnicowych i żakardowych; prze
znaczonych do nich reduktorów, kopiarek, perforatorów lub łączarek 
wzornic) 

1,7 0 

8448 20 00  Części i akcesoria maszyn do wytłaczania, rozciągania, teksturowania lub 
cięcia materiałów włókienniczych chemicznych lub ich urządzeń pomoc
niczych, gdzie indziej niewymienione 

1,7 0 

8448 31 00  Obicia zgrzeblarskie do maszyn do wyrobu włókien tekstylnych 1,7 0 

24.12.2016 L 356/624 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



CN 2007  Wyszczególnienie Stawka podstawowa Kategoria 

8448 32 00  Części i akcesoria maszyn do wyrobu włókien tekstylnych, gdzie indziej 
niewymienione (inne niż obicia zgrzeblarskie) 

1,7 0 

8448 33 10  Wrzeciona i skrzydełka wrzecion do maszyn objętych pozycją 8445 1,7 0 

8448 33 90  Obrączki i biegacze do maszyn objętych pozycją 8445 1,7 0 

8448 39 00  Części i akcesoria maszyn objętych pozycją 8445, gdzie indziej niewymie
nione 

1,7 0 

8448 42 00  Płochy krosien, struny nicielnicowe i ramki nicielnic 1,7 0 

8448 49 00  Części i akcesoria maszyn tkackich (krosien) lub ich urządzeń pomocni
czych, gdzie indziej niewymienione 

1,7 0 

8448 51 10  Płaszczki stosowane do wykonywania oczek, do maszyn objętych pozycją 
8447 

1,7 0 

8448 51 90  Igły i pozostałe artykuły stosowane do wykonywania oczek, do maszyn 
objętych pozycją 8447 (z wyłączeniem płaszczek) 

1,7 0 

8448 59 00  Części i akcesoria maszyn objętych pozycją 8447, gdzie indziej niewymie
nione 

1,7 0 

8449 00 00  Urządzenia do produkcji lub wykańczania filcu lub włóknin, w kawałkach 
lub w postaci kształtowej, włącznie z urządzeniami do wyrobu kapeluszy 
filcowych; wzorniki kapelusznicze; ich części (z wyłączeniem maszyn do 
przygotowywania włókien do filcu i kalandrów) 

1,7 0 

8450 11 11  W pełni automatyczne maszyny pralnicze typu domowego lub profesjo
nalnego, ładowane od frontu, o pojemności <= 6 kg suchej bielizny 

3 0 

8450 11 19  W pełni automatyczne maszyny pralnicze typu domowego lub profesjo
nalnego, ładowane od góry, o pojemności <= 6 kg suchej bielizny 

3 0 

8450 11 90  W pełni automatyczne maszyny pralnicze typu domowego lub profesjo
nalnego, o pojemności > 6 kg, ale <= 10 kg suchej bielizny 

2,6 0 

8450 12 00  Maszyny pralnicze typu domowego lub profesjonalnego, z wbudowaną 
suszarką odśrodkową (z wyłączeniem maszyn w pełni automatycznych) 

2,7 0 

8450 19 00  Maszyny pralnicze typu domowego lub profesjonalnego, o pojemności 
<= 6 kg suchej bielizny (z wyłączeniem maszyn w pełni automatycznych 
i maszyn pralniczych z wbudowaną suszarką odśrodkową) 

2,7 0 

8450 20 00  Maszyny pralnicze typu profesjonalnego, o pojemności > 10 kg suchej 
bielizny 

2,2 0 

8450 90 00  Części maszyn pralniczych typu domowego lub profesjonalnego, gdzie in
dziej niewymienione 

2,7 0 
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8451 10 00  Maszyny do prania na sucho do gotowych wyrobów włókienniczych 2,2 0 

8451 21 10  Suszarki o pojemności <= 6 kg suchej bielizny (z wyłączeniem suszarek 
odśrodkowych) 

2,2 0 

8451 21 90  Suszarki o pojemności > 6 kg, ale <= 10 kg suchej bielizny (z wyłącze
niem suszarek odśrodkowych) 

2,2 0 

8451 29 00  Suszarki do przędzy, materiałów lub gotowych wyrobów włókienniczych 
(z wyłączeniem maszyn o pojemności <= 10 kg suchej bielizny i suszarek 
odśrodkowych) 

2,2 0 

8451 30 10  Prasowarki i prasy parowe, ogrzewane elektrycznie, o mocy <= 2 500 W 2,2 0 

8451 30 30  Prasowarki i prasy parowe, ogrzewane elektrycznie, o mocy > 2 500 W 2,2 0 

8451 30 80  Prasowarki i prasy parowe (z wyłączeniem takich urządzeń ogrzewanych 
elektrycznie oraz kalandrów) 

2,2 0 

8451 40 00  Maszyny do prania, wybielania lub farbowania przędzy, materiałów lub 
gotowych wyrobów włókienniczych (z wyłączeniem maszyn pralniczych 
typu domowego lub profesjonalnego) 

2,2 0 

8451 50 00  Maszyny do zwijania, rozwijania, składania, cięcia lub wycinania materia
łów włókienniczych 

2,2 0 

8451 80 10  Urządzenia stosowane do produkcji linoleum lub pozostałych pokryć 
podłogowych do nakładania tworzywa sztucznego na podłoże włókienni
cze lub na inne podłoże (z wyłączeniem kalandrów i pras ogólnego prze
znaczenia) 

2,2 0 

8451 80 30  Maszyny do apreturowania lub wykończania przędzy, materiałów lub go
towych wyrobów włókienniczych (z wyłączeniem maszyn do apreturowa
nia lub wykończania filcu, oraz kalandrów i pras ogólnego przeznaczenia) 

2,2 0 

8451 80 80  Maszyny do powlekania lub impregnowania przędzy, materiałów lub go
towych wyrobów włókienniczych (z wyłączeniem kalandrów oraz pras 
ogólnego przeznaczenia) 

2,2 0 

8451 90 00  Części maszyn i urządzeń do prania, czyszczenia, wyżymania, suszenia, 
prasowania, parowego prasowania, wybielania, farbowania, klejenia, apre
turowania, wykańczania, powlekania lub impregnowania przędzy, mate
riałów lub gotowych wyrobów włókienniczych; części urządzeń stosowa
nych do produkcji linoleum lub pozostałych pokryć podłogowych do na
kładania tworzywa sztucznego na podłoże włókiennicze lub na inne pod
łoże; części maszyn do zwijania, rozwijania, składania, cięcia lub wycina
nia materiałów włókienniczych, gdzie indziej niewymienione 

2,2 0 

8452 10 11  Maszyny do szycia (tylko stebnówki) typu domowego, z głowicami o ma
sie <= 16 kg bez silnika lub <= 17 kg z silnikiem, o wartości jednostko
wej (z wyłączeniem ram, stołów lub części meblowych) > 65 EUR 

5,7 0 
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8452 10 19  Maszyny do szycia (tylko stebnówki) typu domowego, z głowicami o ma
sie <= 16 kg bez silnika lub <= 17 kg z silnikiem, o wartości jednostko
wej (z wyłączeniem ram, stołów lub części meblowych) <= 65 EUR; gło
wice tych maszyn, o masie <= 16 kg bez silnika lub <= 17 kg z silnikiem 

9,7 0 

8452 10 90  Maszyny do szycia i głowice, typu domowego (z wyłączeniem stębnówek 
z głowicami o masie <= 16 kg bez silnika lub <= 17 kg z silnikiem oraz 
głowic o masie <= 16 kg bez silnika lub <= 17 z silnikiem) 

3,7 0 

8452 21 00  Automatyczne maszyny do szycia, typu przemysłowego 3,7 0 

8452 29 00  Maszyny do szycia, typu przemysłowego (z wyłączeniem automatycz
nych) 

3,7 0 

8452 30 10  Igły do maszyn do szycia półpłaskie pojedyncze 2,7 0 

8452 30 90  Igły do maszyn do szycia (inne niż półpłaskie pojedyncze) 2,7 0 

8452 40 00  Szafki meblowe, podstawy i obudowy maszyn do szycia oraz ich części 2,7 0 

8452 90 00  Części maszyn do szycia, gdzie indziej niewymienione 2,7 0 

8453 10 00  Maszyny i urządzenia do przygotowywania, garbowania lub obróbki skór, 
skórek lub skóry wyprawionej (z wyłączeniem suszarek, maszyn do roz
pylania, maszyn do usuwania szczeciny ze świń, maszyn do szycia i pras 
powszechnego użytku) 

1,7 0 

8453 20 00  Maszyny i urządzenia do wyrobu lub naprawy obuwia ze skór, skórek lub 
skóry wyprawionej, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem maszyn 
do szycia) 

1,7 0 

8453 80 00  Maszyny i urządzenia do wyrobu lub naprawy artykułów ze skór, skórek 
lub skóry wyprawionej (z wyłączeniem obuwia oraz maszyn do szycia) 

1,7 0 

8453 90 00  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 

1,7 0 

8454 10 00  Konwertory w rodzaju stosowanych w hutnictwie lub w odlewniach me
tali 

1,7 0 

8454 20 00  Wlewnice i kadzie odlewnicze w rodzaju stosowanych w hutnictwie lub 
w odlewniach metali 

1,7 0 

8454 30 10  Maszyny do odlewania pod ciśnieniem w rodzaju stosowanych w hutnic
twie lub w odlewniach metali 

1,7 0 

8454 30 90  Maszyny odlewnicze w rodzaju stosowanych w hutnictwie lub w odlew
niach metali (z wyłączeniem maszyn do odlewania pod ciśnieniem) 

1,7 0 

8454 90 00  Części konwertorów, kadzi, wlewnic i maszyn odlewniczych w rodzaju 
stosowanych w hutnictwie lub w odlewniach metali, gdzie indziej niewy
mienione 

1,7 0 
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8455 10 00  Walcarki do rur metalowych 2,7 0 

8455 21 00  Walcarki do walcowania metali na gorąco lub kombinowane do walcowa
nia na gorąco i na zimno (z wyłączeniem walcarek do rur) 

2,7 0 

8455 22 00  Walcarki do walcowania metali na zimno (z wyłączeniem walcarek do 
rur) 

2,7 0 

8455 30 10  Walce do walcarek do metali, z żeliwa 2,7 0 

8455 30 31  Walce robocze do walcowania na gorąco; walce oporowe do walcowania 
na gorąco i na zimno, ze stali kutej swobodnie, do metali 

2,7 0 

8455 30 39  Walce robocze do walcowania na zimno, do metali, ze stali kutej swobod
nie 

2,7 0 

8455 30 90  Walce do walcarek do metali, ze staliwa lub pozostałych rodzajów stali 2,7 0 

8455 90 00  Części walcarek do metali, gdzie indziej niewymienione 2,7 0 

8456 10 00  Obrabiarki do obróbki dowolnych materiałów przez usuwanie nadmiaru 
materiału za pomocą lasera lub innej wiązki świetlnej, lub fotonowej 
(z wyłączeniem maszyn do lutowania lub spawania, włącznie z nadającymi 
się do cięcia, maszyn do testowania materiałów oraz maszyn do produkcji 
elementów półprzewodnikowych lub elektronicznych układów scalonych) 

4,5 0 

8456 20 00  Obrabiarki do obróbki dowolnych materiałów przez usuwanie nadmiaru 
materiału, działające na zasadzie ultradźwięków (z wyłączeniem aparatury 
do czyszczenia działającej na zasadzie ultradźwięków oraz maszyn do tes
towania materiałów) 

3,5 0 

8456 30 11  Obrabiarki do obróbki dowolnych materiałów przez usuwanie nadmiaru 
materiału, działające na zasadzie elektroerozyjnej, wycinarki drutowe, ste
rowane numerycznie 

3,5 0 

8456 30 19  Obrabiarki do obróbki dowolnych materiałów przez usuwanie nadmiaru 
materiału, działające na zasadzie elektroerozyjnej, sterowane numerycznie 
(z wyłączeniem takich obrabiarek będących wycinarkami drutowymi) 

3,5 0 

8456 30 90  Obrabiarki do obróbki dowolnych materiałów przez usuwanie nadmiaru 
materiału, działające na zasadzie elektroerozyjnej, niesterowane nume
rycznie 

3,5 0 

8456 90 00  Obrabiarki do obróbki dowolnych materiałów przez usuwanie nadmiaru 
materiału metodą elektrochemiczną, za pomocą wiązki elektronów, 
wiązki jonowej lub łuku plazmowego (z wyłączeniem maszyn do lutowa
nia i spawania, maszyn do testowania materiałów oraz maszyn do pro
dukcji elementów półprzewodnikowych lub elektronicznych układów sca
lonych) 

3,5 0 

8457 10 10  Horyzontalne centra obróbkowe do metalu 2,7 0 

8457 10 90  Centra obróbkowe do metalu (z wyłączeniem horyzontalnych centrów 
obróbkowych) 

2,7 0 
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8457 20 00  Obrabiarki zespołowe (jednostanowiskowe), do metalu 2,7 0 

8457 30 10  Wielostanowiskowe obrabiarki przestawialne do metalu, sterowane nume
rycznie 

2,7 0 

8457 30 90  Wielostanowiskowe obrabiarki przestawialne do metalu, niesterowane nu
merycznie 

2,7 0 

8458 11 20  Poziome centra tokarskie do usuwania metalu, sterowane numerycznie 2,7 0 

8458 11 41  Poziome jednowrzecionowe automaty tokarskie do usuwania metalu, ste
rowane numerycznie 

2,7 0 

8458 11 49  Poziome wielowrzecionowe automaty tokarskie do usuwania metalu, ste
rowane numerycznie 

2,7 0 

8458 11 80  Poziome tokarki do usuwania metalu, sterowane numerycznie (z wyłącze
niem centrów tokarskich i automatów tokarskich) 

2,7 0 

8458 19 20  Poziome tokarki kłowe (pociągowe lub narzędziowe), do usuwania me
talu, niesterowane numerycznie 

2,7 0 

8458 19 40  Poziome automaty tokarskie do usuwania metalu, niesterowane nume
rycznie 

2,7 0 

8458 19 80  Poziome tokarki do usuwania metalu, niesterowane numerycznie (z wyłą
czeniem tokarek kłowych (pociągowych lub narzędziowych) 

2,7 0 

8458 91 20  Centra tokarskie do usuwania metalu, sterowane numerycznie (z wyłącze
niem poziomych centrów tokarskich) 

2,7 0 

8458 91 80  Tokarki do usuwania metalu, sterowane numerycznie (z wyłączeniem po
ziomych tokarek i centrów tokarskich) 

2,7 0 

8458 99 00  Tokarki, włącznie z centrami tokarskimi, do usuwania metalu, niestero
wane numerycznie (z wyłączeniem tokarek poziomych) 

2,7 0 

8459 10 00  Obrabiarki z jednostkami obróbkowymi prowadnicowymi do wiercenia, 
wytaczania, frezowania lub gwintowania wałków lub otworów, do ob
róbki metalu 

2,7 0 

8459 21 00  Wiertarki do obróbki metalu, sterowane numerycznie (z wyłączeniem ob
rabiarek z jednostkami obróbkowymi prowadnicowymi) 

2,7 0 

8459 29 00  Wiertarki do obróbki metalu, niesterowane numerycznie (z wyłączeniem 
obrabiarek z jednostkami obróbkowymi prowadnicowymi i maszyn ob
sługiwanych ręcznie) 

2,7 0 

8459 31 00  Wiertarko-frezarki do metalu, sterowane numerycznie (z wyłączeniem ob
rabiarek z jednostkami obróbkowymi prowadnicowymi) 

1,7 0 
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8459 39 00  Wiertarko-frezarki do metalu, niesterowane numerycznie (z wyłączeniem 
obrabiarek z jednostkami obróbkowymi prowadnicowymi) 

1,7 0 

8459 40 10  Wytaczarki do metalu, sterowane numerycznie (z wyłączeniem obrabiarek 
z jednostkami obróbkowymi prowadnicowymi oraz wiertarko-frezarek) 

1,7 0 

8459 40 90  Wytaczarki do metalu, niesterowane numerycznie (z wyłączeniem obra
biarek z jednostkami obróbkowymi prowadnicowymi oraz wiertarko-fre
zarek) 

1,7 0 

8459 51 00  Frezarki do metalu, wspornikowe, sterowane numerycznie 2,7 0 

8459 59 00  Frezarki do metalu, wspornikowe, niesterowane numerycznie 2,7 0 

8459 61 10  Frezarki narzędziowe do metalu, sterowane numerycznie 2,7 0 

8459 61 90  Frezarki do metalu, sterowane numerycznie (z wyłączeniem obrabiarek 
z jednostkami obróbkowymi prowadnicowymi, wiertarko-frezarek, freza
rek wspornikowych, frezarek narzędziowych oraz obrabiarek do nacinania 
uzębień) 

2,7 0 

8459 69 10  Frezarki narzędziowe do metalu, niesterowane numerycznie 2,7 0 

8459 69 90  Frezarki do metalu, niesterowane numerycznie (z wyłączeniem obrabiarek 
z jednostkami obróbkowymi prowadnicowymi, wiertarko-frezarek, freza
rek wspornikowych, frezarek narzędziowych oraz obrabiarek do nacinania 
uzębień) 

2,7 0 

8459 70 00  Obrabiarki do gwintowania wałków i otworów, do metalu (z wyłączeniem 
obrabiarek z jednostkami obróbkowymi prowadnicowymi) 

2,7 0 

8460 11 00  Szlifierki do płaszczyzn, do obróbki metalu, z możliwością ustawiania po
łożenia wzdłuż dowolnej osi z dokładnością do 0,01 mm lub wyższą, ste
rowane numerycznie 

2,7 0 

8460 19 00  Szlifierki do płaszczyzn, do obróbki metalu, z możliwością ustawiania po
łożenia wzdłuż dowolnej osi z dokładnością do 0,01 mm lub wyższą, nie
sterowane numerycznie 

2,7 0 

8460 21 11  Szlifierki do otworów cylindrycznych do obróbki wykańczającej 
powierzchnie metali, węglików metali lub cermetali, z możliwością usta
wiania położenia wzdłuż dowolnej osi z dokładnością >= 0,01 mm, stero
wane numerycznie (inne niż obrabiarki do obróbki wykańczającej uzę
bień) 

2,7 0 

8460 21 15  Szlifierki bezkłowe do obróbki wykańczającej powierzchnie metali, węgli
ków metali lub cermetali, z możliwością ustawiania położenia wzdłuż do
wolnej osi z dokładnością >= 0,01 mm, sterowane numerycznie (inne niż 
obrabiarki do obróbki wykańczającej uzębień) 

2,7 0 
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8460 21 19  Szlifierki do wałków i otworów, do obróbki wykańczającej powierzchnie 
metali, węglików metali lub cermetali, z możliwością ustawiania położe
nia wzdłuż dowolnej osi z dokładnością >= 0,01 mm, sterowane nume
rycznie (inne niż obrabiarki do obróbki wykańczającej uzębień, szlifierki 
do otworów cylindrycznych oraz szlifierki bezkłowe) 

2,7 0 

8460 21 90  Szlifierki do obróbki metali, węglików metali lub cermetali, z możliwością 
ustawiania położenia wzdłuż dowolnej osi z dokładnością do 0,01 mm 
lub wyższą, sterowane numerycznie (z wyłączeniem szlifierek do pła
szczyzn lub szlifierek do wałków i otworów oraz obrabiarek do nacinania, 
szlifowania i obróbki wykańczającej uzębień) 

2,7 0 

8460 29 11  Szlifierki do otworów cylindrycznych, do obróbki wykańczającej 
powierzchnie metali, węglików metali lub cermetali, z możliwością usta
wiania położenia wzdłuż dowolnej osi z dokładnością >= 0,01 mm, nie
sterowane numerycznie (inne niż obrabiarki do obróbki wykańczającej 
uzębień) 

2,7 0 

8460 29 19  Szlifierki do wałków i otworów, do obróbki wykańczającej powierzchnie 
metali, węglików metali lub cermetali, z możliwością ustawiania położe
nia wzdłuż dowolnej osi z dokładnością >= 0,01 mm, niesterowane nu
merycznie (inne niż obrabiarki do obróbki wykańczającej uzębień) 

2,7 0 

8460 29 90  Szlifierki do obróbki metali, węglików metali lub cermetali, z możliwością 
ustawiania położenia wzdłuż dowolnej osi z dokładnością do 0,01 mm 
lub wyższą, niesterowane numerycznie (z wyłączeniem szlifierek do pła
szczyzn lub szlifierek do wałków i otworów oraz obrabiarek do nacinania, 
szlifowania i obróbki wykańczającej uzębień) 

2,7 0 

8460 31 00  Ostrzarki (szlifierki-ostrzarki narzędziowe), sterowane numerycznie 1,7 0 

8460 39 00  Ostrzarki (szlifierki-ostrzarki narzędziowe), niesterowane numerycznie 1,7 0 

8460 40 10  Osełkownice lub docierarki, do obróbki wykańczającej powierzchnie me
tali, węglików metali lub cermetali, sterowane numerycznie (inne niż ob
rabiarki do obróbki wykańczającej uzębień) 

1,7 0 

8460 40 90  Osełkownice lub docierarki, do obróbki wykańczającej powierzchnie me
tali, węglików metali lub cermetali, niesterowane numerycznie (inne niż 
obrabiarki do obróbki wykańczającej uzębień) 

1,7 0 

8460 90 10  Obrabiarki do usuwania zadziorów i stępiania ostrych krawędzi lub pole
rowania metali, węglików metali lub cermetali, z możliwością ustawiania 
położenia wzdłuż dowolnej osi z dokładnością do 0,01 mm lub wyższą 
(z wyłączeniem obrabiarek do nacinania, szlifowania lub obróbki wykań
czającej uzębień) 

2,7 0 

8460 90 90  Obrabiarki do usuwania zadziorów i stępiania ostrych krawędzi, szlifowa
nia lub polerowania metali, węglików metali lub cermetali (z wyłączeniem 
szlifierek lub polerek z możliwością ustawiania położenia wzdłuż dowol
nej osi z dokładnością do 0,01 mm lub wyższą, obrabiarek do nacinania, 
szlifowania lub obróbki wykańczającej uzębień oraz maszyn do obróbki 
ręcznej) 

1,7 0 
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8461 20 00  Strugarki poprzeczne lub dłutownice do obróbki metali, węglików metali 
lub cermetali 

1,7 0 

8461 30 10  Przeciągarki do obróbki metali, węglików metali lub cermetali, sterowane 
numerycznie 

1,7 0 

8461 30 90  Przeciągarki do obróbki metali, węglików metali lub cermetali, niestero
wane numerycznie 

1,7 0 

8461 40 11  Obrabiarki do nacinania uzębień, włącznie z metodami ściernymi, do na
cinania uzębień kół zębatych walcowych, sterowane numerycznie, do ob
róbki metali, węglików metali lub cermetali (z wyłączeniem obrabiarek do 
strugania wzdłużnego, dłutowania i przeciągania) 

2,7 0 

8461 40 19  Obrabiarki do nacinania uzębień, włącznie z metodami ściernymi, do na
cinania uzębień kół zębatych walcowych, niesterowane numerycznie, do 
obróbki metali, węglików metali lub cermetali (z wyłączeniem obrabiarek 
do strugania wzdłużnego, dłutowania i przeciągania) 

2,7 0 

8461 40 31  Obrabiarki do nacinania uzębień, włącznie z metodami ściernymi, nie do 
nacinania uzębień kół zębatych walcowych, sterowane numerycznie, do 
obróbki metali, węglików metali lub cermetali (z wyłączeniem obrabiarek 
do strugania wzdłużnego, dłutowania i przeciągania) 

1,7 0 

8461 40 39  Obrabiarki do nacinania uzębień, włącznie z metodami ściernymi, nie do 
nacinania uzębień kół zębatych walcowych, niesterowane numerycznie, 
do obróbki metali, węglików metali lub cermetali (z wyłączeniem obrabia
rek do strugania wzdłużnego, dłutowania i przeciągania) 

1,7 0 

8461 40 71  Obrabiarki do obróbki wykańczającej uzębień, włącznie z metodami ścier
nymi, z możliwością ustawiania położenia wzdłuż dowolnej osi z dokład
nością do 0,01 mm lub wyższą, sterowane numerycznie, do obróbki me
tali, węglików metali lub cermetali 

2,7 0 

8461 40 79  Obrabiarki do obróbki wykańczającej uzębień, włącznie z metodami ścier
nymi, z możliwością ustawiania położenia wzdłuż dowolnej osi z dokład
nością do 0,01 mm lub wyższą, niesterowane numerycznie, do obróbki 
metali, węglików metali lub cermetali 

2,7 0 

8461 40 90  Obrabiarki do obróbki wykańczającej uzębień, do obróbki metali, węgli
ków metali lub cermetali (z wyłączeniem tych z możliwością ustawiania 
położenia wzdłuż dowolnej osi z dokładnością do 0,01 mm lub wyższą) 

1,7 0 

8461 50 11  Piły tarczowe do obróbki metali, węglików metali lub cermetali (z wyłącze
niem maszyn do obróbki ręcznej) 

1,7 0 

8461 50 19  Piły do obróbki metali, węglików metali lub cermetali (z wyłączeniem ma
szyn do obróbki ręcznej i pił tarczowych) 

1,7 0 

8461 50 90  Obcinarki lub przecinarki do obróbki metali, węglików metali lub cerme
tali (z wyłączeniem maszyn do obróbki ręcznej oraz pił) 

1,7 0 
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8461 90 00  Obrabiarki do strugania wzdłużnego oraz pozostałe maszyny do obróbki 
metali, węglików metali lub cermetali przez skrawanie materiału, gdzie in
dziej niewymienione 

2,7 0 

8462 10 10  Kuźniarki lub prasy kuźnicze, włącznie z prasami do tłoczenia, oraz 
młoty, sterowane numerycznie 

2,7 0 

8462 10 90  Kuźniarki lub prasy kuźnicze, włącznie z prasami do tłoczenia, oraz 
młoty, niesterowane numerycznie 

1,7 0 

8462 21 10  Giętarki, krawędziarki, obrabiarki do prostowania lub prostownice, włącz
nie z prasami, sterowane numerycznie, do obróbki metalowych wyrobów 
płaskich 

2,7 0 

8462 21 80  Giętarki, krawędziarki, obrabiarki do prostowania lub prostownice, włącz
nie z prasami, sterowane numerycznie, do obróbki metali (z wyłączeniem 
maszyn do produkcji elementów półprzewodnikowych lub elektronicz
nych układów scalonych) 

2,7 0 

8462 29 10  Giętarki, krawędziarki, obrabiarki do prostowania lub prostownice, włącz
nie z prasami, niesterowane numerycznie, do obróbki metalowych wyro
bów płaskich 

1,7 0 

8462 29 91  Giętarki, krawędziarki, obrabiarki do prostowania lub prostownice, włącz
nie z prasami, hydrauliczne, niesterowane numerycznie, do obróbki me
tali (z wyłączeniem maszyn do obróbki wyrobów płaskich) 

1,7 0 

8462 29 98  Giętarki, krawędziarki, obrabiarki do prostowania lub prostownice, włącz
nie z prasami, niehydrauliczne, niesterowane numerycznie, do obróbki 
metali (z wyłączeniem do obróbki wyrobów płaskich i maszyn do pro
dukcji elementów półprzewodnikowych lub elektronicznych układów sca
lonych) 

1,7 0 

8462 31 00  Nożyce mechaniczne, włącznie z prasami, sterowane numerycznie, do ob
róbki metali (inne niż kombinowane dziurkarki i wykrawarki) 

2,7 0 

8462 39 10  Nożyce mechaniczne, włącznie z prasami, niesterowane numerycznie, do 
obróbki metalowych wyrobów płaskich (z wyłączeniem kombinowanych 
dziurkarek i wykrawarek) 

1,7 0 

8462 39 91  Nożyce mechaniczne, włącznie z prasami, hydrauliczne, niesterowane nu
merycznie, do obróbki metali (z wyłączeniem maszyn do obróbki metalo
wych wyrobów płaskich oraz kombinowanych dziurkarek i wykrawarek) 

1,7 0 

8462 39 99  Nożyce mechaniczne, włącznie z prasami, niehydrauliczne, niesterowane 
numerycznie, do obróbki metali (z wyłączeniem maszyn do obróbki me
talowych wyrobów płaskich oraz kombinowanych dziurkarek i wykrawa
rek) 

1,7 0 
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8462 41 10  Maszyny do przebijania, dziurkowania lub nacinania, włącznie z prasami, 
oraz kombinowane dziurkarki i wykrawarki, sterowane numerycznie, do 
obróbki metalowych wyrobów płaskich 

2,7 0 

8462 41 90  Maszyny do przebijania, dziurkowania lub nacinania, włącznie z prasami, 
oraz kombinowane dziurkarki i wykrawarki, sterowane numerycznie, do 
obróbki metali (z wyłączeniem maszyn do obróbki metalowych wyrobów 
płaskich) 

2,7 0 

8462 49 10  Maszyny do przebijania, dziurkowania lub nacinania, włącznie z prasami, 
oraz kombinowane dziurkarki i wykrawarki, niesterowane numerycznie, 
do obróbki metalowych wyrobów płaskich 

1,7 0 

8462 49 90  Maszyny do przebijania, dziurkowania lub nacinania, włącznie z prasami, 
oraz kombinowane dziurkarki i wykrawarki, niesterowane numerycznie, 
do obróbki metali (z wyłączeniem maszyn do obróbki metalowych wyro
bów płaskich) 

1,7 0 

8462 91 10  Hydrauliczne prasy do formowania proszków metali przez spiekanie lub 
prasy do belowania złomu 

2,7 0 

8462 91 50  Prasy hydrauliczne, sterowane numerycznie, do obróbki metali (z wyłącze
niem pras do kucia, gięcia, składania, prostowania i spłaszczania, pras do 
formowania proszków metali przez spiekanie i pras do belowania złomu) 

2,7 0 

8462 91 90  Prasy hydrauliczne, niesterowane numerycznie, do obróbki metali (z wyłą
czeniem pras do kucia, gięcia, składania, prostowania i spłaszczania, pras 
do formowania proszków metali przez spiekanie lub pras do belowania 
złomu) 

2,7 0 

8462 99 10  Prasy, niehydrauliczne, do formowania proszków metali przez spiekanie 
lub prasy do belowania złomu 

2,7 0 

8462 99 50  Prasy, niehydrauliczne, sterowane numerycznie, do obróbki metali (z wyłą
czeniem pras do kucia, gięcia, składania, prostowania i spłaszczania, pras 
do formowania proszków metali przez spiekanie i pras do belowania 
złomu) 

2,7 0 

8462 99 90  Prasy, niehydrauliczne, niesterowane numerycznie, do obróbki metali 
(z wyłączeniem pras do kucia, gięcia, składania, prostowania i spłaszcza
nia, pras do formowania proszków metali przez spiekanie lub pras do be
lowania złomu) 

2,7 0 

8463 10 10  Ciągarki do drutu metalowego 2,7 0 

8463 10 90  Ciągarki do metalowych prętów, rur, kształtowników lub temu podobnych 
(z wyłączeniem ciągarek do drutu) 

2,7 0 

8463 20 00  Walcarki do gwintów, do obróbki metalu 2,7 0 
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8463 30 00  Obrabiarki do obróbki drutu metalowego, bez usuwania materiału (z wyłą
czeniem giętarek do drutu objętych pozycją 8461 oraz maszyn do ob
róbki ręcznej) 

2,7 0 

8463 90 00  Obrabiarki do obróbki metalu, spiekanych węglików metali lub cermetali, 
bez usuwania metalu (z wyłączeniem pras do kucia, gięcia, składania, 
prostowania i spłaszczania, nożyc mechanicznych, maszyn do przebijania, 
dziurkowania lub nacinania, pras, ciągarek, walcarek do gwintów, obrabia
rek do obróbki drutu metalowego oraz maszyn do obróbki ręcznej) 

2,7 0 

8464 10 00  Piły do kamienia, materiałów ceramicznych, betonu, wyrobów azbestowo- 
cementowych lub podobnych materiałów mineralnych, lub do obróbki 
szkła na zimno (z wyłączeniem maszyn do obróbki ręcznej) 

2,2 0 

8464 20 11  Szlifierki lub polerki, do obróbki szkła optycznego na zimno 2,2 0 

8464 20 19  Szlifierki lub polerki, do obróbki szkła na zimno (innego niż szkło op
tyczne) 

2,2 0 

8464 20 20  Szlifierki lub polerki, do materiałów ceramicznych (z wyłączeniem ma
szyn obsługiwanych ręcznie) 

2,2 0 

8464 20 95  Szlifierki lub polerki, do kamienia, betonu, wyrobów azbestowo-cemento
wych lub podobnych materiałów mineralnych (z wyłączeniem do materia
łów ceramicznych, do obróbki szkła na zimno, obsługiwanych ręcznie 
oraz do płytek półprzewodnikowych) 

2,2 0 

8464 90 20  Obrabiarki do materiałów ceramicznych (z wyłączeniem pił, szlifierek, po
lerek i maszyn obsługiwanych ręcznie) 

2,2 0 

8464 90 80  Obrabiarki do kamienia, betonu, wyrobów azbestowo-cementowych lub 
podobnych materiałów mineralnych, lub do obróbki szkła na zimno 
(z wyłączeniem pił, szlifierek, polerek, maszyn obsługiwanych ręcznie, 
maszyn do materiałów ceramicznych i maszyn do trasowania lub nacina
nia płytek półprzewodnikowych) 

2,2 0 

8465 10 10  Obrabiarki do drewna, korka, kości, ebonitu, twardych tworzyw sztucz
nych lub podobnych twardych materiałów, przystosowane do wykonywa
nia różnych rodzajów operacji obróbkowych bez wymiany narzędzi po
między takimi operacjami, z ręcznym przemieszczaniem przedmiotu po
między poszczególnymi operacjami 

2,7 0 

8465 10 90  Obrabiarki do drewna, korka, kości, ebonitu, twardych tworzyw sztucz
nych lub podobnych twardych materiałów, przystosowane do wykonywa
nia różnych rodzajów operacji obróbkowych bez wymiany narzędzi po
między takimi operacjami, z automatycznym przemieszczaniem przed
miotu pomiędzy poszczególnymi operacjami 

2,7 0 

8465 91 10  Piły taśmowe do drewna, korka, kości, ebonitu, twardych tworzyw sztucz
nych lub podobnych twardych materiałów (z wyłączeniem maszyn do ob
róbki ręcznej) 

2,7 0 

8465 91 20  Piły tarczowe do drewna, korka, kości, ebonitu, twardych tworzyw sztucz
nych lub podobnych twardych materiałów (z wyłączeniem maszyn do ob
róbki ręcznej) 

2,7 0 
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8465 91 90  Piły do drewna, korka, kości, ebonitu, twardych tworzyw sztucznych lub 
podobnych twardych materiałów (z wyłączeniem pił taśmowych, pił tar
czowych oraz maszyn do obróbki ręcznej) 

2,7 0 

8465 92 00  Strugarki, frezarki lub profilarki (skrawające) do drewna, korka, kości, 
ebonitu, twardych tworzyw sztucznych lub podobnych twardych materia
łów (z wyłączeniem maszyn do obróbki ręcznej oraz maszyn objętych 
podpozycją 8465 10) 

2,7 0 

8465 93 00  Szlifierki, gładzarki lub polerki do drewna, korka, kości, ebonitu, twardych 
tworzyw sztucznych lub podobnych twardych materiałów (z wyłączeniem 
maszyn do obróbki ręcznej) 

2,7 0 

8465 94 00  Maszyny do gięcia lub łączenia do drewna, korka, kości, ebonitu, twar
dych tworzyw sztucznych lub podobnych twardych materiałów (z wyłą
czeniem maszyn do obróbki ręcznej) 

2,7 0 

8465 95 00  Wiertarki lub dłutarki do drewna, korka, kości, ebonitu, twardych two
rzyw sztucznych lub podobnych twardych materiałów (z wyłączeniem 
maszyn do obróbki ręcznej oraz maszyn objętych podpozycją 8465 10) 

2,7 0 

8465 96 00  Strugarki wyrówniarki, strugarki grubiarki lub skrawarki do oklein, do 
drewna 

2,7 0 

8465 99 10  Tokarki do drewna, korka, kości, ebonitu, twardych tworzyw sztucznych 
lub podobnych twardych materiałów 

2,7 0 

8465 99 90  Obrabiarki do drewna, korka, kości, ebonitu, twardych tworzyw sztucz
nych lub podobnych twardych materiałów (z wyłączeniem maszyn do ob
róbki ręcznej, maszyn objętych podpozycją 8465 10, pił, strugarek, freza
rek lub profilarek (skrawających), szlifierek, gładzarek lub polerek, maszyn 
do gięcia lub łączenia, wiertarek lub dłutarek, strugarek wyrówniarek, 
strugarek grubiarek lub skrawarek do oklein oraz tokarek) 

2,7 0 

8466 10 20  Trzpienie, tuleje zaciskowe i pozostałe tuleje do stosowania jako uchwyty 
narzędziowe do obrabiarek, włączenie z uchwytami narzędziowymi do 
narzędzi wszelkich typów do obróbki ręcznej 

1,2 0 

8466 10 31  Uchwyty narzędziowe do tokarek (z wyłączeniem trzpieni, tulei zacisko
wych i pozostałych tulei) 

1,2 0 

8466 10 38  Uchwyty narzędziowe do obrabiarek, włącznie z uchwytami narzędzio
wymi do narzędzi wszelkich typów do obróbki ręcznej (z wyłączeniem 
uchwytów narzędziowych do tokarek, trzpieni, tulei zaciskowych i pozo
stałych tulei) 

1,2 0 

8466 10 80  Głowice gwinciarskie maszynowe (samootwierające) do obrabiarek 1,2 0 

8466 20 20  Uchwyty przedmiotów obrabianych do obrabiarek w formie przyrządów 
i uchwytów do celów specjalnych, włącznie z zestawami znormalizowa
nych części przyrządów i uchwytów 

1,2 0 

8466 20 91  Uchwyty przedmiotów obrabianych do tokarek (z wyłączeniem uchwytów 
przedmiotów obrabianych w formie przyrządów i uchwytów do celów 
specjalnych, włącznie z zestawami znormalizowanych części przyrządów 
i uchwytów) 

1,2 0 
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8466 20 98  Uchwyty przedmiotów obrabianych do obrabiarek (z wyłączeniem 
uchwytów przedmiotów obrabianych do tokarek oraz w formie przyrzą
dów i uchwytów do celów specjalnych, włącznie z zestawami znormalizo
wanych części przyrządów i uchwytów) 

1,2 0 

8466 30 00  Podzielnice i pozostałe urządzenia specjalne do obrabiarek, gdzie indziej 
niewymienione 

1,2 0 

8466 91 20  Części i akcesoria do obrabiarek do kamienia, materiałów ceramicznych, 
betonu, wyrobów azbestowo-cementowych lub podobnych materiałów 
mineralnych, lub do obróbki szkła na zimno, gdzie indziej niewymie
nione, z żeliwa lub staliwa 

1,2 0 

8466 91 95  Części i akcesoria do obrabiarek do kamienia, materiałów ceramicznych, 
betonu, wyrobów azbestowo-cementowych lub podobnych materiałów 
mineralnych, lub do obróbki szkła na zimno, gdzie indziej niewymienione 
(z wyłączeniem z żeliwa lub staliwa) 

1,2 0 

8466 92 20  Części i akcesoria do obrabiarek do drewna, korka, kości, ebonitu, twar
dych tworzyw sztucznych lub podobnych twardych materiałów, z żeliwa 
lub staliwa, gdzie indziej niewymienione 

1,2 0 

8466 92 80  Części i akcesoria do obrabiarek do drewna, korka, kości, ebonitu, twar
dych tworzyw sztucznych lub podobnych twardych materiałów, gdzie in
dziej niewymienione (z wyłączeniem z żeliwa lub staliwa) 

1,2 0 

8466 93 00  Części i akcesoria do obrabiarek do obróbki metalu przez skrawanie ma
teriału, gdzie indziej niewymienione 

1,2 0 

8466 94 00  Części i akcesoria do obrabiarek do obróbki metalu bez skrawania mate
riału, gdzie indziej niewymienione 

1,2 0 

8467 11 10  Narzędzia ręczne, pneumatyczne, obrotowe, do obróbki metalu 1,7 0 

8467 11 90  Narzędzia ręczne, pneumatyczne, obrotowe, (inne niż do obróbki metalu) 1,7 0 

8467 19 00  Pneumatyczne narzędzia ręczne, nieobrotowe 1,7 0 

8467 21 10  Wiertarki ręczne dowolnego rodzaju, z samodzielnym silnikiem elektrycz
nym, niewymagające zewnętrznego źródła energii 

2,7 0 

8467 21 91  Elektropneumatyczne wiertarki ręczne dowolnego rodzaju 2,7 0 

8467 21 99  Wiertarki ręczne dowolnego rodzaju, z samodzielnym silnikiem elektrycz
nym, wymagające zewnętrznego źródła energii (z wyłączeniem wiertarek 
elektropneumatycznych) 

2,7 0 

8467 22 10  Piły łańcuchowe ręczne, z samodzielnym silnikiem elektrycznym 2,7 0 

8467 22 30  Piły tarczowe ręczne, z samodzielnym silnikiem elektrycznym 2,7 0 
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8467 22 90  Piły ręczne, z samodzielnym silnikiem elektrycznym (z wyłączeniem pił 
łańcuchowych i pił tarczowych) 

2,7 0 

8467 29 10  Elektromechaniczne narzędzia ręczne, z samodzielnym silnikiem elek
trycznym, do obróbki materiałów włókienniczych 

2,7 0 

8467 29 30  Elektromechaniczne narzędzia ręczne, z samodzielnym silnikiem elek
trycznym, niewymagające zewnętrznego źródła energii (z wyłączeniem 
tych do obróbki materiałów włókienniczych, pił oraz wiertarek) 

2,7 0 

8467 29 51  Ręczne szlifierki kątowe, z samodzielnym silnikiem elektrycznym, wyma
gające zewnętrznego źródła energii 

2,7 0 

8467 29 53  Ręczne szlifierki taśmowe, z samodzielnym silnikiem elektrycznym, wy
magające zewnętrznego źródła energii 

2,7 0 

8467 29 59  Ręczne szlifierki i szlifierki oscylacyjne, z samodzielnym silnikiem elek
trycznym, wymagające zewnętrznego źródła energii (z wyłączeniem szli
fierek kątowych i taśmowych) 

2,7 0 

8467 29 70  Ręczne strugarki, z samodzielnym silnikiem elektrycznym, wymagające 
zewnętrznego źródła energii 

2,7 0 

8467 29 80  Maszyny do przycinania żywopłotu i obcinarki do brzegów trawnika, z sa
modzielnym silnikiem elektrycznym, wymagające zewnętrznego źródła 
zasilania 

2,7 0 

8467 29 90  Elektromechaniczne narzędzia ręczne, z samodzielnym silnikiem elek
trycznym, wymagające zewnętrznego źródła zasilania (z wyłączeniem 
tych do obróbki materiałów włókienniczych, pił, wiertarek, szlifierek, szli
fierek oscylacyjnych, strugarek, maszyn do przycinania żywopłotu i obci
narek do brzegów trawnika) 

2,7 0 

8467 81 00  Piły łańcuchowe ręczne, z samodzielnym silnikiem nieelektrycznym 1,7 0 

8467 89 00  Narzędzia ręczne, hydrauliczne lub z samodzielnym silnikiem nieelek
trycznym (z wyłączeniem pił łańcuchowych i narzędzi pneumatycznych) 

1,7 0 

8467 91 00  Części pił łańcuchowych ręcznych, z samodzielnym silnikiem elektrycz
nym lub nieelektrycznym, gdzie indziej niewymienione 

1,7 0 

8467 92 00  Części pneumatycznych narzędzi ręcznych, gdzie indziej niewymienione 1,7 0 

8467 99 00  Części pneumatycznych narzędzi ręcznych, hydraulicznych lub z samo
dzielnym silnikiem elektrycznym lub nieelektrycznym, gdzie indziej nie
wymienione 

1,7 0 

8468 10 00  Palniki ręczne, na gaz, do lutowania miękkiego i twardego, spawania lub 
zgrzewania 

2,2 0 

8468 20 00  Maszyny i urządzenia na gaz do lutowania miękkiego i twardego, spawa
nia, zgrzewania lub do gazowego odpuszczania powierzchniowego (z wy
łączeniem palników ręcznych) 

2,2 0 
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8468 80 00  Maszyny i urządzenia do spawania, nie na gaz (z wyłączeniem elektrycz
nych maszyn i aparatury objętych pozycją 8515) 

2,2 0 

8468 90 00  Części maszyn i urządzeń do lutowania miękkiego i twardego, spawania, 
zgrzewania lub do gazowego odpuszczania powierzchniowego, nieelek
trycznych, gdzie indziej niewymienione 

2,2 0 

8469 00 10  Maszyny do redagowania tekstów (z wyłączeniem maszyn do automatycz
nego przetwarzania danych i urządzeń do nich objętych pozycją 8443 
oraz drukarek laserowych, termicznych i elektroczułych) 

bez cła 0 

8469 00 91  Maszyny do pisania, elektryczne (z wyłączeniem urządzeń do maszyn do 
automatycznego przetwarzania danych objętych pozycją 8443 oraz dru
karek laserowych, termicznych i elektroczułych) 

2,3 0 

8469 00 99  Maszyny do pisania, nieelektryczne 2,5 0 

8470 10 00  Kalkulatory elektroniczne mogące funkcjonować bez zewnętrznego źródła 
energii elektrycznej i kieszonkowe (o wymiarach <= 170 mm × 100 mm 
× 45 mm) maszyny z funkcjami liczącymi do zapisu, odtwarzania i wy
świetlania danych 

bez cła 0 

8470 21 00  Elektroniczne maszyny liczące wyposażone w drukarkę, z głównymi złą
czami (z wyłączeniem maszyn do przetwarzania danych objętych pozycją 
8471) 

bez cła 0 

8470 29 00  Elektroniczne maszyny liczące niewyposażone w drukarkę, z głównymi 
złączami (z wyłączeniem maszyn do przetwarzania danych objętych po
zycją 8471) 

bez cła 0 

8470 30 00  Maszyny liczące, nieelektroniczne bez cła 0 

8470 50 00  Kasy rejestrujące zawierające urządzenia liczące bez cła 0 

8470 90 00  Maszyny do frankowania, maszyny do wydawania biletów i podobne ma
szyny, wyposażone w urządzenia liczące (z wyłączeniem kas rejestrują
cych i automatów do sprzedaży różnych towarów) 

bez cła 0 

8471 30 00  Maszyny do automatycznego przetwarzania danych, przenośne, o masie 
<= 10 kg, składające się co najmniej z jednostki centralnej, klawiatury 
i monitora (z wyłączeniem urządzeń peryferyjnych) 

bez cła 0 

8471 41 00  Maszyny do automatycznego przetwarzania danych, zawierające w tej sa
mej obudowie co najmniej jednostkę centralną, jedno urządzenie wejścia 
i jedno urządzenie wyjścia, nawet połączone (z wyłączeniem urządzeń 
przenośnych o masie <= 10 kg i z wyłączeniem tych przedstawionych 
w formie systemów i urządzeń peryferyjnych) 

bez cła 0 

8471 49 00  Maszyny do automatycznego przetwarzania danych, przedstawione w for
mie systemów (zawierające co najmniej jednostkę centralną, jedno urzą
dzenie wejścia i jedno urządzenie wyjścia) (z wyłączeniem urządzeń prze
nośnych o masie <= 10 kg i z wyłączeniem urządzeń peryferyjnych) 

bez cła 0 

8471 50 00  Procesory do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, nawet 
zawierające w tej samej obudowie jedno lub dwa urządzenia następują
cego typu: urządzenia pamięci, urządzenia wejściowe, urządzenia wyj
ściowe (z wyłączeniem tych objętych pozycją 8471 41 lub 8471 49 oraz 
z wyłączeniem urządzeń peryferyjnych) 

bez cła 0 
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8471 60 60  Klawiatury do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, nawet 
zawierające w tej samej obudowie urządzenia pamięci 

bez cła 0 

8471 60 70  Urządzenia wejściowe lub wyjściowe do maszyn do automatycznego 
przetwarzania danych, nawet zawierające w tej samej obudowie urządze
nia pamięci (z wyłączeniem klawiatur) 

bez cła 0 

8471 70 20  Urządzenia pamięci centralnej do maszyn do automatycznego przetwarza
nia danych 

bez cła 0 

8471 70 30  Urządzenia pamięci dyskowej do maszyn do automatycznego przetwarza
nia danych, włącznie z magnetooptycznymi (np. napędy CD-ROM) (z wy
łączeniem urządzeń pamięci centralnej) 

bez cła 0 

8471 70 50  Napędy dysków twardych do maszyn do automatycznego przetwarzania 
danych, inne niż optyczne i magnetooptyczne (z wyłączeniem urządzeń 
pamięci centralnej) 

bez cła 0 

8471 70 70  Urządzenia pamięci dyskowej do maszyn do automatycznego przetwarza
nia danych, inne niż optyczne i magnetooptyczne (z wyłączeniem napę
dów dysków twardych i urządzeń pamięci centralnej) 

bez cła 0 

8471 70 80  Urządzenia pamięci magnetycznej taśmowej do maszyn do automatycz
nego przetwarzania danych (z wyłączeniem urządzeń pamięci centralnej) 

bez cła 0 

8471 70 98  Urządzenia pamięci do maszyn do automatycznego przetwarzania danych 
(z wyłączeniem urządzeń pamięci dyskowej, magnetycznej taśmowej i cen
tralnej) 

bez cła 0 

8471 80 00  Urządzenia do maszyn do automatycznego przetwarzania danych (z wyłą
czeniem procesorów, urządzeń wejściowych i wyjściowych oraz urządzeń 
pamięci) 

bez cła 0 

8471 90 00  Czytniki magnetyczne lub optyczne, maszyny do przenoszenia danych 
w postaci zakodowanej na nośniki danych oraz maszyny do przetwarza
nia takich danych, gdzie indziej niewymienione 

bez cła 0 

8472 10 00  Powielacze (hektografy lub białkowe) (z wyłączeniem drukarek oraz foto
kopiarek lub termokopiarek) 

2 0 

8472 30 00  Maszyny do sortowania, składania, kopertowania lub banderolowania po
czty, maszyny do otwierania, zamykania lub pieczętowania poczty oraz 
maszyny do przyklejania lub kasowania znaczków pocztowych 

2,2 0 

8472 90 10  Maszyny do sortowania, liczenia lub pakowania monet 2,2 0 

8472 90 30  Bankomaty bez cła 0 

8472 90 70  Maszyny biurowe, gdzie indziej niewymienione 2,2 0 

8473 10 11  Zespoły elektroniczne do maszyn do redagowania tekstów objętych pozy
cją 8469, gdzie indziej niewymienione 

bez cła 0 

8473 10 19  Zespoły elektroniczne do maszyn do pisania objętych pozycją 8469, 
gdzie indziej niewymienione 

3 0 

8473 10 90  Części i akcesoria do maszyn do pisania lub maszyn do redagowania tek
stów objętych pozycją 8469, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem 
zespołów elektronicznych) 

bez cła 0 
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8473 21 10  Zespoły elektroniczne do kalkulatorów elektronicznych objętych podpo
zycjami 8470 10, 8470 21 lub 8470 29, gdzie indziej niewymienione 

bez cła 0 

8473 21 90  Części i akcesoria do kalkulatorów elektronicznych objętych podpozy
cjami 8470 10, 8470 21 lub 8470 29, gdzie indziej niewymienione 
(z wyłączeniem zespołów elektronicznych) 

bez cła 0 

8473 29 10  Zespoły elektroniczne do maszyn do księgowania, kas rejestrujących lub 
pozostałych maszyn, wyposażonych w urządzenia liczące, objętych pozy
cją 8470, gdzie indziej niewymienione 

bez cła 0 

8473 29 90  Części i akcesoria do kalkulatorów nieelektronicznych, do maszyn do 
księgowania, kas rejestrujących lub pozostałych maszyn, wyposażonych 
w urządzenia liczące, objętych pozycją 8470, gdzie indziej niewymienione 
(z wyłączeniem zespołów elektronicznych) 

bez cła 0 

8473 30 20  Zespoły elektroniczne do maszyn do automatycznego przetwarzania da
nych lub do pozostałych maszyn objętych pozycją 8471, gdzie indziej 
niewymienione 

bez cła 0 

8473 30 80  Części i akcesoria maszyn do automatycznego przetwarzania danych lub 
do pozostałych maszyn objętych pozycją 8471, gdzie indziej niewymie
nione (z wyłączeniem zespołów elektronicznych) 

bez cła 0 

8473 40 11  Zespoły elektroniczne do bankomatów objętych podpozycją 8472 90 30, 
gdzie indziej niewymienione 

bez cła 0 

8473 40 18  Zespoły elektroniczne do pozostałych maszyn biurowych objętych pozy
cją 8472, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem bankomatów) 

3 0 

8473 40 80  Części i akcesoria do pozostałych maszyn biurowych objętych pozy
cją 8472, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem zespołów elektro
nicznych) 

bez cła 0 

8473 50 20  Akcesoria elektroniczne w równym stopniu odpowiednie do stosowania 
do elektronicznych maszyn do pisania, maszyn do redagowania testu, ma
szyn liczących lub pozostałych maszyn, sprzętu lub urządzeń objętych 
dwiema lub więcej pozycjami od 8469 do 8472, gdzie indziej niewymie
nione 

bez cła 0 

8473 50 80  Części i akcesoria w równym stopniu odpowiednie do stosowania do ma
szyn do pisania, maszyn do redagowania testu, maszyn liczących, maszyn 
do automatycznego przetwarzania danych lub pozostałych maszyn, 
sprzętu lub urządzeń objętych dwiema lub więcej pozycjami od 8469 do 
8472, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem akcesoriów elektro
nicznych) 

bez cła 0 

8474 10 00  Maszyny do sortowania, klasyfikowania, przesiewania, separowania, płu
kania lub przemywania substancji mineralnych w postaci stałej, włącznie 
z proszkiem lub pastą (z wyłączeniem wirówek i pras filtracyjnych) 

bez cła 0 

8474 20 10  Maszyny do zgniatania, kruszenia lub mielenia substancji mineralnych 
w rodzaju stosowanych w przemyśle ceramicznym 

bez cła 0 

8474 20 90  Maszyny do zgniatania, kruszenia lub mielenia substancji mineralnych 
w postaci stałej (innych niż substancje mineralne w rodzaju stosowanych 
w przemyśle ceramicznym) 

bez cła 0 

8474 31 00  Betoniarki lub mieszarki, do zapraw (z wyłączeniem tych montowanych 
na wagonach kolejowych lub samochodach ciężarowych) 

bez cła 0 
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8474 32 00  Maszyny do mieszania substancji mineralnych z bitumami bez cła 0 

8474 39 10  Maszyny do mieszania lub ugniatania substancji mineralnych w rodzaju 
stosowanych w przemyśle ceramicznym 

bez cła 0 

8474 39 90  Maszyny do mieszania lub ugniatania substancji mineralnych w postaci 
stałej, włącznie z tymi w postaci proszku lub pasty (z wyłączeniem beto
niarek lub mieszarek, do zapraw, maszyn do mieszania substancji mine
ralnych z bitumami, maszyn w rodzaju stosowanych w przemyśle cera
micznym oraz kalandrów) 

bez cła 0 

8474 80 10  Maszyny do aglomerowania, kształtowania lub formowania masy cera
micznej 

bez cła 0 

8474 80 90  Maszyny do aglomerowania, kształtowania lub formowania stałych paliw 
mineralnych, nieutwardzonego cementu, materiałów gipsowych lub pozo
stałych produktów mineralnych w postaci proszku lub pasty, oraz ma
szyny do wykonywania piaskowych form odlewniczych (z wyłączeniem 
do masy ceramicznej oraz do odlewania lub prasowania szkła) 

bez cła 0 

8474 90 10  Części maszyn objętych pozycją 8474, z żeliwa lub staliwa bez cła 0 

8474 90 90  Części maszyn objętych pozycją 8474 (z wyłączeniem z żeliwa lub sta
liwa) 

bez cła 0 

8475 10 00  Maszyny do montażu lamp elektrycznych lub elektronicznych, lamp elek
tronowych lub fotograficznych lamp błyskowych, w bańkach szklanych 

1,7 0 

8475 21 00  Maszyny do wytwarzania włókien optycznych i półproduktów do ich pro
dukcji 

1,7 0 

8475 29 00  Maszyny do wyrobu lub obróbki na gorąco szkła lub wyrobów szklanych 
(z wyłączeniem maszyn do wytwarzania włókien optycznych i półproduk
tów do ich produkcji oraz pieców i aparatów grzewczych do produkcji 
szkła hartowanego) 

1,7 0 

8475 90 00  Części maszyn do montażu lamp elektrycznych lub elektronicznych, lamp 
elektronowych lub fotograficznych lamp błyskowych, w bańkach szkla
nych i maszyn do wyrobu lub obróbki na gorąco szkła lub wyrobów 
szklanych, gdzie indziej niewymienione 

1,7 0 

8476 21 00  Automaty do sprzedaży napojów zawierające urządzenia podgrzewające 
lub schładzające 

1,7 0 

8476 29 00  Automaty do sprzedaży napojów, niezawierające urządzeń podgrzewają
cych lub schładzających 

1,7 0 

8476 81 00  Automaty do sprzedaży różnych towarów zawierające urządzenia pod
grzewające lub schładzające (z wyłączeniem automatów do sprzedaży na
pojów) 

1,7 0 

8476 89 00  Automaty do sprzedaży różnych towarów, niezawierające urządzeń pod
grzewających lub schładzających; automaty do rozmieniania pieniędzy 
(z wyłączeniem automatów do sprzedaży napojów) 

1,7 0 

8476 90 00  Części automatów do sprzedaży różnych towarów, włącznie z automatami 
do rozmieniania pieniędzy, gdzie indziej niewymienione 

1,7 0 
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8477 10 00  Wtryskarki do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych 1,7 0 

8477 20 00  Wytłaczarki do obróbki gumy i tworzyw sztucznych 1,7 0 

8477 30 00  Maszyny do formowania z rozdmuchiwaniem do obróbki gumy lub two
rzyw sztucznych 

1,7 0 

8477 40 00  Maszyny do formowania próżniowego i pozostałe maszyny do formowa
nia termicznego, do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych 

1,7 0 

8477 51 00  Maszyny do formowania lub bieżnikowania opon pneumatycznych lub 
do formowania lub innego kształtowania dętek z gumy lub tworzyw 
sztucznych 

1,7 0 

8477 59 10  Prasy do formowania lub kształtowania innymi metodami wyrobów 
z gumy lub tworzyw sztucznych (z wyłączeniem wtryskarek, wytłaczarek, 
maszyn do formowania termicznego i maszyn do formowania lub bieżni
kowania opon pneumatycznych) 

1,7 0 

8477 59 80  Maszyny do formowania lub kształtowania innymi metodami wyrobów 
z gumy lub tworzyw sztucznych (z wyłączeniem wtryskarek, wytłaczarek, 
maszyn do formowania z rozdmuchiwaniem, do formowania próżnio
wego i pozostałych maszyn do formowania termicznego; maszyn do for
mowania lub bieżnikowania opon pneumatycznych, lub do formowania 
lub innego kształtowania dętek; pozostałych pras; maszyn do produkcji 
urządzeń półprzewodnikowych lub elektronicznych układów scalonych) 

1,7 0 

8477 80 11  Maszyny do przetwarzania żywic reaktywnych 1,7 0 

8477 80 19  Maszyny do produkcji wyrobów piankowych (z wyłączeniem do przetwa
rzania żywic reaktywnych) 

1,7 0 

8477 80 91  Sprzęt do redukcji wymiaru, do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych 1,7 0 

8477 80 93  Mieszarki, ugniatarki i mieszalniki do przerobu gumy lub tworzyw sztucz
nych 

1,7 0 

8477 80 95  Krajarki, zdzierarki i łuszczarki do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych 
lub do produkcji wyrobów z tych materiałów 

1,7 0 

8477 80 99  Maszyny do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych lub do produkcji wy
robów z tych materiałów, niewymienione ani niewłączone gdzie indziej 
w niniejszym dziale 

1,7 0 

8477 90 10  Części maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych, lub do produk
cji wyrobów z tych materiałów, objętych podpozycją od 8477 10 90 do 
8477 80 99, gdzie indziej niewymienione, z żeliwa lub staliwa (z wyłącze
niem części maszyn do produkcji urządzeń półprzewodnikowych lub 
elektronicznych układów scalonych) 

1,7 0 
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8477 90 80  Części maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych, lub do produk
cji wyrobów z tych materiałów, objętych podpozycją od 8477 10 90 do 
8477 80 99, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem części maszyn 
do produkcji urządzeń półprzewodnikowych lub elektronicznych układów 
scalonych, i z żeliwa lub staliwa) 

1,7 0 

8478 10 00  Maszyny do przygotowywania lub przerobu tytoniu (z wyłączeniem su
szarek i pozostałego sprzętu do ogrzewania, wirówek i pras filtracyjnych) 

1,7 0 

8478 90 00  Części maszyn do przygotowywania lub przerobu tytoniu, gdzie indziej 
niewymienione 

1,7 0 

8479 10 00  Maszyny do wykonywania robót publicznych, budowlanych lub tym pod
obnych, gdzie indziej niewymienione 

bez cła 0 

8479 20 00  Maszyny do otrzymywania lub przyrządzania tłuszczów, lub olejów zwie
rzęcych, lub roślinnych (inne niż wirówki, filtry i urządzenia grzewcze) 

1,7 0 

8479 30 10  Prasy do produkcji płyt wiórowych lub budowlanych płyt pilśniowych 
z drewna lub innych zdrewniałych materiałów lub do przerobu drewna 
lub korka (z wyłączeniem obrabiarek objętych pozycją 8465) 

1,7 0 

8479 30 90  Maszyny do przerobu drewna lub korka (z wyłączeniem suszarek, pistole
tów natryskowych i tym podobnych, obrabiarek i pras do produkcji płyt 
wiórowych lub budowlanych płyt pilśniowych) 

1,7 0 

8479 40 00  Maszyny do wyrobu lin lub kabli (z wyłączeniem skręcarek w rodzaju sto
sowanych w maszynach przędzalniczych) 

1,7 0 

8479 50 00  Roboty przemysłowe, gdzie indziej niewymienione 1,7 0 

8479 60 00  Chłodnice wyparne powietrza, gdzie indziej niewymienione 1,7 0 

8479 81 00  Maszyny, do obróbki metali, włącznie z nawijarkami uzwojeń elektrycz
nych, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem robotów przemysło
wych, pieców, suszarek, pistoletów natryskowych i tym podobnych, urzą
dzeń czyszczących pod wysokim ciśnieniem i pozostałych urządzeń czy
szczących strumieniowych, walcarek, obrabiarek i maszyn do wyrobu lin 
lub kabli) 

1,7 0 

8479 82 00  Maszyny do sporządzania mieszanek, ugniatania, zgniatania, kruszenia, 
mielenia, klasyfikowania, przesiewania, ujednorodnienia, emulsyfikowania 
lub mieszania obrabianej substancji, gdzie indziej niewymienione (z wyłą
czeniem robotów przemysłowych) 

1,7 0 

8479 89 30  Przemieszczające się obudowy górnicze z napędem hydraulicznym 1,7 0 

8479 89 60  Centralne układy smarowania 1,7 0 

8479 89 91  Maszyny do emaliowania i dekorowania wyrobów ceramicznych 1,7 0 
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8479 89 97  Maszyny, aparaty i urządzenia mechaniczne, gdzie indziej niewymienione 1,7 0 

8479 90 20  Części maszyn i urządzeń mechanicznych posiadające indywidualne funk
cje, z żeliwa lub staliwa, gdzie indziej niewymienione 

1,7 0 

8479 90 80  Części maszyn i urządzeń mechanicznych posiadające indywidualne funk
cje, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem z żeliwa lub staliwa) 

1,7 0 

8480 10 00  Skrzynki formierskie dla odlewni metali 1,7 0 

8480 20 00  Płyty podmodelowe (inne niż z grafitu lub innego węgla, materiałów cera
micznych lub szkła) 

1,7 0 

8480 30 10  Modele odlewnicze z drewna 1,7 0 

8480 30 90  Modele odlewnicze (z wyłączeniem modeli odlewniczych z grafitu lub in
nego węgla i modeli ceramicznych, ze szkła lub drewna) 

2,7 0 

8480 41 00  Formy do metali lub do węglików metali typu wtryskowego lub tłocznego 
(z wyłączeniem form z grafitu lub innego węgla i form ceramicznych lub 
ze szkła) 

1,7 0 

8480 49 00  Formy do metali lub do węglików metali (z wyłączeniem form z grafitu 
lub innego węgla, form ceramicznych lub ze szkła, form i matryc linoty
powych, form typu wtryskowego lub tłocznego i wlewnic) 

1,7 0 

8480 50 00  Formy do szkła (z wyłączeniem form z grafitu lub innego węgla i form 
ceramicznych) 

1,7 0 

8480 60 10  Formy do materiałów mineralnych, typu tłocznego (z wyłączeniem form 
z grafitu lub innego węgla i form ceramicznych lub ze szkła) 

1,7 0 

8480 60 90  Formy do materiałów mineralnych (z wyłączeniem form typu tłocznego, 
form z grafitu lub innego węgla i form ceramicznych lub ze szkła) 

1,7 0 

8480 71 00  Formy typu wtryskowego lub tłocznego do gumy lub tworzyw sztucz
nych 

1,7 0 

8480 79 00  Formy do gumy lub tworzyw sztucznych (inne niż typu wtryskowego lub 
tłocznego) 

1,7 0 

8481 10 05  Zawory redukcyjne połączone z filtrami lub smarownicami 2,2 0 

8481 10 19  Zawory redukcyjne z żeliwa lub staliwa (niepołączone z filtrami lub sma
rownicami) 

2,2 0 
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8481 10 99  Zawory redukcyjne (niepołączone z filtrami lub smarownicami) (z wyłą
czeniem tych z żeliwa lub stali) 

2,2 0 

8481 20 10  Zawory do sterowania olejowo-hydraulicznych układów przenoszenia na
pędu 

2,2 0 

8481 20 90  Zawory do sterowania pneumatycznych układów przenoszenia napędu 2,2 0 

8481 30 91  Zawory zwrotne (jednokierunkowe) do rur, płaszczy kotłów, zbiorników, 
kadzi lub tym podobnych, z żeliwa lub staliwa 

2,2 0 

8481 30 99  Zawory zwrotne (jednokierunkowe) do rur, płaszczy kotłów, zbiorników, 
kadzi lub tym podobnych (z wyłączeniem tych z żeliwa lub staliwa) 

2,2 0 

8481 40 10  Zawory bezpieczeństwa lub zawory nadmiarowe, z żeliwa lub staliwa 2,2 0 

8481 40 90  Zawory bezpieczeństwa lub zawory nadmiarowe (z wyłączeniem tych 
z żeliwa lub staliwa) 

2,2 0 

8481 80 11  Zawory mieszające do zlewozmywaków, umywalek, bidetów, płuczek 
ustępowych, wanien łazienkowych i podobnych urządzeń 

2,2 0 

8481 80 19  Krany, kurki i zawory do zlewozmywaków, umywalek, bidetów, płuczek 
ustępowych, wanien łazienkowych i podobnych urządzeń (z wyłączeniem 
zaworów mieszających) 

2,2 0 

8481 80 31  Zawory termostatyczne do grzejników centralnego ogrzewania 2,2 0 

8481 80 39  Zawory do grzejników centralnego ogrzewania (z wyłączeniem zaworów 
termostatycznych) 

2,2 0 

8481 80 40  Zawory do opon i dętek 2,2 0 

8481 80 51  Regulatory temperatury (z wyłączeniem zaworów termostatycznych do 
grzejników centralnego ogrzewania) 

2,2 0 

8481 80 59  Zawory do sterowania procesami (z wyłączeniem regulatorów tempera
tury, zaworów redukcyjnych, zaworów do sterowania olejowo-hydraulicz
nych lub pneumatycznych układów przenoszenia napędu, zaworów 
zwrotnych, zaworów bezpieczeństwa lub zaworów nadmiarowych, kra
nów, kurków i zaworów do zlewozmywaków, umywalek, bidetów, płu
czek ustępowych, wanien łazienkowych i podobnych urządzeń i zaworów 
do grzejników centralnego ogrzewania) 

2,2 0 

8481 80 61  Zasuwy z żeliwa do rur, płaszczy kotłów, zbiorników, kadzi lub tym pod
obnych (z wyłączeniem kranów, kurków i zaworów do zlewozmywaków, 
umywalek, bidetów, płuczek ustępowych, wanien łazienkowych i podob
nych urządzeń oraz zaworów do grzejników centralnego ogrzewania) 

2,2 0 

8481 80 63  Zasuwy ze staliwa do rur, płaszczy kotłów, zbiorników, kadzi lub tym 
podobnych (z wyłączeniem kranów, kurków i zaworów do zlewozmywa
ków, umywalek, bidetów, płuczek ustępowych, wanien łazienkowych 
i podobnych urządzeń oraz zaworów do grzejników centralnego ogrzewa
nia) 

2,2 0 

8481 80 69  Zasuwy do rur, płaszczy kotłów, zbiorników, kadzi lub tym podobnych 
(z wyłączeniem z żeliwa lub staliwa i kranów, kurków i zaworów do zle
wozmywaków, umywalek, bidetów, płuczek ustępowych, wanien łazienko
wych i podobnych urządzeń oraz zaworów do grzejników centralnego 
ogrzewania) 

2,2 0 
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8481 80 71  Zawory o kadłubach kulistych z żeliwa (z wyłączeniem regulatorów tem
peratury, zaworów redukcyjnych, zaworów do sterowania olejowo-hyd
raulicznych lub pneumatycznych układów przenoszenia napędu, zaworów 
zwrotnych i zaworów bezpieczeństwa lub zaworów nadmiarowych, zawo
rów do sterowania procesami i kranów, kurków i zaworów do zlewozmy
waków, umywalek, bidetów, płuczek ustępowych, wanien łazienkowych 
i podobnych urządzeń, i zaworów do grzejników centralnego ogrzewania) 

2,2 0 

8481 80 73  Zawory o kadłubach kulistych ze staliwa (z wyłączeniem regulatorów 
temperatury, zaworów redukcyjnych, zaworów do sterowania olejowo- 
hydraulicznych lub pneumatycznych układów przenoszenia napędu, za
worów zwrotnych i zaworów bezpieczeństwa lub zaworów nadmiaro
wych, zaworów do sterowania procesami i kranów, kurków i zaworów do 
zlewozmywaków, umywalek, bidetów, płuczek ustępowych, wanien ła
zienkowych i podobnych urządzeń, i zaworów do grzejników centralnego 
ogrzewania) 

2,2 0 

8481 80 79  Zawory o kadłubach kulistych (z wyłączeniem z żeliwa lub staliwa, regu
latorów temperatury, zaworów redukcyjnych, zaworów do sterowania ole
jowo-hydraulicznych lub pneumatycznych układów przenoszenia napędu, 
zaworów zwrotnych i zaworów bezpieczeństwa lub zaworów nadmiaro
wych, zaworów do sterowania procesami i kranów, kurków i zaworów do 
zlewozmywaków, umywalek, bidetów, płuczek ustępowych, wanien ła
zienkowych i podobnych urządzeń, i zaworów do grzejników centralnego 
ogrzewania) 

2,2 0 

8481 80 81  Zawory z czopem kulistym do rur, płaszczy kotłów, zbiorników, kadzi 
lub tym podobnych (z wyłączeniem kranów, kurków i zaworów do zle
wozmywaków, umywalek, bidetów, płuczek ustępowych, wanien łazienko
wych i podobnych urządzeń, i zaworów do grzejników centralnego ogrze
wania) 

2,2 0 

8481 80 85  Zawory skrzydełkowe do rur, płaszczy kotłów, zbiorników, kadzi lub tym 
podobnych (z wyłączeniem zaworów zwrotnych) 

2,2 0 

8481 80 87  Zawory przeponowe do rur, płaszczy kotłów, zbiorników, kadzi lub tym 
podobnych 

2,2 0 

8481 80 99  Armatura do rur, płaszczy kotłów, zbiorników, kadzi lub tym podobnych 
(z wyłączeniem zaworów redukcyjnych, zaworów do sterowania olejowo- 
hydraulicznych lub pneumatycznych układów przenoszenia napędu, za
worów zwrotnych (jednokierunkowych) i zaworów bezpieczeństwa lub 
zaworów nadmiarowych, kranów, kurków i zaworów do zlewozmywa
ków, wanien łazienkowych i podobnych urządzeń, zaworów do grzejni
ków centralnego ogrzewania, zaworów do opon i dętek, zaworów do ste
rowania procesami, zaworów o kadłubach kulistych, zasuw, zaworów 
z czopem kulistym, zaworów skrzydełkowych i zaworów przeponowych) 

2,2 0 

8481 90 00  Części zaworów i podobnych artykułów do rur, płaszczy kotłów, zbiorni
ków, kadzi lub podobnych artykułów, gdzie indziej niewymienione 

2,2 0 

8482 10 10  Łożyska kulkowe o największej średnicy zewnętrznej <= 30 mm 8 0 

8482 10 90  Łożyska kulkowe o największej średnicy zewnętrznej > 30 mm 8 0 

8482 20 00  Łożyska wałeczkowe stożkowe, włącznie z łożyskami bez pierścienia 
wewnętrznego lub zewnętrznego 

8 0 

8482 30 00  Łożyska baryłkowe 8 0 

8482 40 00  Łożyska igiełkowe 8 0 

8482 50 00  Łożyska wałeczkowe (z wyłączeniem łożysk igiełkowych) 8 0 
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8482 80 00  Łożyska toczne, włącznie z kombinowanymi łożyskami kulkowo–wałecz
kowymi (z wyłączeniem łożysk kulkowych, łożysk wałeczkowych stożko
wych, włącznie z łożyskami bez pierścienia wewnętrznego lub zewnętrz
nego, łożysk baryłkowych, igiełkowych i łożysk wałeczkowych) 

8 0 

8482 91 10  Wałeczki stożkowe do łożysk 8 0 

8482 91 90  Kulki, igiełki i wałeczki do łożysk (z wyłączeniem wałeczków stożkowych 
i kulek stalowych objętych pozycją 7326) 

7,7 0 

8482 99 00  Części łożysk tocznych (z wyłączeniem kulek, igiełek i wałeczków), gdzie 
indziej niewymienione 

8 0 

8483 10 21  Korby i wały wykorbione, z żeliwa lub staliwa 4 0 

8483 10 25  Korby i wały wykorbione, ze stali kutej swobodnie 4 0 

8483 10 29  Korby i wały wykorbione (z wyłączeniem ze stali kutej swobodnie lub 
z żeliwa lub staliwa) 

4 0 

8483 10 50  Wały przegubowe 4 0 

8483 10 95  Wały główne lub wały napędowe skrzyni biegów, wały pośrednie, wały 
krzywkowe, wały mimośrodowe i pozostałe wały napędowe (z wyłącze
niem korb, wałów wykorbionych i wałów przegubowych) 

4 0 

8483 20 10  Obudowy łożysk, zawierające łożyska toczne, do maszyn w rodzaju sto
sowanych w statkach powietrznych i statkach kosmicznych 

6 0 

8483 20 90  Obudowy łożysk, zawierające łożyska toczne, do maszyn (z wyłączeniem 
stosowanych w statkach powietrznych i statkach kosmicznych) 

6 0 

8483 30 32  Obudowy łożysk do maszyn, do łożysk tocznych 5,7 0 

8483 30 38  Obudowy łożysk, niezawierające łożysk tocznych, do maszyn i do łożysk 
ślizgowych (z wyłączeniem tych do łożysk tocznych) 

3,4 0 

8483 30 80  Łożyska ślizgowe do maszyn 3,4 0 

8483 40 21  Walcowe i śrubowe mechanizmy i przekładnie zębate, do maszyn (z wyłą
czeniem ciernych, skrzyń przekładniowych i pozostałych układów zmie
niających prędkość) 

3,7 0 

8483 40 23  Stożkowe i stożkowo-walcowe mechanizmy i przekładnie zębate, do ma
szyn (z wyłączeniem ciernych, skrzyń przekładniowych i pozostałych 
układów zmieniających prędkość) 

3,7 0 

8483 40 25  Ślimakowe mechanizmy i przekładnie zębate, do maszyn (z wyłączeniem 
ciernych, skrzyń przekładniowych i pozostałych układów zmieniających 
prędkość) 

3,7 0 

8483 40 29  Mechanizmy i przekładnie zębate, do maszyn (z wyłączeniem ciernych, 
walcowych i śrubowych, stożkowych i stożkowo–walcowych, ślimako
wych, skrzyń przekładniowych i pozostałych układów zmieniających 
prędkość) 

3,7 0 
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8483 40 30  Mechanizmy śrubowo-kulkowe lub śrubowo-wałeczkowe, do maszyn 3,7 0 

8483 40 51  Skrzynie przekładniowe do maszyn 3,7 0 

8483 40 59  Układy zmieniające prędkość, włącznie z przemiennikami momentu obro
towego, do maszyn (z wyłączeniem skrzyń przekładniowych) 

3,7 0 

8483 40 90  Mechanizmy i przekładnie zębate, do maszyn (z wyłączeniem mechaniz
mów śrubowo-kulkowych lub śrubowo-wałeczkowych, ogólnie mechaniz
mów i przekładni zębatych, kół zębatych, kół łańcuchowych i pozostałych 
elementów układów przenoszenia napędu przedstawionych oddzielnie) 

3,7 0 

8483 50 20  Koła zamachowe i koła pasowe lub linowe, włącznie z wielokrążkami 
i zbloczami, z żeliwa lub staliwa 

2,7 0 

8483 50 80  Koła zamachowe i koła pasowe lub linowe, włącznie z wielokrążkami 
i zbloczami (z wyłączeniem z żeliwa lub staliwa) 

2,7 0 

8483 60 20  Sprzęgła rozłączne i nierozłączne, włącznie z przegubami uniwersalnymi, 
z żeliwa lub staliwa 

2,7 0 

8483 60 80  Sprzęgła rozłączne i nierozłączne, włącznie z przegubami uniwersalnymi 
(z wyłączeniem z żeliwa lub staliwa) 

2,7 0 

8483 90 20  Części obudów łożysk, gdzie indziej niewymienione 5,7 0 

8483 90 81  Koła zębate, koła łańcuchowe oraz pozostałe elementy układów przeno
szenia napędu przedstawione oddzielnie oraz części wałów napędowych 
i korb; obudowy łożysk i łożyska ślizgowe; mechanizmy i przekładnie zę
bate; mechanizmy śrubowo-kulkowe lub śrubowo-wałeczkowe, skrzynie 
przekładniowe i pozostałe układy zmieniające prędkość, koła zamachowe 
i koła pasowe lub linowe, sprzęgła rozłączne i nierozłączne, z żeliwa lub 
staliwa, gdzie indziej niewymienione 

2,7 0 

8483 90 89  Koła zębate, koła łańcuchowe oraz pozostałe elementy układów przeno
szenia napędu przedstawione oddzielnie oraz części wałów napędowych 
i korb; obudowy łożysk i łożyska ślizgowe; mechanizmy i przekładnie zę
bate; mechanizmy śrubowo-kulkowe lub śrubowo-wałeczkowe, skrzynie 
przekładniowe i pozostałe układy zmieniające prędkość, koła zamachowe 
i koła pasowe lub linowe, sprzęgła rozłączne i nierozłączne, gdzie indziej 
niewymienione (z wyłączeniem z żeliwa lub staliwa) 

2,7 0 

8484 10 00  Uszczelki i podobne przekładki, z cienkiej blachy łączonej z innym mate
riałem lub z dwoma lub więcej warstwami metalu 

1,7 0 

8484 20 00  Uszczelnienia mechaniczne 1,7 0 

8484 90 00  Zestawy lub komplety uszczelek i podobnych przekładek, różniących się 
między sobą, pakowane w torebki, koperty lub podobne opakowania 

1,7 0 

8486 10 00  Maszyny i aparatura do produkcji kryształów lub płytek bez cła 0 
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8486 20 10  Obrabiarki do obróbki dowolnych materiałów przez usuwanie nadmiaru 
materiału, działające na zasadzie ultradźwięków, do produkcji elementów 
półprzewodnikowych lub elektronicznych układów scalonych 

3,5 0 

8486 20 90  Maszyny i aparatura do produkcji elementów półprzewodnikowych lub 
elektronicznych układów scalonych (z wyłączeniem obrabiarek do ob
róbki dowolnych materiałów przez usuwanie nadmiaru materiału, działa
jących na zasadzie ultradźwięków) 

bez cła 0 

8486 30 10  Aparatura do chemicznego nanoszenia na podłoża wyświetlaczy ciekłok
rystalicznych 

2,4 0 

8486 30 30  Urządzenia do suchego trawienia wzorów na podłożach wyświetlaczy cie
kłokrystalicznych 

3,5 0 

8486 30 50  Aparatura do fizycznego osadzania powłok poprzez rozpylanie na podło
żach wyświetlaczy ciekłokrystalicznych 

3,7 0 

8486 30 90  Maszyny i aparatura do produkcji płaskich wyświetlaczy panelowych 
(z wyłączeniem aparatury do chemicznego nanoszenia na podłoża wy
świetlaczy ciekłokrystalicznych lub do suchego trawienia wzorów na pod
łożach wyświetlaczy ciekłokrystalicznych lub do fizycznego osadzania po
włok poprzez rozpylanie na podłożach wyświetlaczy ciekłokrystalicznych) 

bez cła 0 

8486 40 00  Maszyny i aparatura określone w uwadze 9 C) do działu 84 bez cła 0 

8486 90 10  Uchwyty narzędziowe, głowice gwinciarskie maszynowe (samootwiera
jące) i uchwyty przedmiotów obrabianych w rodzaju używanych wyłącz
nie lub głównie do produkcji kryształów półprzewodnikowych lub płytek 
półprzewodnikowych, elementów półprzewodnikowych, elektronicznych 
układów scalonych lub płaskich wyświetlaczy panelowych 

1,2 0 

8486 90 20  Części wirówek do pokrywania warstwą światłoczułą podłoża wyświetla
czy ciekłokrystalicznych (LCD), gdzie indziej niewymienione 

1,7 0 

8486 90 30  Części maszyn usuwających rąbki, do czyszczenia metalowych doprowa
dzeń zespołów półprzewodnikowych przed procesem elektrolitycznego 
powlekania, gdzie indziej niewymienione 

1,7 0 

8486 90 40  Części aparatury do fizycznego osadzania powłok poprzez rozpylanie na 
podłożach wyświetlaczy ciekłokrystalicznych, gdzie indziej niewymie
nione 

3,7 0 

8486 90 50  Części i akcesoria do urządzeń do suchego trawienia wzorów na podło
żach wyświetlaczy ciekłokrystalicznych, gdzie indziej niewymienione 

1,2 0 

8486 90 60  Części i akcesoria do aparatury do chemicznego nanoszenia na podłoża 
wyświetlaczy ciekłokrystalicznych, gdzie indziej niewymienione 

1,7 0 

8486 90 70  Części i akcesoria do obrabiarek działających na zasadzie ultradźwięków, 
gdzie indziej niewymienione 

1,2 0 
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8486 90 90  Części i akcesoria do maszyn i aparatury w rodzaju stosowanych wyłącz
nie lub głównie do produkcji kryształów półprzewodnikowych lub płytek 
półprzewodnikowych, elementów półprzewodnikowych, elektronicznych 
układów scalonych lub płaskich wyświetlaczy panelowych, oraz do ma
szyn i aparatów wyszczególnionych w uwadze 9 C) do działu 84, gdzie 
indziej niewymienione (z wyłączeniem uchwytów narzędziowych, głowic 
gwinciarskich maszynowych (samootwierających), uchwytów przedmio
tów obrabianych, tych do wirówek do pokrywania warstwą światłoczułą 
podłoża wyświetlaczy ciekłokrystalicznych, do aparatury do fizycznego 
osadzania powłok poprzez rozpylanie na podłożach wyświetlaczy cie
kłokrystalicznych, do suchego trawienia wzorów na podłożach wyświetla
czy ciekłokrystalicznych, do chemicznego nanoszenia na podłoża wy
świetlaczy ciekłokrystalicznych, części maszyn usuwających rąbki, do czy
szczenia metalowych doprowadzeń zespołów półprzewodnikowych przed 
procesem elektrolitycznego powlekania oraz do obrabiarek działających 
na zasadzie ultradźwięków) 

bez cła 0 

8487 10 10  Śruby napędowe do statków lub łodzi i ich łopatki, z brązu 1,7 0 

8487 10 90  Śruby napędowe do statków lub łodzi i ich łopatki (z wyłączeniem tych 
z brązu) 

1,7 0 

8487 90 10  Części maszyn i urządzeń, objętych działem 84, nieprzeznaczone do za
stosowań specjalnych, z żeliwa nieciągliwego, gdzie indziej niewymie
nione 

1,7 0 

8487 90 30  Części maszyn i urządzeń, objętych działem 84, nieprzeznaczone do za
stosowań specjalnych, z żeliwa ciągliwego, gdzie indziej niewymienione 

1,7 0 

8487 90 51  Części maszyn i urządzeń, objętych działem 84, nieprzeznaczone do za
stosowań specjalnych, ze staliwa, gdzie indziej niewymienione 

1,7 0 

8487 90 53  Części maszyn i urządzeń, objętych działem 84, nieprzeznaczone do za
stosowań specjalnych, z żelaza lub stali, kute swobodnie, gdzie indziej nie
wymienione 

1,7 0 

8487 90 55  Części maszyn i urządzeń, objętych działem 84, nieprzeznaczone do za
stosowań specjalnych, z żelaza lub stali, kute w matrycy zamkniętej, gdzie 
indziej niewymienione 

1,7 0 

8487 90 59  Części maszyn i urządzeń, objętych działem 84, nieprzeznaczone do za
stosowań specjalnych, z żelaza lub stali, gdzie indziej niewymienione 
(inne niż z żeliwa lub staliwa, kute swobodnie lub w matrycy zamkniętej) 

1,7 0 

8487 90 90  Części maszyn i urządzeń, objętych działem 84, nieprzeznaczone do za
stosowań specjalnych, gdzie indziej niewymienione 

1,7 0 

8501 10 10  Silniki synchroniczne o mocy wyjściowej <= 18 W 4,7 0 

8501 10 91  Silniki uniwersalne prądu stałego i przemiennego, o mocy wyjściowej 
<= 37,5 W 

2,7 0 

8501 10 93  Silniki prądu przemiennego, o mocy wyjściowej <= 37,5 W (z wyłącze
niem silników synchronicznych o mocy wyjściowej <= 18 W) 

2,7 0 

8501 10 99  Silniki prądu stałego, o mocy wyjściowej <= 37,5 W 2,7 0 

8501 20 00  Silniki uniwersalne prądu stałego i przemiennego, o mocy wyjściowej 
> 37,5 W 

2,7 0 

8501 31 00  Silniki prądu stałego, o mocy wyjściowej > 37,5 W, ale <= 750 W i prąd
nice prądu stałego o mocy wyjściowej <= 750 W 

2,7 0 
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8501 32 20  Silniki i prądnice prądu stałego, o mocy wyjściowej > 750 W, ale <= 7,5 
kW 

2,7 0 

8501 32 80  Silniki i prądnice prądu stałego, o mocy wyjściowej > 7,5 kW, ale 
<= 75 kW 

2,7 0 

8501 33 00  Silniki i prądnice prądu stałego, o mocy wyjściowej > 75 kW, ale <= 375 
kW 

2,7 0 

8501 34 50  Silniki trakcyjne prądu stałego o mocy wyjściowej > 375 kW 2,7 0 

8501 34 92  Silniki i prądnice prądu stałego, o mocy wyjściowej > 375 kW, ale 
<= 750 kW (z wyłączeniem silników trakcyjnych) 

2,7 0 

8501 34 98  Silniki i prądnice prądu stałego, o mocy wyjściowej > 750 kW (z wyłącze
niem silników trakcyjnych) 

2,7 0 

8501 40 20  Silniki prądu przemiennego, jednofazowe, o mocy wyjściowej > 37,5 W, 
ale <= 750 W 

2,7 0 

8501 40 80  Silniki prądu przemiennego, jednofazowe, o mocy wyjściowej > 750 W 2,7 0 

8501 51 00  Silniki prądu przemiennego, wielofazowe, o mocy wyjściowej > 37,5 W, 
ale <= 750 W 

2,7 0 

8501 52 20  Silniki prądu przemiennego, wielofazowe, o mocy wyjściowej > 750 W, 
ale <= 7,5 kW 

2,7 0 

8501 52 30  Silniki prądu przemiennego, wielofazowe, o mocy wyjściowej > 7,5 kW, 
ale <= 37 kW 

2,7 0 

8501 52 90  Silniki prądu przemiennego, wielofazowe, o mocy wyjściowej > 37 kW, 
ale <= 75 kW 

2,7 0 

8501 53 50  Silniki trakcyjne prądu przemiennego, wielofazowe, o mocy wyjściowej 
> 75 kW 

2,7 0 

8501 53 81  Silniki prądu przemiennego, wielofazowe, o mocy wyjściowej > 75 kW, 
ale <= 375 kW (z wyłączeniem silników trakcyjnych) 

2,7 0 

8501 53 94  Silniki prądu przemiennego, wielofazowe, o mocy wyjściowej > 375 kW, 
ale <= 750 kW (z wyłączeniem silników trakcyjnych) 

2,7 0 

8501 53 99  Silniki prądu przemiennego, wielofazowe, o mocy wyjściowej > 750 kW 
(z wyłączeniem silników trakcyjnych) 

2,7 0 

8501 61 20  Prądnice prądu przemiennego (alternatory), o mocy wyjściowej <= 7,5 
kVA 

2,7 0 

8501 61 80  Prądnice prądu przemiennego (alternatory), o mocy wyjściowej > 7,5 
kVA, ale <= 75 kVA 

2,7 0 
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8501 62 00  Prądnice prądu przemiennego (alternatory), o mocy wyjściowej > 75 kVA, 
ale <= 375 kVA 

2,7 0 

8501 63 00  Prądnice prądu przemiennego (alternatory), o mocy wyjściowej > 375 
kVA, ale <= 750 kVA 

2,7 0 

8501 64 00  Prądnice prądu przemiennego (alternatory), o mocy wyjściowej > 750 
kVA 

2,7 0 

8502 11 20  Zespoły prądotwórcze z silnikami tłokowymi wewnętrznego spalania z za
płonem samoczynnym (silniki wysokoprężne lub średnioprężne), o mocy 
wyjściowej <= 7,5 kVA 

2,7 0 

8502 11 80  Zespoły prądotwórcze z silnikami tłokowymi wewnętrznego spalania z za
płonem samoczynnym (silniki wysokoprężne lub średnioprężne), o mocy 
wyjściowej > 7,5 kVA, ale <= 75 kVA 

2,7 0 

8502 12 00  Zespoły prądotwórcze z silnikami tłokowymi wewnętrznego spalania z za
płonem samoczynnym (silniki wysokoprężne lub średnioprężne), o mocy 
wyjściowej > 75 kVA, ale <= 375 kVA 

2,7 0 

8502 13 20  Zespoły prądotwórcze z silnikami tłokowymi wewnętrznego spalania z za
płonem samoczynnym (silniki wysokoprężne lub średnioprężne), o mocy 
wyjściowej > 375 kVA, ale <= 750 kVA 

2,7 0 

8502 13 40  Zespoły prądotwórcze z silnikami tłokowymi wewnętrznego spalania z za
płonem samoczynnym (silniki wysokoprężne lub średnioprężne), o mocy 
wyjściowej > 750 kVA, ale <= 2 000 kVA 

2,7 0 

8502 13 80  Zespoły prądotwórcze z silnikami tłokowymi wewnętrznego spalania z za
płonem samoczynnym (silniki wysokoprężne lub średnioprężne), o mocy 
wyjściowej > 2 000 kVA 

2,7 0 

8502 20 20  Zespoły prądotwórcze z silnikami tłokowymi wewnętrznego spalania z za
płonem iskrowym, o mocy wyjściowej <= 7,5 kVA 

2,7 0 

8502 20 40  Zespoły prądotwórcze z silnikami tłokowymi wewnętrznego spalania z za
płonem iskrowym, o mocy wyjściowej > 7,5 kVA, ale <= 375 kVA 

2,7 0 

8502 20 60  Zespoły prądotwórcze z silnikami tłokowymi wewnętrznego spalania z za
płonem iskrowym, o mocy wyjściowej > 375 kVA, ale <= 750 kVA 

2,7 0 

8502 20 80  Zespoły prądotwórcze z silnikami tłokowymi wewnętrznego spalania z za
płonem iskrowym, o mocy wyjściowej > 750 kVA 

2,7 0 

8502 31 00  Zespoły prądotwórcze, napędzane wiatrem 2,7 0 

8502 39 20  Turbogeneratory 2,7 0 

8502 39 80  Zespoły prądotwórcze, nienapędzane wiatrem i nie z silnikami tłokowymi 
wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym (z wyłączeniem turbogene
ratorów) 

2,7 0 
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8502 40 00  Przetwornice jednotwornikowe 2,7 0 

8503 00 10  Pierścienie ustalające z materiałów niemagnetycznych, do silników elek
trycznych i zespołów prądotwórczych 

2,7 0 

8503 00 91  Części nadające się wyłącznie lub głównie do silników elektrycznych 
i prądnic, zespołów prądotwórczych oraz przetwornic jednotworniko
wych, gdzie indziej niewymienione, z żeliwa lub staliwa 

2,7 0 

8503 00 99  Części nadające się wyłącznie lub głównie do silników elektrycznych 
i prądnic, zespołów prądotwórczych oraz przetwornic jednotworniko
wych, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem pierścieni ustalających 
z materiałów niemagnetycznych i z żeliwa lub staliwa) 

2,7 0 

8504 10 20  Cewki indukcyjne oraz dławiki (tłumiki), nawet połączone z kondensato
rem 

3,7 0 

8504 10 80  Stateczniki lamp wyładowczych, w tym lamp wyładowczych rurowych 
(z wyłączeniem cewek indukcyjnych oraz dławików (tłumików), nawet po
łączonych z kondensatorem) 

3,7 0 

8504 21 00  Transformatory z ciekłym dielektrykiem, o mocy wyjściowej <= 650 kVA 3,7 0 

8504 22 10  Transformatory z ciekłym dielektrykiem, o mocy wyjściowej > 650 kVA, 
ale <= 1 600 kVA 

3,7 0 

8504 22 90  Transformatory z ciekłym dielektrykiem, o mocy wyjściowej > 1 600 
kVA, ale <= 10 000 kVA 

3,7 0 

8504 23 00  Transformatory z ciekłym dielektrykiem, o mocy wyjściowej > 10 000 
kVA 

3,7 0 

8504 31 21  Transformatory pomiarowe o mocy wyjściowej <= 1 kVA, do pomiaru 
napięcia 

3,7 0 

8504 31 29  Transformatory pomiarowe o mocy wyjściowej <= 1 kVA (inne niż do 
pomiaru napięcia) 

3,7 0 

8504 31 80  Transformatory o mocy wyjściowej <= 1 kVA (z wyłączeniem z ciekłym 
dielektrykiem) 

3,7 0 

8504 32 20  Transformatory pomiarowe o mocy wyjściowej > 1 kVA, ale <= 16 kVA 3,7 0 

8504 32 80  Transformatory o mocy wyjściowej > 1 kVA, ale <= 16 kVA (z wyłącze
niem z ciekłym dielektrykiem) 

3,7 0 

8504 33 00  Transformatory o mocy wyjściowej > 16 kVA, ale <= 500 kVA (z wyłącze
niem z ciekłym dielektrykiem) 

3,7 0 

8504 34 00  Transformatory o mocy wyjściowej > 500 kVA (z wyłączeniem z ciekłym 
dielektrykiem) 

3,7 0 
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8504 40 30  Przekształtniki w rodzaju stosowanych z urządzeniami telekomunikacyj
nymi, maszynami do automatycznego przetwarzania danych i urządze
niami do tych maszyn 

bez cła 0 

8504 40 40  Polikrystaliczne prostowniki półprzewodnikowe 3,3 0 

8504 40 55  Urządzenia do ładowania akumulatorów (z wyłączeniem w rodzaju stoso
wanych z urządzeniami telekomunikacyjnymi, maszynami do automa
tycznego przetwarzania danych i urządzeniami do tych maszyn, i polikrys
talicznych prostowników półprzewodnikowych) 

3,3 0 

8504 40 81  Prostowniki (z wyłączeniem polikrystalicznych prostowników półprze
wodnikowych i innych niż w rodzaju stosowanych z urządzeniami teleko
munikacyjnymi, maszynami do automatycznego przetwarzania danych 
i urządzeniami do tych maszyn) 

3,3 0 

8504 40 84  Falowniki o mocy wyjściowej <= 7,5 kVA (z wyłączeniem w rodzaju sto
sowanych z urządzeniami telekomunikacyjnymi, maszynami do automa
tycznego przetwarzania danych i urządzeniami do tych maszyn) 

3,3 0 

8504 40 88  Falowniki o mocy wyjściowej > 7,5 kVA (z wyłączeniem w rodzaju stoso
wanych z urządzeniami telekomunikacyjnymi, maszynami do automa
tycznego przetwarzania danych i urządzeniami do tych maszyn) 

3,3 0 

8504 40 90  Przekształtniki (z wyłączeniem w rodzaju stosowanych z urządzeniami te
lekomunikacyjnymi, maszynami do automatycznego przetwarzania da
nych i urządzeniami do tych maszyn, urządzeń do ładowania akumulato
rów, polikrystalicznych prostowników półprzewodnikowych i innych 
prostowników oraz przekształtników prądu przemiennego) 

3,3 0 

8504 50 20  Wzbudniki w rodzaju stosowanych z urządzeniami telekomunikacyjnymi 
i do zasilaczy do maszyn do automatycznego przetwarzania danych i do 
urządzeń do tych maszyn (z wyłączeniem tych do lamp wyładowczych 
lub lamp wyładowczych rurowych) 

bez cła 0 

8504 50 95  Wzbudniki (z wyłączeniem w rodzaju stosowanych z urządzeniami tele
komunikacyjnymi i do zasilaczy do maszyn do automatycznego przetwa
rzania danych i do urządzeń do tych maszyn oraz tych do lamp wyłado
wczych lub lamp wyładowczych rurowych) 

3,7 0 

8504 90 05  Zespoły elektroniczne wzbudników w rodzaju stosowanych z urządze
niami telekomunikacyjnymi i do zasilaczy do maszyn do automatycznego 
przetwarzania danych i do urządzeń do tych maszyn, gdzie indziej niewy
mienione 

bez cła 0 

8504 90 11  Rdzenie ferrytowe do transformatorów i wzbudników 2,2 0 

8504 90 18  Części transformatorów i wzbudników, gdzie indziej niewymienione (z wy
łączeniem zespołów elektronicznych wzbudników w rodzaju stosowanych 
z urządzeniami telekomunikacyjnymi i do zasilaczy do maszyn do auto
matycznego przetwarzania danych i do urządzeń do tych maszyn, i rdzeni 
ferrytowych) 

2,2 0 

8504 90 91  Zespoły elektroniczne przekształtników w rodzaju stosowanych z urządze
niami telekomunikacyjnymi, maszynami do automatycznego przetwarza
nia danych i urządzeniami do tych maszyn, gdzie indziej niewymienione 

bez cła 0 
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8504 90 99  Części przekształtników, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem zes
połów elektronicznych w rodzaju stosowanych z urządzeniami telekomu
nikacyjnymi, maszynami do automatycznego przetwarzania danych i urzą
dzeniami do tych maszyn) 

2,2 0 

8505 11 00  Magnesy trwałe i artykuły, które mają stać się magnesami trwałymi po na
magnesowaniu, z metalu (z wyłączeniem uchwytów, zacisków i podob
nych urządzeń przytrzymujących) 

2,2 0 

8505 19 10  Magnesy trwałe z ferrytów aglomerowanych 2,2 0 

8505 19 90  Magnesy trwałe i artykuły, które mają stać się magnesami trwałymi po na
magnesowaniu, z materiału innego niż metal lub z ferrytów aglomerowa
nych 

2,2 0 

8505 20 00  Elektromagnetyczne sprzęgła nierozłączne, rozłączne i hamulce 2,2 0 

8505 90 10  Elektromagnesy (z wyłączeniem magnesów stosowanych w medycynie) 1,8 0 

8505 90 30  Elektromagnetyczne lub magnetyczne uchwyty, zaciski i podobne urzą
dzenia przytrzymujące 

1,8 0 

8505 90 50  Elektromagnetyczne głowice podnośnikowe 2,2 0 

8505 90 90  Części magnesów trwałych, elektromagnesów, elektromagnetycznych 
sprzęgieł nierozłącznych, rozłącznych i hamulców i głowic podnośniko
wych, elektromagnetycznych lub magnetycznych urządzeń przytrzymują
cych, gdzie indziej niewymienione 

1,8 0 

8506 10 11  Ogniwa i baterie galwaniczne, z ditlenkiem manganu, alkaliczne (zasa
dowe), cylindryczne (z wyłączeniem zużytych) 

4,7 0 

8506 10 15  Ogniwa i baterie galwaniczne, z ditlenkiem manganu, alkaliczne (zasa
dowe), guzikowe (z wyłączeniem zużytych) 

4,7 0 

8506 10 19  Ogniwa i baterie galwaniczne, z ditlenkiem manganu, alkaliczne (zasa
dowe) (z wyłączeniem zużytych oraz cylindrycznych i guzikowych) 

4,7 0 

8506 10 91  Ogniwa i baterie galwaniczne, z ditlenkiem manganu, niealkaliczne, cy
lindryczne (z wyłączeniem zużytych) 

4,7 0 

8506 10 95  Ogniwa i baterie galwaniczne, z ditlenkiem manganu, niealkaliczne, guzi
kowe (z wyłączeniem zużytych) 

4,7 0 

8506 10 99  Ogniwa i baterie galwaniczne, z ditlenkiem manganu, niealkaliczne (z wy
łączeniem zużytych oraz cylindrycznych i guzikowych) 

4,7 0 

8506 30 10  Ogniwa i baterie galwaniczne, tlenkowo-rtęciowe, cylindryczne (z wyłącze
niem zużytych) 

4,7 0 
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8506 30 30  Ogniwa i baterie galwaniczne, tlenkowo-rtęciowe, guzikowe (z wyłącze
niem zużytych) 

4,7 0 

8506 30 90  Ogniwa i baterie galwaniczne, tlenkowo-rtęciowe (z wyłączeniem zuży
tych oraz cylindrycznych i guzikowych) 

4,7 0 

8506 40 10  Ogniwa i baterie galwaniczne, tlenkowo-srebrowe, cylindryczne (z wyłą
czeniem zużytych) 

4,7 0 

8506 40 30  Ogniwa i baterie galwaniczne, tlenkowo-srebrowe, guzikowe (z wyłącze
niem zużytych) 

4,7 0 

8506 40 90  Ogniwa i baterie galwaniczne, tlenkowo-srebrowe (z wyłączeniem zuży
tych, oraz cylindrycznych lub guzikowych) 

4,7 0 

8506 50 10  Ogniwa i baterie galwaniczne, litowe, cylindryczne (z wyłączeniem zuży
tych) 

4,7 0 

8506 50 30  Ogniwa i baterie galwaniczne, litowe, guzikowe (z wyłączeniem zużytych) 4,7 0 

8506 50 90  Ogniwa i baterie galwaniczne, litowe (z wyłączeniem zużytych, oraz cy
lindrycznych lub guzikowych) 

4,7 0 

8506 60 10  Ogniwa i baterie galwaniczne, powietrzno-cynkowe, cylindryczne (z wyłą
czeniem zużytych) 

4,7 0 

8506 60 30  Ogniwa i baterie galwaniczne, powietrzno-cynkowe, guzikowe (z wyłącze
niem zużytych) 

4,7 0 

8506 60 90  Ogniwa i baterie galwaniczne, powietrzno-cynkowe (z wyłączeniem zuży
tych, oraz cylindrycznych lub guzikowych) 

4,7 0 

8506 80 05  Suche baterie węglowo-cynkowe o napięciu >= 5,5 V, ale <= 6,5 V (z wy
łączeniem zużytych) 

bez cła 0 

8506 80 11  Ogniwa i baterie galwaniczne, elektryczne, cylindryczne (z wyłączeniem 
zużytych, oraz tych z ditlenkiem manganu, tlenkowo-rtęciowych, tlen
kowo-srebrowych, litowych oraz powietrzno-cynkowych) 

4,7 0 

8506 80 15  Ogniwa i baterie galwaniczne, elektryczne, guzikowe (z wyłączeniem zu
żytych, oraz tych z ditlenkiem manganu, tlenkowo-rtęciowych, tlenkowo- 
srebrowych, litowych oraz powietrzno-cynkowych) 

4,7 0 

8506 80 90  Ogniwa i baterie galwaniczne, elektryczne (z wyłączeniem zużytych, oraz 
cylindrycznych i guzikowych, suchych baterii węglowo-cynkowych o na
pięciu >= 5,5 V, ale <= 6,5 V, i tych z ditlenkiem manganu, tlenkowo-rtę
ciowych, tlenkowo-srebrowych, litowych oraz powietrzno-cynkowych) 

4,7 0 
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8506 90 00  Części ogniw i baterii galwanicznych, gdzie indziej niewymienione 4,7 0 

8507 10 41  Akumulatory kwasowo-ołowiowe, w rodzaju stosowanych do uruchamia
nia silników tłokowych (akumulatory rozruchowe), o masie <= 5 kg, z cie
kłym elektrolitem (z wyłączeniem zużytych) 

3,7 0 

8507 10 49  Akumulatory kwasowo-ołowiowe, w rodzaju stosowanych do uruchamia
nia silników tłokowych (akumulatory rozruchowe), o masie <= 5 kg, z nie
ciekłym elektrolitem (z wyłączeniem zużytych) 

3,7 0 

8507 10 92  Akumulatory kwasowo-ołowiowe, w rodzaju stosowanych do uruchamia
nia silników tłokowych (akumulatory rozruchowe), o masie > 5 kg, z cie
kłym elektrolitem (z wyłączeniem zużytych) 

3,7 0 

8507 10 98  Akumulatory kwasowo-ołowiowe, w rodzaju stosowanych do uruchamia
nia silników tłokowych (akumulatory rozruchowe), o masie > 5 kg, z nie
ciekłym elektrolitem (z wyłączeniem zużytych) 

3,7 0 

8507 20 41  Kwasowo-ołowiowe akumulatory trakcyjne, z ciekłym elektrolitem (z wy
łączeniem zużytych i akumulatorów rozruchowych) 

3,7 0 

8507 20 49  Kwasowo-ołowiowe akumulatory trakcyjne, z nieciekłym elektrolitem 
(z wyłączeniem zużytych i akumulatorów rozruchowych) 

3,7 0 

8507 20 92  Akumulatory kwasowo-ołowiowe, z ciekłym elektrolitem (z wyłączeniem 
zużytych, akumulatorów rozruchowych i trakcyjnych) 

3,7 0 

8507 20 98  Akumulatory kwasowo-ołowiowe, z nieciekłym elektrolitem (z wyłącze
niem zużytych, akumulatorów rozruchowych i trakcyjnych) 

3,7 0 

8507 30 20  Hermetyzowane akumulatory niklowo-kadmowe (z wyłączeniem zuży
tych) 

2,6 0 

8507 30 81  Niklowo-kadmowe akumulatory trakcyjne, niehermetyzowane (z wyłącze
niem zużytych) 

2,6 0 

8507 30 89  Akumulatory niklowo-kadmowe, niehermetyzowane (z wyłączeniem zu
żytych i trakcyjnych) 

2,6 0 

8507 40 00  Akumulatory niklowo-żelazowe (z wyłączeniem zużytych) 2,7 0 

8507 80 20  Akumulatory niklowo-wodorkowe (z wyłączeniem zużytych) 2,7 0 

8507 80 30  Akumulatory litowo-jonowe (z wyłączeniem zużytych) 2,7 0 

8507 80 80  Akumulatory elektryczne (z wyłączeniem zużytych, kwasowo-ołowio
wych, niklowo-kadmowych, niklowo-żelazowych, niklowo-wodorkowych 
i litowo-jonowych) 

2,7 0 
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8507 90 20  Płyty do akumulatorów elektrycznych (z wyłączeniem płyt z gumy innej 
niż ebonit lub z materiałów włókienniczych) 

2,7 0 

8507 90 30  Separatory do akumulatorów elektrycznych (z wyłączeniem separatorów 
z gumy innej niż ebonit lub z materiałów włókienniczych) 

2,7 0 

8507 90 90  Części akumulatorów elektrycznych, (z wyłączeniem płyt i separatorów) 2,7 0 

8508 11 00  Odkurzacze, włącznie z czyszczącymi na sucho i na mokro, z własnym 
silnikiem elektrycznym, o mocy <= 1 500 W i posiadające worek na kurz 
lub inny zbiornik o pojemności <= 20 litrów 

2,2 0 

8508 19 00  Odkurzacze, włącznie z czyszczącymi na sucho i na mokro, z własnym 
silnikiem elektrycznym (z wyłączeniem o mocy <= 1 500 W i posiadają
cych worek na kurz lub inny zbiornik o pojemności <= 20 litrów) 

1,7 0 

8508 60 00  Odkurzacze, włącznie z czyszczącymi na sucho i na mokro (z wyłącze
niem odkurzaczy z własnym silnikiem elektrycznym) 

1,7 0 

8508 70 00  Części odkurzaczy, odkurzaczy czyszczących na sucho i na mokro, gdzie 
indziej niewymienione 

1,7 0 

8509 40 00  Młynki i miksery spożywcze i sokowirówki, z własnym silnikiem elek
trycznym 

2,2 0 

8509 80 00  Elektromechaniczny sprzęt gospodarstwa domowego, z własnym silni
kiem elektrycznym (z wyłączeniem odkurzaczy, odkurzaczy czyszczących 
na sucho i mokro, młynków i mikserów spożywczych, sokowirówek 
i urządzeń do usuwania owłosienia) 

2,2 0 

8509 90 00  Części elektromechanicznego sprzętu gospodarstwa domowego, z włas
nym silnikiem elektrycznym, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem 
do odkurzaczy, odkurzaczy czyszczących na sucho i mokro) 

2,2 0 

8510 10 00  Golarki elektryczne 2,2 0 

8510 20 00  Maszynki do strzyżenia, z własnym silnikiem elektrycznym 2,2 0 

8510 30 00  Urządzenia do usuwania owłosienia, z własnym silnikiem elektrycznym 2,2 0 

8510 90 00  Części elektrycznych golarek, maszynek do strzyżenia i urządzeń do usu
wania owłosienia, z własnym silnikiem elektrycznym, gdzie indziej niewy
mienione 

2,2 0 

8511 10 00  Świece zapłonowe, w rodzaju stosowanych w silnikach wewnętrznego 
spalania z zapłonem iskrowym lub samoczynnym 

3,2 0 

8511 20 00  Iskrowniki; prądnice iskrownikowe; magnetyczne koła zamachowe, do sil
ników wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym lub samoczynnym 

3,2 0 
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8511 30 00  Rozdzielacze; cewki zapłonowe, w rodzaju stosowanych w silnikach wew
nętrznego spalania z zapłonem iskrowym lub samoczynnym 

3,2 0 

8511 40 00  Silniki rozruszników oraz rozruszniki pełniące rolę prądnic, w rodzaju 
stosowanych w silnikach wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym 
lub samoczynnym 

3,2 0 

8511 50 00  Prądnice w rodzaju stosowanych w silnikach wewnętrznego spalania 
(z wyłączeniem iskrownikowych oraz rozruszników pełniących rolę prąd
nic) 

3,2 0 

8511 80 00  Elektryczne urządzenia zapłonowe lub rozrusznikowe, włącznie z wyłącz
nikami, w rodzaju stosowanych w silnikach wewnętrznego spalania z za
płonem iskrowym lub samoczynnym (z wyłączeniem prądnic, silników 
rozruszników, rozdzielaczy, cewek zapłonowych, iskrowników, magne
tycznych kół zamachowych i świec zapłonowych) 

3,2 0 

8511 90 00  Części elektrycznych urządzeń zapłonowych lub rozrusznikowych, prąd
nic itd. objętych pozycją 8511, gdzie indziej niewymienione 

3,2 0 

8512 10 00  Elektryczny sprzęt oświetleniowy lub sygnalizacji wzrokowej, w rodzaju 
stosowanych w rowerach (z wyłączeniem lamp objętych pozycją 8539) 

2,7 0 

8512 20 00  Elektryczny sprzęt oświetleniowy lub sygnalizacji wzrokowej, w rodzaju 
stosowanych w pojazdach silnikowych (z wyłączeniem lamp objętych po
zycją 8539) 

2,7 0 

8512 30 10  Elektryczny sprzęt sygnalizacji dźwiękowej, (alarmy przeciwwłamaniowe), 
w rodzaju stosowanego w pojazdach silnikowych 

2,2 0 

8512 30 90  Elektryczny sprzęt sygnalizacji dźwiękowej, do rowerów 2,7 0 

8512 40 00  Elektryczne wycieraczki szyb, urządzenia zapobiegające zamarzaniu i zapa
rowaniu szyb, do pojazdów silnikowych 

2,7 0 

8512 90 10  Części elektrycznego sprzętu sygnalizacji dźwiękowej (alarmów przeciw
włamaniowych), do stosowania w pojazdach silnikowych, gdzie indziej 
niewymienione 

2,2 0 

8512 90 90  Części elektrycznego sprzętu oświetleniowego lub sygnalizacyjnego, wy
cieraczek szyb, urządzeń zapobiegających zamarzaniu i zaparowaniu 
szyb, w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych, gdzie indziej nie
wymienione (z wyłączeniem sprzętu sygnalizacji dźwiękowej (alarmów 
antywłamaniowych) 

2,7 0 

8513 10 00  Przenośne lampy elektryczne przystosowane do zasilania z własnego 
źródła energii 

5,7 0 

8513 90 00  Części przenośnych lamp elektrycznych przystosowanych do zasilania 
z własnego źródła energii, gdzie indziej niewymienione 

5,7 0 

8514 10 10  Oporowe piece piekarnicze i do herbatników 2,2 0 

8514 10 80  Piece przemysłowe lub laboratoryjne, oporowe (inne niż do produkcji ele
mentów półprzewodnikowych na płytkach półprzewodnikowych) 

2,2 0 
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8514 20 10  Piece działające na zasadzie indukcji 2,2 0 

8514 20 80  Piece działające na zasadzie strat dielektrycznych (inne niż do produkcji 
elementów półprzewodnikowych na płytkach półprzewodnikowych) 

2,2 0 

8514 30 19  Piece ogrzewane promieniami podczerwonymi (z wyłączeniem pieców su
szarniczych, urządzeń do ogrzewania pomieszczeń lub podłóg lub do 
podobnych celów, oraz do produkcji elementów półprzewodnikowych na 
płytkach półprzewodnikowych) 

2,2 0 

8514 30 99  Elektryczne piece przemysłowe lub laboratoryjne (z wyłączeniem pieców 
oporowych, indukcyjnych pieców nagrzewania pośredniego, pieców dzia
łających na zasadzie strat dielektrycznych, pieców ogrzewanych promie
niami podczerwonymi, pieców suszarniczych oraz pieców do produkcji 
elementów półprzewodnikowych na płytkach półprzewodnikowych) 

2,2 0 

8514 40 00  Urządzenia do obróbki cieplnej materiałów, działające na zasadzie induk
cji lub strat dielektrycznych (z wyłączeniem pieców) 

2,2 0 

8514 90 00  Części elektrycznych pieców przemysłowych lub laboratoryjnych, włącz
nie z tymi działającymi na zasadzie indukcji lub strat dielektrycznych, i in
nych urządzeń przemysłowych lub laboratoryjnych do obróbki cieplnej 
materiałów, działających na zasadzie indukcji lub strat dielektrycznych (in
nych niż do produkcji elementów półprzewodnikowych na płytkach pół
przewodnikowych) 

2,2 0 

8515 11 00  Lutownice elektryczne, w tym pistoletowe 2,7 0 

8515 19 00  Maszyny i aparatura do lutowania miękkiego lub twardego (z wyłączeniem 
lutownic, w tym pistoletowych) 

2,7 0 

8515 21 00  Maszyny i aparatura do oporowego zgrzewania metali, całkowicie lub 
częściowo automatyczne 

2,7 0 

8515 29 10  Maszyny i aparatura do zgrzewania stykowego metali, inne niż całkowicie 
lub częściowo automatyczne 

2,7 0 

8515 29 90  Maszyny i aparatura do oporowego zgrzewania metali, inne niż całkowi
cie lub częściowo automatyczne (z wyłączeniem maszyn do zgrzewania 
stykowego) 

2,7 0 

8515 31 00  Maszyny i aparatura do spawania metali łukiem elektrycznym, włącznie 
z łukiem plazmowym, całkowicie lub częściowo automatyczne 

2,7 0 

8515 39 13  Maszyny i aparatura do ręcznego spawania metali elektrodą otuloną, 
włącznie z urządzeniami do spawania lub cięcia, a przesyłanych wraz 
z transformatorami 

2,7 0 

8515 39 18  Maszyny i aparatura do spawania ręcznego metali elektrodą otuloną, 
włącznie z urządzeniami do spawania lub cięcia, prądnicami, przetworni
cami jednotwornikowymi, przekształtnikami, prostownikami lub zespo
łami prostowniczymi 

2,7 0 

8515 39 90  Maszyny i aparatura do spawania metali łukiem elektrycznym, włącznie 
z łukiem plazmowym, inne niż całkowicie lub częściowo automatyczne 
(z wyłączeniem do spawania ręcznego elektrodą otuloną) 

2,7 0 
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8515 80 11  Elektryczne maszyny i aparatura do spawania metali (z wyłączeniem ma
szyn i aparatury do oporowego zgrzewania metali, do spawania metali łu
kiem elektrycznym lub plazmowym) 

2,7 0 

8515 80 19  Elektryczne maszyny i aparatura do natryskiwania na gorąco metali lub 
węglików metali (z wyłączeniem pistoletów natryskowych do metali wy
mienionych w innym miejscu) 

2,7 0 

8515 80 91  Elektryczne maszyny i urządzenia do oporowego zgrzewania tworzyw 
sztucznych 

2,7 0 

8515 80 99  Elektryczne maszyny i aparatura do zgrzewania materiałów termoplas
tycznych (z wyłączeniem maszyn i aparatury do oporowego zgrzewania 
tworzyw sztucznych, i bonderów drutowych, w rodzaju stosowanych do 
produkcji urządzeń półprzewodnikowych) 

2,7 0 

8515 90 00  Części maszyn i aparatów do lutowania miękkiego, lutowania twardego 
lub spawania lub do natryskiwania na gorąco metali, węglików metali lub 
cermetali, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem bonderów druto
wych, w rodzaju stosowanych do produkcji urządzeń półprzewodniko
wych) 

2,7 0 

8516 10 11  Elektryczne podgrzewacze wody, natychmiastowe 2,7 0 

8516 10 19  Elektryczne podgrzewacze do wody (z wyłączeniem natychmiastowych 
podgrzewaczy wody oraz grzałek nurnikowych) 

2,7 0 

8516 10 90  Elektryczne grzałki nurnikowe 2,7 0 

8516 21 00  Grzejniki akumulacyjne elektryczne, do ogrzewania pomieszczeń 2,7 0 

8516 29 10  Grzejniki elektryczne wypełnione cieczą, do ogrzewania pomieszczeń i do 
ogrzewania gleby 

2,7 0 

8516 29 50  Grzejniki konwekcyjne elektryczne, do ogrzewania pomieszczeń i do 
ogrzewania gleby 

2,7 0 

8516 29 91  Elektryczne aparaty do ogrzewania pomieszczeń i do ogrzewania gleby, 
z wbudowanym wentylatorem (z wyłączeniem grzejników akumulacyj
nych) 

2,7 0 

8516 29 99  Elektryczne aparaty do ogrzewania pomieszczeń i do ogrzewania gleby, 
bez wbudowanego wentylatora (z wyłączeniem grzejników konwekcyj
nych i grzejników wypełnionych cieczą) 

2,7 0 

8516 31 10  Elektryczne suszarki hełmowe 2,7 0 

8516 31 90  Elektryczne suszarki do włosów (z wyłączeniem suszarek hełmowych) 2,7 0 

8516 32 00  Elektrotermiczne przyrządy fryzjerskie (z wyłączeniem suszarek do wło
sów) 

2,7 0 

8516 33 00  Elektryczne suszarki do rąk 2,7 0 
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8516 40 10  Elektryczne żelazka z nawilżaczami 2,7 0 

8516 40 90  Żelazka do prasowania, elektryczne (z wyłączeniem żelazek z nawilża
czami) 

2,7 0 

8516 50 00  Kuchenki mikrofalowe 5 0 

8516 60 10  Elektryczne kuchnie zawierające przynajmniej piekarnik i płytę grzewczą, 
do użytku domowego 

2,7 0 

8516 60 51  Elektryczne płyty kuchenne, kuchenki do gotowania i płyty grzewcze do 
wbudowania, do użytku domowego 

2,7 0 

8516 60 59  Elektryczne płyty kuchenne, kuchenki do gotowania oraz płyty grzewcze, 
do użytku domowego (z wyłączeniem tych do wbudowania) 

2,7 0 

8516 60 70  Elektryczne grille i ruszty, do użytku domowego 2,7 0 

8516 60 80  Elektryczne piekarniki do wbudowania, do użytku domowego 2,7 0 

8516 60 90  Piekarniki elektryczne, do użytku domowego (z wyłączeniem pieców do 
ogrzewania pomieszczeń, elektrycznych kuchni zawierających przynaj
mniej piekarnik i płytę grzewczą, kuchenek mikrofalowych i piekarników 
elektrycznych do wbudowania) 

2,7 0 

8516 71 00  Elektrotermiczne urządzenia do zaparzania kawy lub herbaty, do użytku 
domowego 

2,7 0 

8516 72 00  Elektryczne opiekacze do grzanek, do użytku domowego 2,7 0 

8516 79 20  Urządzenia do smażenia w głębokim tłuszczu, do użytku domowego 2,7 0 

8516 79 70  Urządzenia elektrotermiczne, do użytku domowego (z wyłączeniem przy
rządów fryzjerskich i suszarek do rąk, urządzeń do ogrzewania pomie
szczeń i ogrzewania gleby, podgrzewaczy do wody, grzałek nurnikowych, 
żelazek do prasowania, kuchenek mikrofalowych, pieców, kuchni, płyt ku
chennych, kuchenek do gotowania, grillów, rusztów, urządzeń do zapa
rzania kawy lub herbaty, opiekaczy do grzanek i urządzeń do smażenia 
w głębokim tłuszczu) 

2,7 0 

8516 80 20  Elektryczne rezystory grzejne, połączone z elementem izolacyjnym 2,7 0 

8516 80 80  Elektryczne rezystory grzejne (z wyłączeniem elektrycznych rezystorów 
grzejnych połączonych z elementem izolacyjnym z aglomerowanego 
węgla lub grafitu) 

2,7 0 

8516 90 00  Części elektrycznych podgrzewaczy do wody, grzałek nurnikowych, urzą
dzeń do ogrzewania pomieszczeń i ogrzewania gleby, przyrządów fryzjer
skich i suszarek do rąk, urządzeń elektrotermicznych w rodzaju stosowa
nych do użytku domowego i elektrycznych rezystorów grzejnych, gdzie 
indziej niewymienione 

2,7 0 

8517 11 00  Przewodowe aparaty telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową bez cła 0 

8517 12 00  Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych bez cła 0 
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8517 18 00  Aparaty telefoniczne (z wyłączeniem przewodowych aparatów telefonicz
nych ze słuchawką bezprzewodową i telefonów dla sieci komórkowych 
lub dla innych sieci bezprzewodowych) 

bez cła 0 

8517 61 00  Stacje bazowe aparatury do transmisji lub odbioru głosu, obrazów lub in
nych danych 

bez cła 0 

8517 62 00  Maszyny do odbioru, konwersji i transmisji lub regeneracji głosu, obra
zów lub innych danych, włącznie z aparatami przełączającymi i routingo
wymi (z wyłączeniem aparatów telefonicznych, telefonów dla sieci komór
kowych lub dla innych sieci bezprzewodowych) 

bez cła 0 

8517 69 10  Wideofony bez cła 0 

8517 69 20  Systemy z hasłowym przywołaniem bez cła 0 

8517 69 31  Odbiorniki przenośne dla systemów przywoławczych, ostrzegawczych bez cła 0 

8517 69 39  Aparatura odbiorcza do radiotelefonii lub radiotelegrafii (z wyłączeniem 
odbiorników przenośnych dla systemów przywoławczych, ostrzega
wczych) 

9,3 0 

8517 69 90  Aparatura do transmisji lub odbioru głosu, obrazów lub innych danych, 
włącznie z aparaturą do komunikacji w sieci przewodowej lub bezprze
wodowej (takiej jak lokalna lub rozległa sieć komputerowa) (z wyłącze
niem aparatów telefonicznych, telefonów dla sieci komórkowych lub dla 
innych sieci bezprzewodowych, stacji bazowych, aparatury do odbioru, 
konwersji i transmisji lub regeneracji głosu, obrazów lub innych danych, 
wideofonów, systemów z hasłowym przywołaniem, aparatury odbiorczej 
do radiotelefonii lub radiotelegrafii oraz aparatury do transmisji lub od
bioru objętej pozycją 8443, 8525, 8527 lub 8528) 

bez cła 0 

8517 70 11  Anteny do radiotelefonów lub radiotelegrafów bez cła 0 

8517 70 15  Anteny teleskopowe i prętowe do aparatury przenośnej lub nadającej się 
do zamontowania w pojazdach silnikowych 

5 0 

8517 70 19  Anteny i reflektory anten wszelkich typów oraz części nadające się do sto
sowania do nich, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem anten do 
radiotelefonów lub radiotelegrafów, anten teleskopowych i prętowych do 
aparatury przenośnej lub nadającej się do zamontowania w pojazdach sil
nikowych) 

3,6 0 

8517 70 90  Części aparatów telefonicznych, telefonów dla sieci komórkowych lub dla 
innych sieci bezprzewodowych i pozostała aparatura do transmisji lub od
bioru głosu, obrazów lub innych danych, gdzie indziej niewymienione 
(z wyłączeniem anten i reflektorów anten wszelkich typów i części nad
ających się do stosowania do nich) 

bez cła 0 

8518 10 30  Mikrofony posiadające zakres częstotliwości od 300 Hz do 3,4 kHz, 
o średnicy <= 10 mm i wysokości <= 3 mm, w rodzaju stosowanych w te
lekomunikacji 

bez cła 0 

8518 10 95  Mikrofony i ich stojaki (z wyłączeniem mikrofonów posiadających zakres 
częstotliwości od 300 Hz do 3,4 kHz, o średnicy <= 10 mm i wysokości 
<= 3 mm, w rodzaju stosowanych w telekomunikacji, i mikrofonów bez
przewodowych z wbudowanym nadajnikiem) 

2,5 0 

24.12.2016 L 356/664 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



CN 2007  Wyszczególnienie Stawka podstawowa Kategoria 

8518 21 00  Głośniki zamontowane w obudowach, pojedyncze 4,5 0 

8518 22 00  Zestawy głośnikowe zamontowane w tej samej obudowie 4,5 0 

8518 29 30  Głośniki, bez obudowy, posiadające zakres częstotliwości od 300 Hz do 
3,4 kHz, o średnicy <= 50 mm, w rodzaju stosowanych w telekomunika
cji 

bez cła 0 

8518 29 95  Głośniki, bez obudowy (z wyłączeniem posiadających zakres częstotli
wości od 300 Hz do 3,4 kHz, o średnicy <= 50 mm, w rodzaju stosowa
nych w telekomunikacji) 

3 0 

8518 30 20  Słuchawki bezprzewodowe do telefonów przewodowych, nawet z mikrofo
nem, oraz zestawy składające się z mikrofonu i jednego lub więcej głośni
ków 

bez cła 0 

8518 30 95  Słuchawki nagłowne i douszne, nawet z mikrofonem, oraz zestawy skła
dające się z mikrofonu i jednego lub więcej głośników (z wyłączeniem 
słuchawek bezprzewodowych do telefonów przewodowych, aparatów tele
fonicznych, aparatów słuchowych i hełmów z wbudowanymi słuchaw
kami nagłownymi, nawet z mikrofonem) 

2 0 

8518 40 30  Wzmacniacze częstotliwości akustycznych telefoniczne i pomiarowe, elek
tryczne 

3 0 

8518 40 81  Wzmacniacze częstotliwości akustycznych, elektryczne, jednokanałowe 
(z wyłączeniem wzmacniaczy telefonicznych i pomiarowych) 

4,5 0 

8518 40 89  Wzmacniacze częstotliwości akustycznych, elektryczne, wielokanałowe 
(z wyłączeniem wzmacniaczy telefonicznych i pomiarowych) 

4,5 0 

8518 50 00  Elektryczne zestawy wzmacniające dźwięk 2 0 

8518 90 00  Części mikrofonów, głośników, słuchawek nagłownych, słuchawek dousz
nych, elektrycznych wzmacniaczy częstotliwości akustycznych lub elek
trycznych zestawów wzmacniających dźwięk, gdzie indziej niewymie
nione 

2 0 

8519 20 10  Gramofony uruchamiane monetą lub żetonem monety lub żetonu 6 0 

8519 20 91  Aparatura do rejestrowania lub odtwarzania dźwięku, uruchamiana mo
netami, banknotami, kartami bankowymi, żetonami lub innymi środkami 
płatniczymi, z laserowym systemem odczytu (z wyłączeniem gramofonów 
uruchamianych monetą lub żetonem monety lub żetonu) 

9,5 0 

8519 20 99  Aparatura do rejestrowania lub odtwarzania dźwięku, uruchamiana mo
netami, banknotami, kartami bankowymi, żetonami lub innymi środkami 
płatniczymi, bez laserowego systemu odczytu (z wyłączeniem gramofo
nów uruchamianych monetą lub żetonem monety lub żetonu) 

4,5 0 

8519 30 00  Gramofony bez wzmacniacza 2 0 

8519 50 00  Telefoniczne aparaty zgłoszeniowo-informacyjne bez cła 0 
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8519 81 11  Urządzenia do przenoszenia informacji (tylko odtwarzające), włącznie 
z odtwarzaczami kasetowymi, wykorzystujące nośniki magnetyczne, op
tyczne lub półprzewodnikowe, niezawierające urządzenia do rejestracji 
dźwięku 

5 0 

8519 81 15  Kieszonkowe odtwarzacze kasetowe (tylko odtwarzające) (wymiary 
<= 170 mm × 100 mm × 45 mm), wykorzystujące nośniki magnetyczne, 
optyczne lub półprzewodnikowe, niezawierające urządzenia do rejestracji 
dźwięku (z wyłączeniem urządzeń do przenoszenia informacji) 

bez cła 0 

8519 81 21  Odtwarzacze kasetowe (tylko odtwarzające), wykorzystujące nośniki mag
netyczne, optyczne lub półprzewodnikowe, z analogowym lub cyfrowym 
systemem odczytu, niezawierające urządzenia do rejestracji dźwięku (z wy
łączeniem urządzeń do przenoszenia informacji i odtwarzaczy kieszonko
wych) 

9 0 

8519 81 25  Odtwarzacze kasetowe (tylko odtwarzające), wykorzystujące nośniki mag
netyczne, optyczne lub półprzewodnikowe, niezawierające urządzenia do 
rejestracji dźwięku (z wyłączeniem odtwarzaczy z analogowym lub cyfro
wym systemem odczytu, urządzeń do przenoszenia informacji i odtwarza
czy kieszonkowych) 

2 0 

8519 81 31  Sprzęt do odtwarzania dźwięku, z laserowym systemem odczytu (odtwa
rzacze CD), w rodzaju stosowanego w pojazdach silnikowych, do płyt 
o średnicy <= 6,5 cm, niezawierający urządzenia do rejestracji dźwięku 

9 0 

8519 81 35  Sprzęt do odtwarzania dźwięku, z laserowym systemem odczytu (odtwa
rzacze CD), niezawierający urządzenia do rejestracji dźwięku (z wyłącze
niem w rodzaju stosowanego w pojazdach silnikowych, do płyt o średnicy 
<= 6,5 cm) 

9,5 0 

8519 81 45  Aparatura do odtwarzania dźwięku, wykorzystująca nośniki magnetyczne, 
optyczne lub półprzewodnikowe, bez laserowego systemu odczytu, nieza
wierająca urządzenia do rejestracji dźwięku (z wyłączeniem uruchamianej 
monetami, banknotami, kartami bankowymi, żetonami lub innymi środ
kami płatniczymi, gramofonów bez wzmacniacza, urządzeń do przeno
szenia informacji, telefonicznych aparatów zgłoszeniowo-informacyjnych, 
odtwarzaczy kasetowych i odtwarzaczy CD) 

4,5 0 

8519 81 51  Dyktafony wykorzystujące nośniki magnetyczne, optyczne lub półprze
wodnikowe, zawierające urządzenie do odtwarzania dźwięku, nienadające 
się do działania bez zewnętrznego źródła energii (z wyłączeniem maszyn 
do przenoszenia informacji (tylko odtwarzających)) 

4 0 

8519 81 55  Magnetofony kasetowe, z wbudowanym wzmacniaczem i z wbudowanym 
jednym lub więcej głośnikami, nadające się do działania bez zewnętrznego 
źródła energii (z wyłączeniem dyktafonów) 

bez cła 0 

8519 81 61  Magnetofony kasetowe, z wbudowanym wzmacniaczem i z wbudowanym 
jednym lub więcej głośnikami, działające wyłącznie z zewnętrznym źród
łem energii 

2 0 

8519 81 65  Magnetofony kieszonkowe (wymiary <= 170 mm × 100 mm × 45 mm), 
zawierające urządzenie do odtwarzania dźwięku (z wyłączeniem tych 
z wbudowanym wzmacniaczem i z wbudowanym jednym lub więcej głoś
nikami) 

bez cła 0 
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8519 81 75  Magnetofony kasetowe, zawierające urządzenie do odtwarzania dźwięku 
(z wyłączeniem tych z wbudowanym wzmacniaczem i z wbudowanym 
jednym lub więcej głośnikami oraz kieszonkowych) 

2 0 

8519 81 81  Magnetofony szpulowe, pozwalające na zapis lub odtwarzanie dźwięku 
przy prędkości 19 cm/s lub przy kilku prędkościach, o ile posiadają pręd
kość 19 cm/s oraz niższe prędkości 

2 0 

8519 81 85  Magnetofony zawierające urządzenie do odtwarzania dźwięku (z wyłącze
niem tych uruchamianych monetami, banknotami, kartami bankowymi, 
żetonami lub innymi środkami płatniczymi, telefonicznych aparatów zgło
szeniowo-informacyjnych, dyktafonów, magnetofonów kasetowych i szpu
lowych, pozwalających na zapis lub odtwarzanie dźwięku przy prędkości 
19 cm/s lub przy kilku prędkościach, o ile posiadają prędkość 19 cm/s 
oraz niższe prędkości) 

7 0 

8519 81 95  Aparatura do rejestrowania lub odtwarzania dźwięku, wykorzystująca 
nośniki magnetyczne, optyczne lub półprzewodnikowe (z wyłączeniem 
uruchamianej monetami, banknotami, kartami bankowymi, żetonami lub 
innymi środkami płatniczymi, gramofonów bez wzmacniacza, telefonicz
nych aparatów zgłoszeniowo-informacyjnych, dyktafonów i magnetofo
nów) 

2 0 

8519 89 11  Gramofony (z wyłączeniem gramofonów wykorzystujących nośniki mag
netyczne, optyczne lub półprzewodnikowe, uruchamianych monetami, 
banknotami, kartami bankowymi, żetonami lub innymi środkami płatni
czymi) 

2 0 

8519 89 15  Urządzenia do przenoszenia informacji (tylko odtwarzające), niezawiera
jące urządzeń do rejestracji dźwięku (z wyłączeniem wykorzystujących 
nośniki magnetyczne, optyczne lub półprzewodnikowe) 

5 0 

8519 89 19  Sprzęt do odtwarzania dźwięku, niezawierający urządzenia do rejestracji 
dźwięku (z wyłączeniem wykorzystującego nośniki magnetyczne, op
tyczne lub półprzewodnikowe, uruchamianego monetami, banknotami, 
kartami bankowymi, żetonami lub innymi środkami płatniczymi, gramo
fonów bez wzmacniacza, telefonicznych aparatów zgłoszeniowo-informa
cyjnych, gramofonów oraz urządzeń do przenoszenia informacji) 

4,5 0 

8519 89 90  Sprzęt do rejestrowania lub odtwarzania dźwięku (z wyłączeniem wyko
rzystującego nośniki magnetyczne, optyczne lub półprzewodnikowe, uru
chamianego monetami, banknotami, kartami bankowymi, żetonami lub 
innymi środkami płatniczymi, gramofonów bez wzmacniacza, telefonicz
nych aparatów zgłoszeniowo-informacyjnych i sprzętu do odtwarzania 
dźwięku, niezawierającego urządzeń do rejestracji dźwięku) 

2 0 

8521 10 20  Aparatura do zapisu lub odtwarzania obrazu i dźwięku, nawet z wbudo
wanym urządzeniem do odbioru sygnałów wizyjnych i dźwiękowych (tu
nerem wideo), stosująca taśmy magnetyczne o szerokości taśmy 
<= 1,3 cm i pozwalająca na odtwarzanie lub zapis przy prędkości taśmy 
<= 50 mm/s (z wyłączeniem rejestrujących kamer wideo) 

14 0 

8521 10 95  Aparatura do zapisu lub odtwarzania obrazu i dźwięku, nawet z wbudo
wanym urządzeniem do odbioru sygnałów wizyjnych i dźwiękowych (tu
nerem wideo), stosująca taśmy magnetyczne (z wyłączeniem rejestrują
cych kamer wideo i tej stosującej taśmy magnetyczne o szerokości taśmy 
<= 1,3 cm i pozwalającej na odtwarzanie lub zapis przy prędkości taśmy 
<= 50 mm/s) 

8 0 
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8521 90 00  Aparatura do zapisu lub odtwarzania obrazu i dźwięku, nawet z wbudo
wanym urządzeniem do odbioru sygnałów wizyjnych i dźwiękowych (tu
nerem wideo) (z wyłączeniem stosującej taśmy magnetyczne i rejestrują
cych kamer wideo) 

13,9 0 

8522 10 00  Wkładki gramofonowe 4 0 

8522 90 30  Igły; diamenty, szafiry i pozostałe kamienie szlachetne lub półszlachetne 
(naturalne, syntetyczne lub odtworzone) na igły do aparatury do odtwa
rzania dźwięku 

bez cła 0 

8522 90 41  Podzespoły elektroniczne telefonicznych aparatów zgłoszeniowo-informa
cyjnych, gdzie indziej niewymienione 

bez cła 0 

8522 90 49  Podzespoły elektroniczne do aparatury do rejestrowania lub odtwarzania 
dźwięku i do zapisu lub odtwarzania obrazu i dźwięku, gdzie indziej nie
wymienione (z wyłączeniem do telefonicznych aparatów zgłoszeniowo-in
formacyjnych) 

4 0 

8522 90 70  Zespoły pojedynczych kieszeni magnetofonowych o całkowitej grubości 
<= 53 mm, w rodzaju stosowanych do produkcji aparatury do zapisu i od
twarzania dźwięku 

bez cła 0 

8522 90 80  Części i akcesoria nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie z apa
raturą do rejestrowania lub odtwarzania dźwięku i do zapisu lub odtwa
rzania obrazu i dźwięku, gdzie indziej niewymienione 

4 0 

8523 21 00  Karty zawierające pasek magnetyczny, do rejestrowania dźwięku lub in
nych zjawisk 

3,5 0 

8523 29 15  Taśmy magnetyczne i dyski magnetyczne, niezapisane, do rejestrowania 
dźwięku lub innych zjawisk 

bez cła 0 

8523 29 31  Taśmy magnetyczne i dyski magnetyczne, zapisane, do odtwarzania zja
wisk fizycznych (z wyłączeniem tych do odtwarzania dźwięku lub obrazu, 
do odtwarzania instrukcji, danych, dźwięków oraz obrazów zapisanych 
w postaci binarnej maszynowej, oraz umożliwiających manipulowanie lub 
interaktywną współpracę z użytkownikiem za pomocą maszyn do auto
matycznego przetwarzania danych, i towarów objętych działem 37) 

bez cła 0 

8523 29 33  Taśmy magnetyczne i dyski magnetyczne, zapisane, do odtwarzania in
strukcji, danych, dźwięków oraz obrazów zapisanych w postaci binarnej 
maszynowej oraz umożliwiające manipulowanie lub interaktywną współ
pracę z użytkownikiem za pomocą maszyn do automatycznego przetwa
rzania danych 

bez cła 0 

8523 29 39  Taśmy magnetyczne i dyski magnetyczne, zapisane, do odtwarzania 
dźwięku lub obrazu (z wyłączeniem do odtwarzania instrukcji, danych, 
dźwięków oraz obrazów zapisanych w postaci binarnej maszynowej, oraz 
umożliwiających manipulowanie lub interaktywną współpracę z użytkow
nikiem za pomocą maszyn do automatycznego przetwarzania danych, i to
warów objętych działem 37) 

3,5 0 

8523 29 90  Nośniki magnetyczne do odtwarzania dźwięku lub obrazu (z wyłączeniem 
kart zawierających pasek magnetyczny, taśm magnetycznych, dysków 
magnetycznych i towarów objętych działem 37) 

3,5 0 
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8523 40 11  Optyczne dyski do systemów odczytu laserowego, niezapisane, o pojem
ności zapisu <= 900 megabajtów, niekasowalne (CD-R) 

bez cła 0 

8523 40 13  Optyczne dyski do systemów odczytu laserowego, niezapisane, o pojem
ności zapisu > 900 megabajtów, ale <= 18 gigabajtów, niekasowalne (uni
wersalne dyski video) (DVD-/+R) 

bez cła 0 

8523 40 19  Nośniki optyczne, niezapisane, do rejestrowania dźwięku lub innych zja
wisk fizycznych (np. CD-RW, DVD-/+RW, DVD-RAM, MiniDisc) (z wyłą
czeniem dysków niekasowalnych do systemów odczytu laserowego o po
jemności zapisu <= 18 gigabajtów (CD-R, DVD-/+R) i towarów objętych 
działem 37) 

bez cła 0 

8523 40 25  Dyski optyczne do systemów odczytu laserowego, zapisane, do odtwarza
nia zjawisk fizycznych (z wyłączeniem tych do odtwarzania dźwięku lub 
obrazu, do odtwarzania instrukcji, danych, dźwięków oraz obrazów zapi
sanych w postaci binarnej maszynowej, oraz umożliwiających manipulo
wanie lub interaktywną współpracę z użytkownikiem za pomocą maszyn 
do automatycznego przetwarzania danych, i towarów objętych działem 
37) 

bez cła 0 

8523 40 31  Dyski optyczne do systemów odczytu laserowego, zapisane, do odtwarza
nia wyłącznie dźwięku, o średnicy <= 6,5 cm 

3,5 0 

8523 40 39  Dyski optyczne do systemów odczytu laserowego, zapisane, do odtwarza
nia wyłącznie dźwięku, o średnicy > 6,5 cm 

3,5 0 

8523 40 45  Dyski optyczne do systemów odczytu laserowego, zapisane, do odtwarza
nia instrukcji, danych, dźwięków oraz obrazów zapisanych w postaci bi
narnej maszynowej oraz umożliwiające manipulowanie lub interaktywną 
współpracę z użytkownikiem za pomocą maszyn do automatycznego 
przetwarzania danych 

bez cła 0 

8523 40 51  Uniwersalne dyski wideo (DVD), zapisane 3,5 0 

8523 40 59  Dyski optyczne do systemów odczytu laserowego, zapisane, do odtwarza
nia wyłącznie dźwięków i obrazów (z wyłączeniem uniwersalnych dysków 
wideo (DVD) oraz dysków do odtwarzania instrukcji, danych, dźwięków 
oraz obrazów zapisanych w postaci binarnej maszynowej, oraz umożli
wiających manipulowanie lub interaktywną współpracę z użytkownikiem 
za pomocą maszyn do automatycznego przetwarzania danych) 

3,5 0 

8523 40 91  Nośniki optyczne, zapisane, do odtwarzania zjawisk fizycznych (z wyłącze
niem dysków do systemów odczytu laserowego, tych do odtwarzania 
dźwięku lub obrazu, do odtwarzania instrukcji, danych, dźwięków oraz 
obrazów zapisanych w postaci binarnej maszynowej, oraz umożliwiają
cych manipulowanie lub interaktywną współpracę z użytkownikiem za 
pomocą maszyn do automatycznego przetwarzania danych oraz towarów 
objętych działem 37) 

bez cła 0 

8523 40 93  Nośniki optyczne, zapisane, do odtwarzania instrukcji, danych, dźwięków 
oraz obrazów zapisanych w postaci binarnej maszynowej oraz umożli
wiające manipulowanie lub interaktywną współpracę z użytkownikiem za 
pomocą maszyn do automatycznego przetwarzania danych (z wyłącze
niem dysków do systemów odczytu laserowego) 

bez cła 0 
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8523 40 99  Nośniki optyczne, zapisane, do odtwarzania dźwięku lub obrazu (z wyłą
czeniem dysków do systemów odczytu laserowego, tych do odtwarzania 
instrukcji, danych, dźwięków oraz obrazów zapisanych w postaci binarnej 
maszynowej, oraz umożliwiających manipulowanie lub interaktywną 
współpracę z użytkownikiem za pomocą maszyn do automatycznego 
przetwarzania danych oraz towarów objętych działem 37) 

3,5 0 

8523 51 10  Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej do rejestrowania danych 
ze źródła zewnętrznego (karty pamięci flash lub karty szybkiej pamięci 
elektronicznej), niezapisane 

bez cła 0 

8523 51 91  Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej do rejestrowania danych 
ze źródła zewnętrznego (karty pamięci flash lub karty szybkiej pamięci 
elektronicznej), zapisane, do odtwarzania zjawisk fizycznych (z wyłącze
niem tych do odtwarzania dźwięku lub obrazu, do odtwarzania instrukcji, 
danych, dźwięków oraz obrazów zapisanych w postaci binarnej maszyno
wej, oraz umożliwiających manipulowanie lub interaktywną współpracę 
z użytkownikiem za pomocą maszyn do automatycznego przetwarzania 
danych, i towarów objętych działem 37) 

bez cła 0 

8523 51 93  Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej do rejestrowania danych 
ze źródła zewnętrznego (karty pamięci flash lub karty szybkiej pamięci 
elektronicznej), zapisane, do odtwarzania instrukcji, danych, dźwięków 
oraz obrazów zapisanych w postaci binarnej maszynowej, oraz umożli
wiających manipulowanie lub interaktywną współpracę z użytkownikiem 
za pomocą maszyn do automatycznego przetwarzania danych 

bez cła 0 

8523 51 99  Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej do rejestrowania danych 
ze źródła zewnętrznego (karty pamięci flash lub karty szybkiej pamięci 
elektronicznej), zapisane, do odtwarzania dźwięku lub obrazu (z wyłącze
niem do odtwarzania instrukcji, danych, dźwięków oraz obrazów zapisa
nych w postaci binarnej maszynowej, oraz umożliwiających manipulowa
nie lub interaktywną współpracę z użytkownikiem za pomocą maszyn do 
automatycznego przetwarzania danych i towarów objętych działem 37) 

3,5 0 

8523 52 10  Karty zawierające dwa elektroniczne układy scalone lub więcej (»karty in
teligentne«) 

3,7 0 

8523 52 90  Karty i identyfikatory zawierające tylko jeden elektroniczny układ scalony 
(»karty inteligentne«) 

bez cła 0 

8523 59 10  Nośniki półprzewodnikowe, niezapisane, do rejestrowania dźwięku lub in
nych zjawisk fizycznych (z wyłączeniem półprzewodnikowych urządzeń 
pamięci trwałej oraz »kart inteligentnych«) 

bez cła 0 

8523 59 91  Nośniki półprzewodnikowe, zapisane, do odtwarzania zjawisk fizycznych 
(z wyłączeniem tych do odtwarzania dźwięku lub obrazu, do odtwarzania 
instrukcji, danych, dźwięków oraz obrazów zapisanych w postaci binarnej 
maszynowej, oraz umożliwiających manipulowanie lub interaktywną 
współpracę z użytkownikiem za pomocą maszyn do automatycznego 
przetwarzania danych, półprzewodnikowych urządzeń pamięci trwałej, 
»kart inteligentnych« i towarów objętych działem 37) 

bez cła 0 
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8523 59 93  Nośniki półprzewodnikowe, zapisane, do odtwarzania instrukcji, danych, 
dźwięków oraz obrazów zapisanych w postaci binarnej maszynowej oraz 
umożliwiające manipulowanie lub interaktywną współpracę z użytkowni
kiem za pomocą maszyn do automatycznego przetwarzania danych (z wy
łączeniem półprzewodnikowych urządzeń pamięci trwałej, »kart inteli
gentnych« i towarów objętych działem 37) 

bez cła 0 

8523 59 99  Nośniki półprzewodnikowe, zapisane, do odtwarzania dźwięku lub ob
razu (z wyłączeniem do odtwarzania instrukcji, danych, dźwięków oraz 
obrazów zapisanych w postaci binarnej maszynowej, oraz umożliwiają
cych manipulowanie lub interaktywną współpracę z użytkownikiem za 
pomocą maszyn do automatycznego przetwarzania danych, półprzewod
nikowych urządzeń pamięci trwałej, »kart inteligentnych« i towarów obję
tych działem 37) 

3,5 0 

8523 80 10  Płyty gramofonowe i inne nośniki do rejestrowania dźwięku lub innych 
zjawisk fizycznych, niezapisane, włącznie z matrycami i wzorcami do 
produkcji dysków (z wyłączeniem nośników magnetycznych, optycznych 
i półprzewodnikowych oraz produktów objętych działem 37) 

bez cła 0 

8523 80 91  Nośniki do odtwarzania zjawisk fizycznych, zapisane (z wyłączeniem tych 
do odtwarzania dźwięku lub obrazu, do odtwarzania instrukcji, danych, 
dźwięków oraz obrazów zapisanych w postaci binarnej maszynowej, oraz 
umożliwiających manipulowanie lub interaktywną współpracę z użytkow
nikiem za pomocą maszyn do automatycznego przetwarzania danych, 
nośników magnetycznych, optycznych i półprzewodnikowych oraz pro
duktów objętych działem 37) 

bez cła 0 

8523 80 93  Zapisane nośniki do odtwarzania instrukcji, danych, dźwięków oraz obra
zów zapisanych w postaci binarnej maszynowej, oraz umożliwiające ma
nipulowanie lub interaktywną współpracę z użytkownikiem za pomocą 
maszyn do automatycznego przetwarzania danych (z wyłączeniem nośni
ków magnetycznych, optycznych i półprzewodnikowych oraz produktów 
objętych działem 37) 

bez cła 0 

8523 80 99  Płyty gramofonowe i inne nośniki, zapisane, do odtwarzania dźwięku lub 
obrazu, włącznie z matrycami i wzorcami do produkcji dysków (z wyłą
czeniem do odtwarzania instrukcji, danych, dźwięków oraz obrazów zapi
sanych w postaci binarnej maszynowej, oraz umożliwiających manipulo
wanie lub interaktywną współpracę z użytkownikiem za pomocą maszyn 
do automatycznego przetwarzania danych, nośników magnetycznych, op
tycznych i półprzewodnikowych oraz produktów objętych działem 37) 

3,5 0 

8525 50 00  Aparatura nadawcza do radiofonii lub telewizji, niezawierająca aparatury 
odbiorczej 

3,6 0 

8525 60 00  Aparatura nadawcza do radiofonii lub telewizji, zawierająca aparaturę od
biorczą 

bez cła 0 

8525 80 11  Kamery telewizyjne, z trzema lub większą liczbą lamp analizujących 3 0 

8525 80 19  Kamery telewizyjne (z wyłączeniem tych z trzema lub większą liczbą 
lamp analizujących i rejestrujących kamer wideo) 

4,9 0 
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8525 80 30  Kamery i aparaty cyfrowe bez cła 0 

8525 80 91  Rejestrujące kamery wideo nadające się jedynie do zapisu dźwięku i ob
razu zarejestrowanego przez kamerę telewizyjną 

4,9 0 

8525 80 99  Rejestrujące kamery wideo nadające się do zapisu programów telewizyj
nych i dźwięku i obrazu zarejestrowanego przez kamerę telewizyjną 

12,5 0 

8526 10 00  Aparatura radarowa 3,7 0 

8526 91 20  Odbiorniki radionawigacyjne (z wyłączeniem aparatury radarowej) 3,7 0 

8526 91 80  Aparatura radionawigacyjna (z wyłączeniem odbiorników i aparatury ra
darowej) 

3,7 0 

8526 92 00  Aparatura do zdalnego sterowania drogą radiową 3,7 0 

8527 12 10  Radioodtwarzacze kasetowe kieszonkowe (wymiary <= 170 mm × 
100 mm × 45 mm), z analogowym i cyfrowym systemem odczytu, z wbu
dowanym wzmacniaczem, bez wbudowanych głośników, nadające się do 
pracy bez zewnętrznego źródła energii 

14 0 

8527 12 90  Radioodtwarzacze kasetowe kieszonkowe (wymiary <= 170 mm × 
100 mm × 45 mm), z wbudowanym wzmacniaczem, bez wbudowanych 
głośników, nadające się do pracy bez zewnętrznego źródła energii (z wyłą
czeniem z analogowym i cyfrowym systemem odczytu) 

10 0 

8527 13 10  Odbiorniki radiowe nadające się do pracy bez zewnętrznego źródła zasila
nia, połączone z aparaturą do odtwarzania dźwięku z laserowym syste
mem odczytu (z wyłączeniem radioodtwarzaczy kasetowych kieszonko
wych) 

12 0 

8527 13 91  Radioodtwarzacze kasetowe nadające się do pracy bez zewnętrznego 
źródła zasilania, połączone z aparaturą do zapisu lub odtwarzania 
dźwięku, z analogowym i cyfrowym systemem odczytu (z wyłączeniem 
radioodtwarzaczy kasetowych kieszonkowych) 

14 0 

8527 13 99  Odbiorniki radiowe nadające się do pracy bez zewnętrznego źródła zasila
nia, połączone z aparaturą do zapisu lub odtwarzania dźwięku (z wyłącze
niem radioodtwarzaczy kasetowych kieszonkowych, z laserowym syste
mem odczytu i kasetowych z analogowym i cyfrowym systemem od
czytu) 

10 0 

8527 19 00  Odbiorniki radiowe nadające się do pracy bez zewnętrznego źródła zasila
nia, niepołączone z aparaturą do odtwarzania dźwięku 

bez cła 0 

8527 21 20  Odbiorniki radiowe nadające się do odbierania i dekodowania cyfrowych 
sygnałów radiowego systemu przekazywania danych (RDS), w rodzaju 
stosowanych w pojazdach silnikowych, nadające się do pracy tylko z zew
nętrznym źródłem zasilania, połączone z aparaturą do zapisu lub odtwa
rzania dźwięku, z laserowym systemem odczytu 

14 0 
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8527 21 52  Odbiorniki radiowe kasetowe, nadające się do odbierania i dekodowania 
cyfrowych sygnałów radiowego systemu przekazywania danych (RDS), 
w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych, nadające się do pracy 
tylko z zewnętrznym źródłem zasilania, połączone z aparaturą do zapisu 
lub odtwarzania dźwięku, z analogowym i cyfrowym systemem odczytu 

14 0 

8527 21 59  Odbiorniki radiowe nadające się do odbierania i dekodowania cyfrowych 
sygnałów radiowego systemu przekazywania danych (RDS), w rodzaju 
stosowanych w pojazdach silnikowych, nadające się do pracy tylko z zew
nętrznym źródłem zasilania, połączone z aparaturą do zapisu lub odtwa
rzania dźwięku (z wyłączeniem tych z laserowym systemem odczytu i ka
setowych z analogowym i cyfrowym systemem odczytu) 

10 0 

8527 21 70  Odbiorniki radiowe w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych, 
nadające się do pracy tylko z zewnętrznym źródłem zasilania, połączone 
z aparaturą do zapisu lub odtwarzania dźwięku, z laserowym systemem 
odczytu (z wyłączeniem tych nadających się do odbierania i dekodowania 
cyfrowych sygnałów radiowego systemu przekazywania danych (RDS)) 

14 0 

8527 21 92  Odbiorniki radiowe kasetowe w rodzaju stosowanych w pojazdach silni
kowych, nadające się do pracy tylko z zewnętrznym źródłem zasilania, 
połączone z aparaturą do zapisu lub odtwarzania dźwięku, z analogowym 
i cyfrowym systemem odczytu (z wyłączeniem tych nadających się do od
bierania i dekodowania cyfrowych sygnałów radiowego systemu przekazy
wania danych (RDS)) 

14 0 

8527 21 98  Odbiorniki radiowe w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych, 
nadające się do pracy tylko z zewnętrznym źródłem zasilania, połączone 
z aparaturą do zapisu lub odtwarzania dźwięku (z wyłączeniem aparatury 
do odtwarzania dźwięku z laserowym systemem odczytu, tych nadających 
się do odbierania i dekodowania cyfrowych sygnałów radiowego systemu 
przekazywania danych (RDS)) oraz kasetowych z analogowym i cyfrowym 
systemem odczytu) 

10 0 

8527 29 00  Odbiorniki radiowe nienadające się do pracy bez zewnętrznego źródła 
energii, w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych, niepołączone 
z aparaturą do zapisu lub odtwarzania dźwięku 

12 0 

8527 91 11  Odbiorniki kasetowe, zasilane wyłącznie z sieci, zawierające w tej samej 
obudowie jeden lub więcej głośników, połączone z aparaturą do zapisu 
lub odtwarzania dźwięku, z analogowym i cyfrowym systemem odczytu 

14 0 

8527 91 19  Odbiorniki radiowe, zasilane wyłącznie z sieci, zawierające w tej samej 
obudowie jeden lub więcej głośników, połączone z aparaturą do zapisu 
lub odtwarzania dźwięku (z wyłączeniem kasetowych z analogowym i cy
frowym systemem odczytu) 

10 0 

8527 91 35  Odbiorniki radiowe, zasilane wyłącznie z sieci, bez wbudowanych głośni
ków, połączone z aparaturą do odtwarzania dźwięku, z laserowym syste
mem odczytu (z wyłączeniem w rodzaju stosowanych w pojazdach silni
kowych) 

12 0 
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8527 91 91  Radioodtwarzacze kasetowe, zasilane wyłącznie z sieci, bez wbudowanych 
głośników, połączone z aparaturą do zapisu lub odtwarzania dźwięku 
z analogowym i cyfrowym systemem odczytu (z wyłączeniem w rodzaju 
stosowanych w pojazdach silnikowych) 

14 0 

8527 91 99  Odbiorniki radiowe, zasilane wyłącznie z sieci, bez wbudowanych głośni
ków, połączone z aparaturą do zapisu lub odtwarzania dźwięku (z wyłą
czeniem z laserowym systemem odczytu, kasetowych z analogowym i cy
frowym systemem odczytu oraz w rodzaju stosowanych w pojazdach sil
nikowych) 

10 0 

8527 92 10  Radiobudziki, nadające się do pracy wyłącznie w sieci, niepołączone z apa
raturą do rejestracji lub odtwarzania dźwięku 

bez cła 0 

8527 92 90  Odbiorniki radiowe, nadające się do pracy wyłącznie w sieci, niepoł
ączone z aparaturą do rejestracji lub odtwarzania dźwięku, ale połączone 
z zegarem (z wyłączeniem w rodzaju stosowanych w pojazdach silniko
wych i radiobudzików) 

9 0 

8527 99 00  Odbiorniki radiowe, nadające się do pracy wyłącznie w sieci, niepoł
ączone z aparaturą do rejestracji lub odtwarzania dźwięku i niepołączone 
z zegarem (z wyłączeniem tych w rodzaju stosowanych w pojazdach silni
kowych) 

9 0 

8528 41 00  Monitory z lampą elektronopromieniową w rodzaju wyłącznie lub głów
nie stosowanych w maszynach do automatycznego przetwarzania danych 
objętych pozycją 8471 

bez cła 0 

8528 49 10  Monitory z lampą elektronopromieniową, czarno-białe lub inne mono
chromatyczne, niezawierające aparatury odbiorczej dla telewizji (z wyłą
czeniem w rodzaju wyłącznie lub głównie stosowanych w maszynach do 
automatycznego przetwarzania danych objętych pozycją 8471) 

14 0 

8528 49 35  Monitory z lampą elektronopromieniową, kolorowe, z lampą elektrono
promieniową z ekranem o stosunku szerokości do wysokości < 1,5, nie
zawierające aparatury odbiorczej dla telewizji (z wyłączeniem w rodzaju 
wyłącznie lub głównie stosowanych w maszynach do automatycznego 
przetwarzania danych objętych pozycją 8471) 

14 0 

8528 49 91  Monitory z lampą elektronopromieniową, kolorowe, z lampą elektrono
promieniową z ekranem o stosunku szerokości do wysokości >= 1,5, 
z rozdzielczością poziomą <= 625 linii, niezawierające aparatury odbior
czej dla telewizji (z wyłączeniem w rodzaju wyłącznie lub głównie stoso
wanych w maszynach do automatycznego przetwarzania danych objętych 
pozycją 8471) 

14 0 

8528 49 99  Monitory z lampą elektronopromieniową, kolorowe, z lampą elektrono
promieniową z ekranem o stosunku szerokości do wysokości >= 1,5, 
z rozdzielczością poziomą > 625 linii, niezawierające aparatury odbior
czej dla telewizji (z wyłączeniem w rodzaju wyłącznie lub głównie stoso
wanych w maszynach do automatycznego przetwarzania danych objętych 
pozycją 8471) 

14 0 

8528 51 00  Monitory w rodzaju wyłącznie lub głównie stosowanych w maszynach do 
automatycznego przetwarzania danych objętych pozycją 8471 (z wyłącze
niem z lampą elektronopromieniową) 

bez cła 0 
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8528 59 10  Monitory, czarno-białe lub inne monochromatyczne, niezawierające apa
ratury odbiorczej dla telewizji (z wyłączeniem z lampą elektronopromie
niową oraz tych w rodzaju wyłącznie lub głównie stosowanych w maszy
nach do automatycznego przetwarzania danych objętych pozycją 8471) 

14 0 

8528 59 90  Monitory, kolorowe, niezawierające aparatury odbiorczej dla telewizji 
(z wyłączeniem z lampą elektronopromieniową oraz tych w rodzaju wy
łącznie lub głównie stosowanych w maszynach do automatycznego prze
twarzania danych objętych pozycją 8471) 

14 0 

8528 61 00  Projektory w rodzaju wyłącznie lub głównie stosowanych w maszynach 
do automatycznego przetwarzania danych objętych pozycją 8471 

bez cła 0 

8528 69 10  Projektory, działające za pomocą płaskich wyświetlaczy (np. urządzenia 
ciekłokrystaliczne), umożliwiające wyświetlanie informacji cyfrowych wy
generowanych przez maszyny do automatycznego przetwarzania danych 

bez cła 0 

8528 69 91  Projektory, czarno-białe lub inne monochromatyczne, niezawierające apa
ratury odbiorczej dla telewizji (z wyłączeniem w rodzaju wyłącznie lub 
głównie stosowanych w systemach do automatycznego przetwarzania da
nych objętych pozycją 8471 i tych działających za pomocą płaskich wy
świetlaczy (np. urządzenia ciekłokrystaliczne), umożliwiających wyświetla
nie informacji cyfrowych wygenerowanych przez maszyny do automa
tycznego przetwarzania danych) 

2 0 

8528 69 99  Projektory, kolorowe, niezawierające aparatury odbiorczej dla telewizji 
(z wyłączeniem w rodzaju wyłącznie lub głównie stosowanych w syste
mach do automatycznego przetwarzania danych objętych pozycją 8471 
i tych działających za pomocą płaskich wyświetlaczy (np. urządzenia cie
kłokrystaliczne), umożliwiających wyświetlanie informacji cyfrowych wy
generowanych przez maszyny do automatycznego przetwarzania danych) 

14 0 

8528 71 11  Tunery wideo, podzespoły elektroniczne do wbudowania w maszynach 
do automatycznego przetwarzania danych 

bez cła 0 

8528 71 13  Aparatura z urządzeniami opartymi na mikroprocesorach, zawierająca 
modem dostępu do Internetu i posiadająca funkcję interaktywnej wy
miany informacji, nadająca się do odbioru sygnałów telewizyjnych, tak 
zwane »set-top boksy z funkcją komunikacyjną« 

bez cła 0 

8528 71 19  Tunery wideo (z wyłączeniem podzespołów elektronicznych do wbudo
wania w maszynach do automatycznego przetwarzania danych oraz apa
ratury z urządzeniami opartymi na mikroprocesorach, zawierającej mo
dem dostępu do Internetu i posiadającej funkcję interaktywnej wymiany 
informacji, nadającej się do odbioru sygnałów telewizyjnych, tak zwanych 
»set-top boksów z funkcją komunikacyjną«) 

14 0 

8528 71 90  Aparatura odbiorcza dla telewizji, nawet zawierająca odbiorniki radiowe 
lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu, nieprzezna
czona do włączenia wyświetlacza lub ekranu wideo (z wyłączeniem tune
rów wideo) 

14 0 

8528 72 10  Aparatura do projekcji telewizyjnej, kolorowa, przeznaczona do włączenia 
wyświetlacza lub ekranu wideo 

14 0 
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8528 72 20  Aparatura odbiorcza dla telewizji, kolorowa, zawierająca urządzenia wi
deo do zapisu lub odtwarzania 

14 0 

8528 72 31  Aparatura odbiorcza dla telewizji, kolorowa, z lampą kineskopową zinte
growaną, z ekranem o stosunku szerokości do wysokości < 1,5, o przekąt
nej ekranu <= 42 cm (z wyłączeniem zawierającej aparaturę do zapisu 
lub odtwarzania obrazu oraz monitorów) 

14 0 

8528 72 33  Aparatura odbiorcza dla telewizji, kolorowa, z lampą kineskopową zinte
growaną, z ekranem o stosunku szerokości do wysokości < 1,5, o przekąt
nej ekranu > 42 cm do 52 cm (z wyłączeniem zawierającej aparaturę do 
zapisu lub odtwarzania obrazu oraz monitorów) 

14 0 

8528 72 35  Aparatura odbiorcza dla telewizji, kolorowa, z lampą kineskopową zinte
growaną, z ekranem o stosunku szerokości do wysokości < 1,5, o przekąt
nej ekranu > 52 cm do 72 cm (z wyłączeniem zawierającej aparaturę do 
zapisu lub odtwarzania obrazu oraz monitorów) 

14 0 

8528 72 39  Aparatura odbiorcza dla telewizji, kolorowa, z lampą kineskopową zinte
growaną, z ekranem o stosunku szerokości do wysokości < 1,5, o przekąt
nej ekranu > 72 cm (z wyłączeniem zawierającej aparaturę do zapisu lub 
odtwarzania obrazu oraz monitorów) 

14 0 

8528 72 51  Aparatura odbiorcza dla telewizji, kolorowa, z lampą kineskopową zinte
growaną, z ekranem o stosunku szerokości do wysokości >= 1,5, z roz
dzielczością poziomą <= 625 linii, o przekątnej ekranu <= 75 cm (z wyłą
czeniem zawierającej aparaturę do zapisu lub odtwarzania obrazu oraz 
monitorów) 

14 0 

8528 72 59  Aparatura odbiorcza dla telewizji, kolorowa, z lampą kineskopową zinte
growaną, z ekranem o stosunku szerokości do wysokości >= 1,5, z roz
dzielczością poziomą <= 625 linii, o przekątnej ekranu > 75 cm (z wyłą
czeniem zawierającej aparaturę do zapisu lub odtwarzania obrazu oraz 
monitorów) 

14 0 

8528 72 75  Aparatura odbiorcza dla telewizji, kolorowa, z lampą kineskopową zinte
growaną, z ekranem o stosunku szerokości do wysokości >= 1,5, z roz
dzielczością poziomą > 625 linii (z wyłączeniem zawierającej aparaturę 
do zapisu lub odtwarzania obrazu oraz monitorów) 

14 0 

8528 72 91  Aparatura odbiorcza dla telewizji, kolorowa, z ekranem o stosunku szero
kości do wysokości < 1,5, (z wyłączeniem z lampą kineskopową zintegro
waną lub zawierającej aparaturę do zapisu lub odtwarzania obrazu oraz 
monitorów) 

14 0 

8528 72 99  Aparatura odbiorcza dla telewizji, kolorowa, z ekranem o stosunku szero
kości do wysokości >= 1,5, (z wyłączeniem z lampą kineskopową zinte
growaną lub zawierającej aparaturę do zapisu lub odtwarzania obrazu 
oraz monitorów) 

14 0 

8528 73 00  Aparatura odbiorcza dla telewizji, czarno-biała lub inna monochroma
tyczna, nawet zawierająca odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub 
odtwarzania dźwięku lub obrazu, przeznaczona do włączenia wyświetla
cza lub ekranu wideo 

2 0 

24.12.2016 L 356/676 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



CN 2007  Wyszczególnienie Stawka podstawowa Kategoria 

8529 10 11  Anteny teleskopowe i prętowe do aparatury przenośnej lub do aparatury 
do zamontowania w pojazdach silnikowych 

5 0 

8529 10 31  Anteny zewnętrzne do odbiorników radiowych lub telewizyjnych, do od
bioru satelitarnego 

3,6 0 

8529 10 39  Anteny zewnętrzne do odbiorników radiowych lub telewizyjnych (z wyłą
czeniem tych do odbioru satelitarnego) 

3,6 0 

8529 10 65  Anteny wewnętrzne do odbiorników radiowych lub telewizyjnych, włącz
nie z typami wbudowanymi (z wyłączeniem anten teleskopowych i pręto
wych do aparatury przenośnej lub do aparatury do zamontowania w po
jazdach silnikowych) 

4 0 

8529 10 69  Anteny (z wyłączeniem anten wewnętrznych i zewnętrznych do odbiorni
ków radiowych lub telewizyjnych oraz anten teleskopowych i prętowych 
do aparatury przenośnej lub do aparatury do zamontowania w pojazdach 
silnikowych) 

3,6 0 

8529 10 80  Filtry antenowe i separatory 3,6 0 

8529 10 95  Reflektory anten i części nadające się do stosowania do anten i reflektorów 
do nich, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem filtrów antenowych 
i separatorów) 

3,6 0 

8529 90 20  Części nadające się wyłącznie lub głównie do aparatury nadawczej zawie
rającej aparaturę odbiorczą do radiofonii lub telewizji, kamer i aparatów 
cyfrowych, monitorów i projektorów w rodzaju stosowanych głównie lub 
wyłącznie w systemach do automatycznego przetwarzania danych, rejes
trujących kamer wideo, aparatury radarowej, radionawigacyjnej oraz do 
zdalnego sterowania drogą radiową, gdzie indziej niewymienione (z wyłą
czeniem anten i reflektorów anten, i zespołów elektronicznych) 

bez cła 0 

8529 90 41  Skrzynki i obudowy, z drewna, do aparatury nadawczej i odbiorczej do 
radiofonii lub telewizji, kamer telewizyjnych, kamer i aparatów cyfrowych, 
rejestrujących kamer wideo, aparatury radarowej, aparatury radionawiga
cyjnej lub aparatury do zdalnego sterowania drogą radiową, monitorów 
i projektorów, gdzie indziej niewymienione 

2 0 

8529 90 49  Skrzynki i obudowy, inne niż z drewna, do aparatury nadawczej i odbior
czej do radiofonii lub telewizji, kamer telewizyjnych, kamer i aparatów cy
frowych, rejestrujących kamer wideo, aparatury radarowej, aparatury ra
dionawigacyjnej lub aparatury do zdalnego sterowania drogą radiową, 
monitorów i projektorów, gdzie indziej niewymienione 

3 0 

8529 90 65  Zespoły elektroniczne, nadające się wyłącznie lub głównie do stosowania 
do aparatury nadawczej i odbiorczej do radiofonii lub telewizji, kamer te
lewizyjnych, kamer i aparatów cyfrowych, rejestrujących kamer wideo, 
aparatury radarowej, aparatury radionawigacyjnej lub aparatury do zdal
nego sterowania drogą radiową, monitorów i projektorów, gdzie indziej 
niewymienione 

3 0 

8529 90 92  Części nadające się wyłącznie lub głównie do stosowania do kamer telewi
zyjnych, aparatury odbiorczej do radiofonii lub telewizji oraz monitorów 
i projektorów, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem anten, skrzy
nek i obudów, zespołów elektronicznych i części do monitorów i projekto
rów, w rodzaju wyłącznie lub głównie stosowanych w maszynach do au
tomatycznego przetwarzania danych) 

5 0 
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8529 90 97  Części nadające się wyłącznie lub głównie do stosowania do aparatury 
nadawczej, niezawierającej aparatury odbiorczej do radiofonii lub tele
wizji, rejestrujących kamer wideo, aparatury radarowej, aparatury radiona
wigacyjnej lub aparatury do zdalnego sterowania drogą radiową, gdzie in
dziej niewymienione (z wyłączeniem zespołów i podzespołów, części do 
kamer i aparatów cyfrowych, do anten i do reflektorów anten oraz zespo
łów elektronicznych) 

3 0 

8530 10 00  Urządzenia sygnalizacyjne elektryczne, zapewniające bezpieczeństwo lub 
regulujące ruch kolejowy lub tramwajowy (z wyłączeniem mechanicznych 
oraz elektromechanicznych urządzeń objętych pozycją 8608) 

1,7 0 

8530 80 00  Urządzenia sygnalizacyjne elektryczne, zapewniające bezpieczeństwo lub 
regulujące ruch (z wyłączeniem tych dla ruchu kolejowego lub tramwajo
wego oraz mechanicznych oraz elektromechanicznych urządzeń objętych 
pozycją 8608) 

1,7 0 

8530 90 00  Części urządzeń sygnalizacyjnych elektrycznych, zapewniających bezpie
czeństwo lub regulujących ruch, gdzie indziej niewymienione 

1,7 0 

8531 10 30  Aparatura przeciwwłamaniowa, przeciwpożarowa oraz inna temu pod
obna, do stosowania w obiektach budowlanych 

2,2 0 

8531 10 95  Aparatura przeciwwłamaniowa, przeciwpożarowa oraz inna temu pod
obna (z wyłączeniem tej stosowanej w pojazdach silnikowych lub obiek
tach budowlanych) 

2,2 0 

8531 20 20  Tablice sygnalizacyjne zawierające diody elektroluminescencyjne (LED) 
(z wyłączeniem tych w rodzaju stosowanych do pojazdów silnikowych, 
rowerów lub urządzeń sygnalizacyjnych komunikacyjnych) 

bez cła 0 

8531 20 40  Tablice sygnalizacyjne zawierające urządzenia ciekłokrystaliczne (LCD) do 
wyświetlania na zasadzie macierzy aktywnych (z wyłączeniem tych w ro
dzaju stosowanych do pojazdów silnikowych, rowerów oraz urządzeń 
sygnalizacyjnych komunikacyjnych) 

bez cła 0 

8531 20 95  Tablice sygnalizacyjne zawierające urządzenia ciekłokrystaliczne (LCD) 
(z wyłączeniem do wyświetlania na zasadzie macierzy aktywnych i tych 
w rodzaju stosowanych do pojazdów silnikowych, rowerów oraz urządzeń 
sygnalizacyjnych komunikacyjnych) 

bez cła 0 

8531 80 20  Elektryczna aparatura do sygnalizacji dźwiękowej lub wzrokowej, z ekra
nami płaskimi (z wyłączeniem tablic sygnalizacyjnych zawierających urzą
dzenia ciekłokrystaliczne lub diody elektroluminescencyjne, aparatury 
przeciwwłamaniowej, przeciwpożarowej oraz podobnej i aparatury do ro
werów, pojazdów silnikowych oraz urządzeń sygnalizacyjnych komunika
cyjnych) 

bez cła 0 

8531 80 95  Elektryczna aparatura do sygnalizacji dźwiękowej lub wzrokowej (z wyłą
czeniem z ekranami płaskimi, tablic sygnalizacyjnych zawierających urzą
dzenia ciekłokrystaliczne lub diody elektroluminescencyjne, aparatury 
przeciwwłamaniowej, przeciwpożarowej oraz podobnej i aparatury do ro
werów, pojazdów silnikowych oraz urządzeń sygnalizacyjnych komunika
cyjnych) 

2,2 0 

8531 90 20  Części tablic sygnalizacyjnych zawierających urządzenia ciekłokrystaliczne 
(LCD) lub diody elektroluminescencyjne (LED) i do elektrycznej aparatury 
do sygnalizacji dźwiękowej lub wzrokowej, z ekranami płaskimi, gdzie in
dziej niewymienione (z wyłączeniem multichipowych układów scalonych) 

bez cła 0 
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8531 90 85  Części elektrycznej aparatury do sygnalizacji dźwiękowej lub wzrokowej, 
gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem do tablic sygnalizacyjnych 
zawierających urządzenia ciekłokrystaliczne lub diody elektroluminescen
cyjne, do elektrycznej aparatury do sygnalizacji dźwiękowej lub wzroko
wej, z ekranami płaskimi oraz do multichipowych układów scalonych) 

2,2 0 

8532 10 00  Kondensatory stałe przeznaczone do zastosowań w obwodach prądu 
50/60 Hz dla mocy biernej >= 0,5 kvar (kondensatory elektroenerge
tyczne) 

bez cła 0 

8532 21 00  Kondensatory elektryczne, stałe, tantalowe (z wyłączeniem elektroenerge
tycznych) 

bez cła 0 

8532 22 00  Kondensatory elektryczne, stałe, elektrolityczne aluminiowe (z wyłącze
niem elektroenergetycznych) 

bez cła 0 

8532 23 00  Kondensatory elektryczne, stałe, ceramiczne, jednowarstwowe (z wyłącze
niem elektroenergetycznych) 

bez cła 0 

8532 24 00  Kondensatory elektryczne, stałe, ceramiczne, wielowarstwowe (z wyłącze
niem elektroenergetycznych) 

bez cła 0 

8532 25 00  Kondensatory elektryczne, stałe, z dielektrykiem na bazie papieru lub 
z tworzywa sztucznego (z wyłączeniem elektroenergetycznych) 

bez cła 0 

8532 29 00  Kondensatory elektryczne, stałe (z wyłączeniem tantalowych, elektroli
tyczno aluminiowych, ceramicznych, z dielektrykiem na bazie papieru lub 
z tworzywa sztucznego i elektroenergetycznych) 

bez cła 0 

8532 30 00  Kondensatory nastawne lub strojeniowe, elektryczne bez cła 0 

8532 90 00  Części kondensatorów elektrycznych, stałych, nastawnych lub strojenio
wych, gdzie indziej niewymienione 

bez cła 0 

8533 10 00  Rezystory stałe węglowe, masowe lub warstwowe (z wyłączeniem rezysto
rów grzejnych) 

bez cła 0 

8533 21 00  Rezystory stałe elektryczne, dla mocy <= 20 W (z wyłączeniem rezysto
rów grzejnych) 

bez cła 0 

8533 29 00  Rezystory stałe elektryczne, dla mocy > 20 W (z wyłączeniem rezystorów 
grzejnych) 

bez cła 0 

8533 31 00  Rezystory drutowe zmienne, elektryczne, włącznie z reostatami i potencjo
metrami, dla mocy <= 20 W (z wyłączeniem rezystorów grzejnych) 

bez cła 0 

8533 39 00  Rezystory drutowe zmienne, elektryczne, włącznie z reostatami i potencjo
metrami, dla mocy > 20 W (z wyłączeniem rezystorów grzejnych) 

bez cła 0 

8533 40 10  Elektryczne rezystory nastawne, włącznie z reostatami i potencjometrami, 
dla mocy <= 20 W (z wyłączeniem rezystorów drutowych zmiennych i re
zystorów grzejnych) 

bez cła 0 
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8533 40 90  Elektryczne rezystory nastawne, włącznie z reostatami i potencjometrami, 
dla mocy > 20 W (z wyłączeniem rezystorów drutowych zmiennych i re
zystorów grzejnych) 

bez cła 0 

8533 90 00  Części rezystorów elektrycznych, włącznie z reostatami i potencjometrami, 
gdzie indziej niewymienione 

bez cła 0 

8534 00 11  Wielowarstwowe obwody drukowane, w postaci jedynie elementów prze
wodzących i styków 

bez cła 0 

8534 00 19  Obwody drukowane, w postaci jedynie elementów przewodzących i sty
ków (z wyłączeniem wielowarstwowych obwodów drukowanych) 

bez cła 0 

8534 00 90  Obwody drukowane, w postaci elementów przewodzących i styków 
i pozostałych elementów biernych (z wyłączeniem tych z biernymi i ak
tywnymi elementami) 

bez cła 0 

8535 10 00  Bezpieczniki do napięć > 1 000 V 2,7 0 

8535 21 00  Wyłączniki automatyczne do napięć > 1 000 V, ale < 72,5 kV 2,7 0 

8535 29 00  Wyłączniki automatyczne do napięć >= 72,5 kV 2,7 0 

8535 30 10  Odłączniki i przełączniki, do napięć > 1 000 V, ale < 72,5 kV 2,7 0 

8535 30 90  Odłączniki i przełączniki, do napięć >= 72,5 kV 2,7 0 

8535 40 00  Odgromniki, ograniczniki napięcia i ochronniki przepięciowe, do napięć 
> 1 000 V 

2,7 0 

8535 90 00  Urządzenia elektryczne do przełączania lub zabezpieczania obwodów 
elektrycznych lub do wykonywania połączeń elektrycznych w obwodach 
elektrycznych, lub do tych obwodów, do napięć > 1 000 V (z wyłączeniem 
bezpieczników, wyłączników automatycznych, odłączników i przełączni
ków, odgromników, ograniczników napięcia, ochronników przepięcio
wych, pulpitów sterowniczych, szaf, paneli itp., objętych pozycją 8537) 

2,7 0 

8536 10 10  Bezpieczniki do prądu <= 10 A, do napięć <= 1 000 V 2,3 0 

8536 10 50  Bezpieczniki do prądu > 10 A, ale <= 63 A, do napięć <= 1 000 V 2,3 0 

8536 10 90  Bezpieczniki do prądu > 63 A, do napięć <= 1 000 V 2,3 0 

8536 20 10  Wyłączniki automatyczne, do napięć <= 1 000 V, do prądu <= 63 A 2,3 0 

8536 20 90  Wyłączniki automatyczne, do napięć <= 1 000 V, do prądu > 63 A 2,3 0 

8536 30 10  Urządzenia zabezpieczające obwody elektryczne, do napięć <= 1 000 V, 
do prądu <= 16 A (z wyłączeniem bezpieczników i wyłączników automa
tycznych) 

2,3 0 
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8536 30 30  Urządzenia zabezpieczające obwody elektryczne, do napięć <= 1 000 V, 
do prądu > 16 A, ale <= 125 A (z wyłączeniem bezpieczników i wyłączni
ków automatycznych) 

2,3 0 

8536 30 90  Urządzenia zabezpieczające obwody elektryczne, do napięć <= 1 000 V, 
do prądu > 125 A (z wyłączeniem bezpieczników i wyłączników automa
tycznych) 

2,3 0 

8536 41 10  Przekaźniki, do napięć <= 60 V, do prądu <= 2 A 2,3 0 

8536 41 90  Przekaźniki, do napięć <= 60 V, do prądu > 2 A 2,3 0 

8536 49 00  Przekaźniki, do napięć > 60 V, ale <= 1 000 V 2,3 0 

8536 50 03  Przełączniki elektroniczne AC składające się z optycznie sprzężonych ob
wodów wejścia-wyjścia (izolowane przełączniki tyrystorowe AC) (z wyłą
czeniem przekaźników i wyłączników automatycznych) 

bez cła 0 

8536 50 05  Przełączniki elektroniczne, włącznie z zabezpieczonymi temperaturowo 
przełącznikami elektronicznymi, składające się z tranzystora i logicznej 
płytki półprzewodnikowej (technologia chip-on-chip) (z wyłączeniem 
przekaźników i wyłączników automatycznych) 

bez cła 0 

8536 50 07  Przełączniki migowe elektromechaniczne do prądu <= 11 A (z wyłącze
niem przekaźników i wyłączników automatycznych) 

bez cła 0 

8536 50 11  Przełączniki przyciskowe, do napięć <= 60 V 2,3 0 

8536 50 15  Przełączniki z pokrętłem, do napięć <= 60 V 2,3 0 

8536 50 19  Przełączniki, do napięć <= 60 V (z wyłączeniem przekaźników, przełącz
ników przyciskowych i z pokrętłem) 

2,3 0 

8536 50 80  Przełączniki, do napięć > 60 V, ale <= 1 000 V (z wyłączeniem przekaź
ników, wyłączników automatycznych, przełączników elektronicznych AC 
składających się z optycznie sprzężonych obwodów wejścia-wyjścia (izolo
wane przełączniki tyrystorowe AC), przełączników elektronicznych, 
włącznie z zabezpieczonymi temperaturowo przełącznikami elektronicz
nymi, składających się z tranzystora i logicznej płytki półprzewodnikowej 
(technologia chip-on-chip) i przełączników migowych elektromechanicz
nych do prądu <= 11 A) 

2,3 0 

8536 61 10  Oprawy lamp z gwintem Edisona, elektryczne 2,3 0 

8536 61 90  Oprawy lamp, do napięć <= 1 000 V (z wyłączeniem opraw lamp z gwin
tem Edisona) 

2,3 0 

8536 69 10  Wtyki i gniazda wtykowe, do napięć <= 1 000 V, do przewodów koncen
trycznych (współosiowych) 

bez cła 0 

8536 69 30  Wtyki i gniazda wtykowe, do napięć <= 1 000 V, do obwodów drukowa
nych 

bez cła 0 
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8536 69 90  Wtyki i gniazda wtykowe, do napięć <= 1 000 V ( z wyłączeniem tych do 
przewodów koncentrycznych (współosiowych) i do obwodów drukowa
nych) 

2,3 0 

8536 70 00  Złącza do włókien optycznych, wiązek włókien optycznych lub kabli 
światłowodowych 

3 0 

8536 90 01  Elementy składowe do obwodów elektrycznych, do napięć <= 1 000 V 2,3 0 

8536 90 10  Elementy połączeniowe, złącza do przewodów i kabli, do napięć 
<=1 000 V (z wyłączeniem wtyków, gniazd wtykowych i elementów skła
dowych) 

bez cła 0 

8536 90 20  Urządzenia do testowania płytek półprzewodników bez cła 0 

8536 90 85  Urządzenia elektryczne do wykonywania połączeń w obwodach elektrycz
nych, lub do tych obwodów, do napięć <=1 000 V (z wyłączeniem bez
pieczników, wyłączników automatycznych i pozostałych urządzeń zabez
pieczających obwody elektryczne, przekaźników i pozostałych przełączni
ków, opraw lamp, wtyków i gniazd wtykowych, elementów składowych 
do obwodów elektrycznych oraz innych elementów połączeniowych 
i złącz do przewodów i kabli, i urządzeń do testowania płytek półprze
wodników) 

2,3 0 

8537 10 10  Panele sterowane numerycznie z wbudowaną maszyną do automatycz
nego przetwarzania danych 

2,1 0 

8537 10 91  Urządzenia sterujące z programowalną pamięcią (z wyłączeniem paneli 
sterowanych numerycznie z wbudowaną maszyną do automatycznego 
przetwarzania danych) 

2,1 0 

8537 10 99  Tablice, szafy i podobne zestawy aparatury, do elektrycznego sterowania 
lub rozdziału energii elektrycznej, do napięć <= 1 000 V (z wyłączeniem 
aparatury połączeniowej do telefonii lub telegrafii, paneli sterowanych nu
merycznie z wbudowaną maszyną do automatycznego przetwarzania da
nych i urządzeń sterujących z programowalną pamięcią) 

2,1 0 

8537 20 91  Tablice, szafy i podobne zestawy aparatury, do elektrycznego sterowania 
lub rozdziału energii elektrycznej, do napięć > 1 000 V, ale <= 72,5 kV 

2,1 0 

8537 20 99  Tablice, szafy i podobne zestawy aparatury, do elektrycznego sterowania 
lub rozdziału energii elektrycznej, do napięć > 72,5 kV 

2,1 0 

8538 10 00  Tablice, panele, konsole, pulpity, szafy oraz inne układy wsporcze dla to
warów objętych pozycją 8537, niewyposażone w przynależną do nich 
aparaturę 

2,2 0 

8538 90 11  Podzespoły elektroniczne do urządzeń do testowania płytek półprzewod
ników objętych podpozycją 8536 90 20 

3,2 0 

8538 90 19  Części do urządzeń do testowania płytek półprzewodników objętych pod
pozycją 8536 90 20, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem po
dzespołów elektronicznych) 

1,7 0 
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8538 90 91  Podzespoły elektroniczne do urządzeń elektrycznych do przełączania lub 
zabezpieczania obwodów elektrycznych lub do wykonywania połączeń 
w obwodach elektrycznych, lub do tych obwodów, objętych pozycją 
8535 lub 8536 lub do paneli sterowniczych, szaf i podobnych zestawów 
aparatury objętych pozycją 8537 (z wyłączeniem urządzeń do testowania 
płytek półprzewodników objętych podpozycją 8536 90 20) 

3,2 0 

8538 90 99  Części nadające się wyłącznie lub głównie do stosowania z urządzeniami 
objętymi pozycją 8535, 8536 lub 8537, gdzie indziej niewymienione 
(z wyłączeniem podzespołów elektronicznych, tablic, paneli, konsoli, pul
pitów, szaf oraz innych układów wsporczych dla towarów objętych pozy
cją 8537, niewyposażonych w przynależną do nich aparaturę, i urządzeń 
do testowania płytek półprzewodników objętych podpozycją 
8536 90 20) 

1,7 0 

8539 10 00  Zespoły nierozbieralnych wkładów reflektorów 2,7 0 

8539 21 30  Lampy halogenowe z żarnikiem wolframowym, w rodzaju stosowanych 
w motocyklach lub pozostałych pojazdach silnikowych (z wyłączeniem 
zespołów nierozbieralnych wkładów reflektorów) 

2,7 0 

8539 21 92  Lampy halogenowe z żarnikiem wolframowym, do napięć > 100 V 2,7 0 

8539 21 98  Lampy halogenowe z żarnikiem wolframowym, do napięć <= 100 V 
(z wyłączeniem tych stosowanych w motocyklach lub pozostałych pojaz
dach silnikowych) 

2,7 0 

8539 22 10  Żarówki reflektorowe, o mocy <= 200 W i do napięć > 100 V (z wyłącze
niem lamp halogenowych z żarnikiem wolframowym) 

2,7 0 

8539 22 90  Lampy żarowe, o mocy <= 200 W i do napięć > 100 V (z wyłączeniem 
lamp halogenowych z żarnikiem wolframowym, żarówek reflektorowych 
i promienników lampowych nadfioletu lub podczerwieni) 

2,7 0 

8539 29 30  Lampy żarowe stosowane w motocyklach lub pozostałych pojazdach silni
kowych (z wyłączeniem lamp halogenowych z żarnikiem wolframowym) 

2,7 0 

8539 29 92  Lampy żarowe, do napięć > 100 V (z wyłączeniem lamp halogenowych 
z żarnikiem wolframowym, lamp o mocy <= 200 W i promienników 
lampowych nadfioletu lub podczerwieni) 

2,7 0 

8539 29 98  Lampy żarowe, do napięć <= 100 V (z wyłączeniem lamp halogenowych 
z żarnikiem wolframowym i lamp w rodzaju stosowanych w motocyklach 
lub pozostałych pojazdach silnikowych) 

2,7 0 

8539 31 10  Lampy wyładowcze, fluorescencyjne z termokatodą, zakończone z obu 
stron kapturkami 

2,7 0 

8539 31 90  Lampy wyładowcze, fluorescencyjne z termokatodą (z wyłączeniem za
kończonych z obu stron kapturkami) 

2,7 0 

8539 32 10  Lampy na pary rtęci 2,7 0 

8539 32 50  Lampy na pary sodu 2,7 0 

24.12.2016 L 356/683 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



CN 2007  Wyszczególnienie Stawka podstawowa Kategoria 

8539 32 90  Lampy metalohalogenkowe 2,7 0 

8539 39 00  Lampy wyładowcze (z wyłączeniem fluorescencyjnych z termokatodą, 
lamp na pary rtęci lub sodu, lamp metalohalogenkowych i promienników 
lampowych nadfioletu) 

2,7 0 

8539 41 00  Lampy łukowe 2,7 0 

8539 49 10  Promienniki lampowe nadfioletu 2,7 0 

8539 49 30  Promienniki lampowe podczerwieni 2,7 0 

8539 90 10  Trzonki lamp żarowych lub wyładowczych i pozostałych lamp objętych 
pozycją 8539, gdzie indziej niewymienione 

2,7 0 

8539 90 90  Części elektrycznych lamp żarowych lub wyładowczych, zespołów nieroz
bieralnych wkładów reflektorów, promienników lampowych nadfioletu 
lub podczerwieni i lamp łukowych, gdzie indziej niewymienione (z wyłą
czeniem trzonków lamp) 

2,7 0 

8540 11 11  Kineskopy do odbiorników telewizyjnych, włącznie z kineskopami do mo
nitorów wideo, kolorowe, z ekranem o stosunku szerokości do wysokości 
< 1,5 oraz o przekątnej ekranu <= 42 cm 

14 0 

8540 11 13  Kineskopy do odbiorników telewizyjnych, włącznie z kineskopami do mo
nitorów wideo, kolorowe, z ekranem o stosunku szerokości do wysokości 
< 1,5 oraz o przekątnej ekranu > 42 cm do 52 cm 

14 0 

8540 11 15  Kineskopy do odbiorników telewizyjnych, włącznie z kineskopami do mo
nitorów wideo, kolorowe, z ekranem o stosunku szerokości do wysokości 
< 1,5 oraz o przekątnej ekranu > 52 cm do 72 cm 

14 0 

8540 11 19  Kineskopy do odbiorników telewizyjnych, włącznie z kineskopami do mo
nitorów wideo, kolorowe, z ekranem o stosunku szerokości do wysokości 
< 1,5 oraz o przekątnej ekranu > 72 cm 

14 0 

8540 11 91  Kineskopy do odbiorników telewizyjnych, włącznie z kineskopami do mo
nitorów wideo, kolorowe, z ekranem o stosunku szerokości do wysokości 
>= 1,5 oraz o przekątnej ekranu <= 75 cm 

14 0 

8540 11 99  Kineskopy do odbiorników telewizyjnych, włącznie z kineskopami do mo
nitorów wideo, kolorowe, z ekranem o stosunku szerokości do wysokości 
>= 1,5 oraz o przekątnej ekranu > 75 cm 

14 0 

8540 12 00  Kineskopy do odbiorników telewizyjnych, włącznie z kineskopami do mo
nitorów wideo, czarno-białe lub inne monochromatyczne, z ekranem 
o stosunku szerokości do wysokości < 1,5 oraz o przekątnej ekranu 
> 72 cm 

7,5 0 
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8540 20 10  Lampy analizujące do kamer telewizyjnych 2,7 0 

8540 20 80  Przetworniki obrazowe i wzmacniacze obrazu i pozostałe lampy fotokato
dowe (z wyłączeniem lamp analizujących do kamer telewizyjnych oraz ki
neskopów do odbiorników telewizyjnych, włącznie z kineskopami do mo
nitorów wideo) 

2,7 0 

8540 40 00  Lampy obrazowe do wyświetlania danych/grafiki, kolorowe, z wielkością 
plamki < 0,4 mm (z wyłączeniem lamp fotokatodowych i lamp elektrono
promieniowych) 

2,6 0 

8540 50 00  Lampy obrazowe do wyświetlania danych/grafiki, czarno-białe lub inne 
monochromatyczne (z wyłączeniem lamp fotokatodowych i lamp elektro
nopromieniowych) 

2,6 0 

8540 60 00  Lampy elektronopromieniowe (z wyłączeniem kineskopów do odbiorni
ków telewizyjnych i do monitorów wideo, lamp analizujących do kamer 
telewizyjnych, przetworników obrazowych i wzmacniaczy obrazu, pozo
stałych lamp fotokatodowych, czarno-białych lub innych monochroma
tycznych lamp obrazowych do wyświetlania danych/grafiki oraz koloro
wych lamp obrazowych do wyświetlania danych/grafiki, z wielkością 
plamki < 0,4 mm) 

2,6 0 

8540 71 00  Magnetrony 2,7 0 

8540 72 00  Klistrony 2,7 0 

8540 79 00  Lampy mikrofalowe np. lampy o fali bieżącej i karcinotrony (z wyłącze
niem magnetronów, klistronów i lamp sterowanych potencjałem siatki) 

2,7 0 

8540 81 00  Lampy odbiorcze lub wzmacniające (z wyłączeniem lamp mikrofalowych, 
lamp fotokatodowych i lamp elektronopromieniowych) 

2,7 0 

8540 89 00  Lampy elektronowe (z wyłączeniem lamp odbiorczych lub wzmacniają
cych, lamp mikrofalowych, lamp fotokatodowych, lamp elektronopromie
niowych, czarno-białych i innych monochromatycznych lamp obrazo
wych do wyświetlania danych/grafiki, kolorowych lamp do wyświetlania 
danych/grafiki, z wielkością plamki < 0,4 mm) 

2,7 0 

8540 91 00  Części lamp elektronopromieniowych, gdzie indziej niewymienione 2,7 0 

8540 99 00  Części lamp elektronowych z termokatodą, o zimnej katodzie lub z fotoka
todą, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem części lamp elektrono
promieniowych) 

2,7 0 

8541 10 00  Diody (z wyłączeniem fotodiod lub diod świecących) bez cła 0 

8541 21 00  Tranzystory, o współczynniku strat < 1 W (z wyłączeniem fototranzysto
rów) 

bez cła 0 

8541 29 00  Tranzystory, o współczynniku strat >= 1 W (z wyłączeniem fototranzysto
rów) 

bez cła 0 

8541 30 00  Tyrystory, diaki i triaki (z wyłączeniem światłoczułych elementów pół
przewodnikowych) 

bez cła 0 
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8541 40 10  Diody świecące, włącznie z diodami laserowymi bez cła 0 

8541 40 90  Światłoczułe elementy półprzewodnikowe, włącznie z fotoogniwami bez cła 0 

8541 50 00  Elementy półprzewodnikowe, gdzie indziej niewymienione bez cła 0 

8541 60 00  Oprawione kryształy piezoelektryczne bez cła 0 

8541 90 00  Części diod, tranzystorów i podobnych elementów półprzewodnikowych; 
światłoczułych elementów półprzewodnikowych, diod świecących i opra
wionych kryształów piezoelektrycznych, gdzie indziej niewymienione 

bez cła 0 

8542 31 10  Elektroniczne układy scalone jako procesory i sterowniki, nawet połą
czone z pamięciami, przetwornikami, układami logicznymi, wzmacnia
czami, zegarami i układami czasowymi lub innymi układami, lub inne ob
wody w formie multichipowych układów scalonych składających się 
z dwóch lub więcej wzajemnie połączonych monolitycznych układów sca
lonych jak wymieniono w uwadze 8 b) 3) do działu 85 

bez cła 0 

8542 31 90  Elektroniczne układy scalone jako procesory i sterowniki, nawet połą
czone z pamięciami, przetwornikami, układami logicznymi, wzmacnia
czami, zegarami i układami czasowymi lub innymi układami, lub inne ob
wody (z wyłączeniem w formie multichipowych układów scalonych) 

bez cła 0 

8542 32 10  Elektroniczne układy scalone jako pamięci w formie multichipowych 
układów scalonych składających się z dwóch lub więcej wzajemnie połą
czonych monolitycznych układów scalonych jak wymieniono w uwadze 8 
b) 3) do działu 85 

bez cła 0 

8542 32 31  Elektroniczne układy scalone jako pamięci dynamiczne (D-RAM), o pojem
ności <= 512 Mb (z wyłączeniem w formie multichipowych układów sca
lonych) 

bez cła 0 

8542 32 39  Elektroniczne układy scalone jako pamięci dynamiczne (D-RAM), o pojem
ności > 512 Mb (z wyłączeniem w formie multichipowych układów scalo
nych) 

bez cła 0 

8542 32 45  Elektroniczne układy scalone jako pamięci statyczne (S-RAM), włącznie 
z pamięciami podręcznymi (cache-RAM) (z wyłączeniem w formie multi
chipowych układów scalonych) 

bez cła 0 

8542 32 55  Elektroniczne układy scalone jako pamięci stałe kasowalne promieniami 
ultrafioletowymi, programowalne (EPROM) (z wyłączeniem w formie mul
tichipowych układów scalonych) 

bez cła 0 

8542 32 61  Elektroniczne układy scalone jako pamięci stałe kasowalne elektrycznie, 
programowalne (flash E2PROM), o pojemności <= 512 Mb (z wyłączeniem 
w formie multichipowych układów scalonych ) 

bez cła 0 
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8542 32 69  Elektroniczne układy scalone jako pamięci stałe kasowalne elektrycznie, 
programowalne (flash E2PROM), o pojemności > 512 Mb (z wyłączeniem 
w formie multichipowych układów scalonych) 

bez cła 0 

8542 32 75  Elektroniczne układy scalone jako pamięci stałe kasowalne elektrycznie, 
programowalne (E2PROM) (z wyłączeniem flash E2PROM i w formie mul
tichipowych układów scalonych) 

bez cła 0 

8542 32 90  Pamięci w postaciach wielokombinacyjnych, takie jak pakiety D-RAM 
i moduły (z wyłączeniem w formie multichipowych układów scalonych 
oraz D-RAM, S-RAM, cache-RAM, EPROM i flash E2PROM) 

bez cła 0 

8542 33 00  Elektroniczne układy scalone jako wzmacniacze bez cła 0 

8542 39 10  Elektroniczne układy scalone w formie multichipowych układów scalo
nych składających się z dwóch lub więcej wzajemnie połączonych monoli
tycznych układów scalonych jak wymieniono w uwadze 8 b) 3) do działu 
85 (z wyłączeniem takich jak procesory, sterowniki, pamięci i wzmacnia
cze) 

bez cła 0 

8542 39 90  Elektroniczne układy scalone (z wyłączeniem w formie multichipowych 
układów scalonych i takich jak procesory, sterowniki, pamięci i wzmacnia
cze) 

bez cła 0 

8542 90 00  Części elektronicznych układów scalonych, gdzie indziej niewymienione bez cła 0 

8543 10 00  Akceleratory cząstek, elektryczne, do elektronów, protonów itp. (z wyłą
czeniem aplikatorów jonów do domieszkowania materiałów półprzewod
nikowych) 

4 0 

8543 20 00  Generatory sygnałów, elektryczne 3,7 0 

8543 30 00  Maszyny i aparatura do galwanotechniki, elektrolizy lub elektroforezy 3,7 0 

8543 70 10  Urządzenia elektryczne z funkcjami tłumaczenia lub słownikowymi bez cła 0 

8543 70 30  Wzmacniacze antenowe 3,7 0 

8543 70 51  Łóżka opalające, lampy opalające i podobne urządzenia do opalania, 
z lampami fluorescencyjnymi emitującymi promienie ultrafioletowe typu 
A, z maksymalną długością lamp <= 100 cm 

3,7 0 

8543 70 55  Łóżka opalające, lampy opalające i podobne urządzenia do opalania, 
z lampami fluorescencyjnymi emitującymi promienie ultrafioletowe typu 
A, z maksymalną długością lamp > 100 cm 

3,7 0 

8543 70 59  Łóżka opalające, lampy opalające i podobne urządzenia do opalania (inne 
niż z lampami fluorescencyjnymi emitującymi promienie ultrafioletowe 
typu A) 

3,7 0 

8543 70 60  Zasilacze do ogrodzeń elektrycznych 3,7 0 

24.12.2016 L 356/687 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



CN 2007  Wyszczególnienie Stawka podstawowa Kategoria 

8543 70 90  Elektryczne maszyny i aparatura, wykonujące indywidualne funkcje, gdzie 
indziej niewymienione w dziale 85 

3,7 0 

8543 90 00  Części elektrycznych maszyn i aparatury, wykonujących indywidualne 
funkcje, gdzie indziej niewymienione w dziale 85 

3,7 0 

8544 11 10  Drut nawojowy do zastosowań elektrycznych, miedziany, lakierowany lub 
emaliowany 

3,7 0 

8544 11 90  Drut nawojowy do zastosowań elektrycznych, miedziany, izolowany (z wy
łączeniem lakierowanego lub emaliowanego) 

3,7 0 

8544 19 10  Drut nawojowy do zastosowań elektrycznych, inny niż miedziany, lakiero
wany lub emaliowany 

3,7 0 

8544 19 90  Drut nawojowy do zastosowań elektrycznych, inny niż miedziany, izolo
wany (z wyłączeniem lakierowanego lub emaliowanego) 

3,7 0 

8544 20 00  Kabel koncentryczny i inne współosiowe przewody elektryczne, izolo
wane 

3,7 0 

8544 30 00  Wiązki przewodów zapłonowych i inne wiązki przewodów, stosowane 
w pojazdach, statkach powietrznych lub statkach pływających 

3,7 0 

8544 42 10  Przewody elektryczne, w rodzaju stosowanych w telekomunikacji, do na
pięć <= 1 000 V, izolowane, wyposażone w złącza, gdzie indziej niewy
mienione 

bez cła 0 

8544 42 90  Przewody elektryczne, do napięć <= 1 000 V, izolowane, wyposażone 
w złącza, gdzie indziej niewymienione (inne niż w rodzaju stosowanych 
w telekomunikacji) 

3,3 0 

8544 49 20  Przewody elektryczne, do napięć <= 80 V, izolowane, niewyposażone 
w złącza, w rodzaju stosowanych w telekomunikacji, gdzie indziej niewy
mienione 

bez cła 0 

8544 49 91  Druty i kable, do napięć <= 1 000 V, izolowane, niewyposażone w złącza, 
o średnicy pojedynczego przewodu > 0,51 mm, gdzie indziej niewymie
nione 

3,7 0 

8544 49 93  Przewody elektryczne, do napięć <= 80 V, izolowane, niewyposażone 
w złącza, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem drutu nawojo
wego, kabla koncentrycznego, wiązek przewodów stosowanych w pojaz
dach, statkach powietrznych lub statkach pływających i drutów i kabli 
o średnicy pojedynczego przewodu > 0,51 mm) 

3,7 0 

8544 49 95  Przewody elektryczne, do napięć > 80 V, ale < 1 000 V, izolowane, nie
wyposażone w złącza, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem drutu 
nawojowego, kabla koncentrycznego, wiązek przewodów stosowanych 
w pojazdach, statkach powietrznych lub statkach pływających i drutów 
i kabli o średnicy pojedynczego przewodu > 0,51 mm) 

3,7 0 

8544 49 99  Przewody elektryczne, do napięć 1 000 V, izolowane, niewyposażone 
w złącza, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem drutu nawojo
wego, kabla koncentrycznego, wiązek przewodów stosowanych w pojaz
dach, statkach powietrznych lub statkach pływających i drutów i kabli 
o średnicy pojedynczego przewodu > 0,51 mm) 

3,7 0 

8544 60 10  Przewody elektryczne, do napięć > 1 000 V, izolowane, z przewodami 
miedzianymi, gdzie indziej niewymienione 

3,7 0 
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8544 60 90  Przewody elektryczne, do napięć > 1 000 V, izolowane, nie z przewodami 
miedzianymi, gdzie indziej niewymienione 

3,7 0 

8544 70 00  Kable światłowodowe, złożone z indywidualnie osłoniętych włókien, na
wet zawierające przewodniki prądu elektrycznego lub wyposażone w złą
cza 

bez cła 0 

8545 11 00  Elektrody z grafitu lub innego rodzaju węgla, w rodzaju stosowanych 
w piecach elektrycznych 

2,7 0 

8545 19 10  Elektrody z grafitu lub innego rodzaju węgla, do elektrolizerów 2,7 0 

8545 19 90  Elektrody z grafitu lub innego rodzaju węgla, stosowane w elektrotechnice 
(z wyłączeniem tych do elektrolizerów oraz pieców) 

2,7 0 

8545 20 00  Szczotki węglowe, stosowane w elektrotechnice 2,7 0 

8545 90 10  Rezystory grzejne, stosowane w elektrotechnice, z grafitu lub innego ro
dzaju węgla 

1,7 0 

8545 90 90  Artykuły z grafitu lub innego rodzaju węgla, stosowane w elektrotechnice 
(z wyłączeniem elektrod, szczotek węglowych i rezystorów grzejnych) 

2,7 0 

8546 10 00  Izolatory elektryczne szklane (z wyłączeniem osprzętu izolacyjnego) 3,7 0 

8546 20 10  Izolatory elektryczne ceramiczne, bez części metalowych (z wyłączeniem 
osprzętu izolacyjnego) 

4,7 0 

8546 20 91  Izolatory elektryczne ceramiczne, z częściami metalowymi, do napo
wietrznych linii przesyłowych elektroenergetycznych lub linii trakcyjnych 

4,7 0 

8546 20 99  Izolatory elektryczne ceramiczne, z częściami metalowymi (z wyłączeniem 
tych do napowietrznych linii przesyłowych elektroenergetycznych lub linii 
trakcyjnych oraz osprzętu izolacyjnego) 

4,7 0 

8546 90 10  Izolatory elektryczne z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem osprzętu izo
lacyjnego) 

3,7 0 

8546 90 90  Izolatory elektryczne (z wyłączeniem tych ze szkła, ceramicznych lub 
z tworzyw sztucznych i osprzętu izolacyjnego) 

3,7 0 

8547 10 10  Osprzęt izolacyjny, stosowany w elektrotechnice, z ceramiki, zawierający 
>= 80 % masy tlenków metali 

4,7 0 

8547 10 90  Osprzęt izolacyjny, stosowany w elektrotechnice, z ceramiki, zawierający 
< 80 % masy tlenków metali 

4,7 0 

8547 20 00  Osprzęt izolacyjny, stosowany w elektrotechnice, z tworzyw sztucznych 3,7 0 
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8547 90 00  Osprzęt izolacyjny, stosowany w elektrotechnice, z materiałów innych niż 
ceramika lub tworzywa sztuczne; elektryczne rurki kablowe oraz ich połą
czenia, z metali nieszlachetnych, wyłożone materiałem izolacyjnym 

3,7 0 

8548 10 10  Zużyte ogniwa galwaniczne i zużyte baterie galwaniczne, elektryczne 4,7 0 

8548 10 21  Zużyte akumulatory kwasowo-ołowiowe, elektryczne 2,6 0 

8548 10 29  Zużyte akumulatory elektryczne (z wyłączeniem akumulatorów kwasowo- 
ołowiowych) 

2,6 0 

8548 10 91  Odpady i braki ogniw galwanicznych, baterii galwanicznych i akumulato
rów elektrycznych, zawierające ołów 

bez cła 0 

8548 10 99  Odpady i braki ogniw galwanicznych, baterii galwanicznych i akumulato
rów elektrycznych (z wyłączeniem tych zawierających ołów) 

bez cła 0 

8548 90 20  Pamięci w postaciach wielokombinacyjnych, takie jak pakiety D-RAM 
i moduły 

bez cła 0 

8548 90 90  Elektryczne części maszyn lub urządzeń, gdzie indziej niewymienione 
w dziale 85 

2,7 0 

8601 10 00  Lokomotywy szynowe zasilane z zewnętrznego źródła energii elektrycz
nej 

1,7 0 

8601 20 00  Lokomotywy szynowe zasilane energią elektryczną z akumulatorów 1,7 0 

8602 10 00  Lokomotywy spalinowo-elektryczne 1,7 0 

8602 90 00  Lokomotywy (z wyłączeniem tych zasilanych z zewnętrznego źródła ener
gii elektrycznej lub z akumulatorów i lokomotyw spalinowo-elektrycz
nych) 

1,7 0 

8603 10 00  Wagony osobowe, towarowe lub transportowe, kolejowe lub tramwajowe, 
o napędzie własnym, zasilane z zewnętrznego źródła energii elektrycznej 
(z wyłączeniem tych objętych pozycją 8604) 

1,7 0 

8603 90 00  Wagony osobowe, towarowe lub transportowe, kolejowe lub tramwajowe, 
o napędzie własnym (z wyłączeniem tych zasilanych z zewnętrznego 
źródła energii elektrycznej i tych objętych pozycją 8604) 

1,7 0 

8604 00 00  Pojazdy szynowe naprawcze lub serwisowe, nawet z napędem własnym, 
np. wagony warsztatowe, dźwigi szynowe, wagony wyposażone w podbi
jaki podsypki, maszyny do regulacji toru, wagony próbno-kontrolne i dre
zyny 

1,7 0 

8605 00 00  Kolejowe lub tramwajowe wagony pasażerskie, wagony bagażowe, po
cztowe oraz pozostałe wagony kolejowe lub tramwajowe specjalnego 
przeznaczenia (z wyłączeniem kolejowych lub tramwajowych wagonów 
osobowych, towarowych lub transportowych, o napędzie własnym, pojaz
dów szynowych naprawczych lub serwisowych oraz wagonów towaro
wych) 

1,7 0 

8606 10 00  Kolejowe lub tramwajowe cysterny i temu podobne (z wyłączeniem 
o własnym napędzie) 

1,7 0 
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8606 30 00  Kolejowe lub tramwajowe wagony samowyładowcze (z wyłączeniem cys
tern i temu podobnych oraz wagonów izolujących lub chłodzących to
wary) 

1,7 0 

8606 91 10  Kolejowe lub tramwajowe wagony towarowe, kryte i zamknięte, specjalnie 
zaprojektowane do przewozu materiałów silnie promieniotwórczych (Eu
ratom) (z wyłączeniem cystern i temu podobnych i wagonów izolujących, 
chłodzących towary lub wagonów towarowych samowyładowczych) 

1,7 0 

8606 91 80  Kolejowe lub tramwajowe wagony towarowe, kryte i zamknięte (z wyłą
czeniem specjalnie zaprojektowanych do przewozu materiałów silnie pro
mieniotwórczych, cystern i temu podobnych oraz wagonów towarowych 
samowyładowczych) 

1,7 0 

8606 92 00  Kolejowe lub tramwajowe wagony towarowe, odkryte, z niezdejmowanymi 
bokami, o wysokości > 60 cm (z wyłączeniem wagonów samowyłado
wczych) 

1,7 0 

8606 99 00  Kolejowe lub tramwajowe wagony towarowe (z wyłączeniem tych specjal
nie zaprojektowanych do przewozu materiałów silnie promieniotwór
czych, cystern i temu podobnych, wagonów izolowanych lub chłodzących 
towary, wagonów towarowych samowyładowczych oraz wagonów odkry
tych z niezdejmowanymi bokami, o wysokości > 60 cm) 

1,7 0 

8607 11 00  Wózki zwrotne napędzane i jednoosiowe wózki Bissela, do lokomotyw 
szynowych lub taboru kolejowego 

1,7 0 

8607 12 00  Wózki zwrotne i jednoosiowe wózki Bissela, do lokomotyw szynowych 
lub taboru kolejowego (z wyłączeniem wózków zwrotnych napędzanych) 

1,7 0 

8607 19 01  Osie, zmontowane lub nie; koła i ich części, z żeliwa lub staliwa, do loko
motyw szynowych lub taboru kolejowego 

2,7 0 

8607 19 11  Osie, zmontowane lub nie, koła i ich części, stalowe, odkute w matrycy 
zamkniętej, do lokomotyw szynowych lub taboru kolejowego 

2,7 0 

8607 19 18  Osie, zmontowane lub nie; koła i ich części (z wyłączeniem 8607 19 01 
oraz 8607 19 11), do lokomotyw szynowych lub taboru kolejowego 

2,7 0 

8607 19 91  Części wózków zwrotnych i wózków Bissela i podobnych, do lokomotyw 
szynowych lub taboru kolejowego, z żeliwa lub staliwa, gdzie indziej nie
wymienione 

1,7 0 

8607 19 99  Części wózków zwrotnych i wózków Bissela i podobnych, do lokomotyw 
szynowych lub taboru kolejowego (z wyłączeniem z żeliwa lub staliwa) 

1,7 0 

8607 21 10  Hamulce pneumatyczne i ich części, do lokomotyw szynowych lub taboru 
kolejowego, z żeliwa lub staliwa 

1,7 0 

8607 21 90  Hamulce pneumatyczne i ich części, do lokomotyw szynowych lub taboru 
kolejowego (z wyłączeniem z żeliwa lub staliwa) 

1,7 0 
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8607 29 10  Hamulce i ich części, z żeliwa lub staliwa (z wyłączeniem hamulców 
pneumatycznych), do lokomotyw szynowych lub taboru kolejowego 

1,7 0 

8607 29 90  Hamulce i ich części (z wyłączeniem hamulców pneumatycznych i z żeliwa 
lub staliwa), do lokomotyw szynowych lub taboru kolejowego, gdzie in
dziej niewymienione 

1,7 0 

8607 30 01  Haki i pozostałe układy sprzęgające, bufory, i ich części, z żeliwa lub sta
liwa, do lokomotyw szynowych lub taboru kolejowego, gdzie indziej nie
wymienione 

1,7 0 

8607 30 99  Haki i pozostałe układy sprzęgające, bufory, i ich części, do lokomotyw 
szynowych lub taboru kolejowego, gdzie indziej niewymienione 

1,7 0 

8607 91 10  Maźnice i ich części, do lokomotyw, gdzie indziej niewymienione 3,7 0 

8607 91 91  Części do lokomotyw szynowych, z żeliwa lub staliwa, gdzie indziej nie
wymienione 

1,7 0 

8607 91 99  Części do lokomotyw szynowych, gdzie indziej niewymienione 1,7 0 

8607 99 10  Maźnice i ich części, do lokomotyw szynowych lub taboru kolejowego 
objętych pozycją 8603, 8604, 8605 lub 8606, gdzie indziej niewymie
nione 

3,7 0 

8607 99 30  Nadwozia i ich części, do taboru kolejowego objętego pozycją 8603, 
8604, 8605 lub 8606, gdzie indziej niewymienione 

1,7 0 

8607 99 50  Podwozia i ich części, do lokomotyw szynowych lub taboru kolejowego 
objętych pozycją 8603, 8604, 8605 lub 8606, gdzie indziej niewymie
nione 

1,7 0 

8607 99 90  Części taboru kolejowego objętego pozycją 8603, 8604, 8605 lub 8606, 
gdzie indziej niewymienione 

1,7 0 

8608 00 10  Osprzęt torów, mechaniczne urządzenia sygnalizacyjne, bezpieczeństwa 
i sterowania ruchem szynowym (z wyłączeniem podkładów drewnianych, 
betonowych lub stalowych, sekcji torów lub innych elementów osprzętu 
jeszcze niezmontowanych oraz materiałów do budowy torów) 

1,7 0 

8608 00 30  Mechaniczne, włącznie z elektromechanicznymi, urządzenia sygnaliza
cyjne, bezpieczeństwa i sterowania 

1,7 0 

8608 00 90  Części osprzętu torów kolejowych lub tramwajowych, mechanicznych 
(włącznie z elektromechanicznymi) urządzeń sygnalizacyjnych, bezpie
czeństwa i sterowania ruchem szynowym, drogowym, na wodach śródlą
dowych, miejscach postojowych, w portach lub na lotniskach 

1,7 0 

8609 00 10  Pojemniki z ołowianą osłoną radiologiczną, do transportu materiałów 
promieniotwórczych (Euratom) 

bez cła 0 

8609 00 90  Pojemniki specjalnie skonstruowane i wyposażone do przewozu jednym 
lub więcej środkami transportu (z wyłączeniem tych z ołowianą osłoną 
radiologiczną, do transportu materiałów promieniotwórczych) 

bez cła 0 
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8701 10 00  Ciągniki rolnicze kierowane przez pieszego i podobne ciągniki dla prze
mysłu (z wyłączeniem jednostek ciągnikowych do przegubowych ciężaró
wek) 

3 0 

8701 20 10  Ciągniki drogowe do naczep, nowe 16 0 

8701 20 90  Ciągniki drogowe do naczep, używane 16 0 

8701 30 10  Pojazdy do wyrównywania lub ubijania tras śniegowych bez cła 0 

8701 30 90  Ciągniki gąsienicowe (z wyłączeniem kierowanych przez pieszego i pojaz
dów do wyrównywania lub ubijania tras śniegowych) 

bez cła 0 

8701 90 11  Ciągniki rolnicze i stosowane w leśnictwie, kołowe, nowe, o mocy silnika 
<= 18 kW (z wyłączeniem ciągników kierowanych przez pieszego) 

bez cła 0 

8701 90 20  Ciągniki rolnicze i stosowane w leśnictwie, kołowe, nowe, o mocy silnika 
> 18 kW, ale <= 37 kW (z wyłączeniem ciągników kierowanych przez 
pieszego) 

bez cła 0 

8701 90 25  Ciągniki rolnicze i stosowane w leśnictwie, kołowe, nowe, o mocy silnika 
> 37 kW, ale <= 59 kW (z wyłączeniem ciągników kierowanych przez 
pieszego) 

bez cła 0 

8701 90 31  Ciągniki rolnicze i stosowane w leśnictwie, kołowe, nowe, o mocy silnika 
> 59 kW, ale <= 75 kW (z wyłączeniem jednostek ciągnikowych do prze
gubowych ciężarówek) 

bez cła 0 

8701 90 35  Ciągniki rolnicze i stosowane w leśnictwie, kołowe, nowe, o mocy silnika 
> 75 kW, ale <= 90 kW (z wyłączeniem jednostek ciągnikowych do prze
gubowych ciężarówek) 

bez cła 0 

8701 90 39  Ciągniki rolnicze i stosowane w leśnictwie, kołowe, nowe, o mocy silnika 
> 90 kW (z wyłączeniem jednostek ciągnikowych do przegubowych cię
żarówek) 

bez cła 0 

8701 90 50  Ciągniki rolnicze i stosowane w leśnictwie, kołowe, używane (z wyłącze
niem jednostek ciągnikowych do przegubowych ciężarówek oraz ciągni
ków kierowanych przez pieszego) 

bez cła 0 

8701 90 90  Ciągniki, włącznie z jednostkami ciągnikowymi do przegubowych ciężaró
wek (z wyłączeniem ciągników objętych pozycją 8709, ciągników kiero
wanych przez pieszego, ciągników drogowych do naczep, ciągników gą
sienicowych i ciągników rolniczych i stosowanych w leśnictwie) 

7 0 

8702 10 11  Pojazdy silnikowe do przewozu >= 10 osób razem z kierowcą, wyposa
żone w silniki tłokowe wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym 
(wysokoprężne lub średnioprężne), o pojemności skokowej > 2 500 cm3, 
nowe 

16 0 

8702 10 19  Pojazdy silnikowe do przewozu >= 10 osób razem z kierowcą, wyposa
żone w silniki tłokowe wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym 
(wysokoprężne lub średnioprężne), o pojemności skokowej > 2 500 cm3, 
używane 

16 0 

8702 10 91  Pojazdy silnikowe do przewozu >= 10 osób razem z kierowcą, wyposa
żone w silniki tłokowe wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym 
(wysokoprężne lub średnioprężne), o pojemności skokowej 
<= 2 500 cm3, nowe 

10 0 
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8702 10 99  Pojazdy silnikowe do przewozu >= 10 osób razem z kierowcą, wyposa
żone w silniki tłokowe wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym 
(wysokoprężne lub średnioprężne), o pojemności skokowej 
<= 2 500 cm3, używane 

10 0 

8702 90 11  Pojazdy silnikowe do przewozu >= 10 osób razem z kierowcą, wyposa
żone w silniki tłokowe wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, 
o pojemności skokowej > 2 800 cm3, nowe 

16 0 

8702 90 19  Pojazdy silnikowe do przewozu >= 10 osób razem z kierowcą, wyposa
żone w silniki tłokowe wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, 
o pojemności skokowej > 2 800 cm3, używane 

16 0 

8702 90 31  Pojazdy silnikowe do przewozu >= 10 osób razem z kierowcą, wyposa
żone w silniki tłokowe wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, 
o pojemności skokowej <= 2 800 cm3, nowe 

10 0 

8702 90 39  Pojazdy silnikowe do przewozu >= 10 osób razem z kierowcą, wyposa
żone w silniki tłokowe wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, 
o pojemności skokowej <= 2 800 cm3, używane 

10 0 

8702 90 90  Pojazdy silnikowe do przewozu >= 10 osób razem z kierowcą, wyposa
żone w silniki inne niż tłokowe wewnętrznego spalania 

10 0 

8703 10 11  Pojazdy specjalnie zaprojektowane do poruszania się po śniegu, wyposa
żone w silniki tłokowe wewnętrznego spalania 

5 0 

8703 10 18  Pojazdy do przewozu osób po śniegu, wyposażone w silniki inne niż tło
kowe wewnętrznego spalania; pojazdy golfowe i podobne pojazdy 

10 0 

8703 21 10  Samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do 
przewozu osób, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) 
oraz samochodami wyścigowymi, wyposażone w silniki tłokowe wew
nętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej 
<= 1 000 cm3, nowe (z wyłączeniem pojazdów do przewozu osób po 
śniegu i innych specjalnie zaprojektowanych pojazdów objętych podpozy
cją 8703 10) 

10 0 

8703 21 90  Samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do 
przewozu osób, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) 
oraz samochodami wyścigowymi, wyposażone w silniki tłokowe wew
nętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej 
<= 1 000 cm3, używane (z wyłączeniem pojazdów do przewozu osób po 
śniegu i innych specjalnie zaprojektowanych pojazdów objętych podpozy
cją 8703 10) 

10 0 

8703 22 10  Samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do 
przewozu osób, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) 
oraz samochodami wyścigowymi, wyposażone w silniki tłokowe wew
nętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej 
> 1 000 cm3, ale <= 1 500 cm3, nowe (z wyłączeniem tych objętych po
zycją 8702 i pojazdów do przewozu osób po śniegu i innych pojazdów 
objętych podpozycją 8703 10) 

10 0 

8703 22 90  Samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do 
przewozu osób, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) 
oraz samochodami wyścigowymi, wyposażone w silniki tłokowe wew
nętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej 
> 1 000 cm3, ale <= 1 500 cm3, używane (z wyłączeniem pojazdów do 
przewozu osób po śniegu i innych specjalnie zaprojektowanych pojazdów 
objętych podpozycją 8703 10) 

10 0 
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8703 23 11  Samochody kempingowe wyposażone w silnik tłokowy wewnętrznego 
spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej > 1 500 cm3, ale 
<= 3 000 cm3 

10 0 

8703 23 19  Samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do 
przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702), włącznie z samocho
dami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi, 
wyposażone w silniki tłokowe wewnętrznego spalania z zapłonem iskro
wym, o pojemności skokowej > 1 500 cm3, ale <= 3 000 cm3, nowe 
(z wyłączeniem tych objętych pozycją 8703 10 10 i 8703 23 11) 

10 0 

8703 23 90  Samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do 
przewozu osób, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) 
oraz samochodami wyścigowymi, wyposażone w silniki tłokowe wew
nętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej 
> 1 500 cm3, ale <= 3 000 cm3, używane (z wyłączeniem pojazdów do 
przewozu osób po śniegu i innych specjalnie zaprojektowanych pojazdów 
objętych podpozycją 8703 10) 

10 0 

8703 24 10  Samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do 
przewozu osób, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) 
oraz samochodami wyścigowymi, wyposażone w silniki tłokowe wew
nętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej 
> 3 000 cm3, nowe (z wyłączeniem pojazdów do przewozu osób po 
śniegu i innych specjalnie zaprojektowanych pojazdów objętych podpozy
cją 8703 10) 

10 0 

8703 24 90  Samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do 
przewozu osób, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) 
oraz samochodami wyścigowymi, wyposażone w silniki tłokowe wew
nętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej 
> 3 000 cm3, używane (z wyłączeniem pojazdów do przewozu osób po 
śniegu i innych specjalnie zaprojektowanych pojazdów objętych podpozy
cją 8703 10) 

10 0 

8703 31 10  Samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do 
przewozu osób, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) 
oraz samochodami wyścigowymi, wyposażone w silniki tłokowe wew
nętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne lub śred
nioprężne), o pojemności skokowej <= 1 500 cm3, nowe (z wyłączeniem 
pojazdów do przewozu osób po śniegu i innych specjalnie zaprojektowa
nych pojazdów objętych podpozycją 8703 10) 

10 0 

8703 31 90  Samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do 
przewozu osób, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) 
oraz samochodami wyścigowymi, wyposażone w silniki tłokowe wew
nętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne lub śred
nioprężne), o pojemności skokowej <= 1 500 cm3, używane (z wyłącze
niem pojazdów do przewozu osób po śniegu i innych specjalnie zaprojek
towanych pojazdów objętych podpozycją 8703 10) 

10 0 

8703 32 11  Samochody kempingowe, wyposażone w silnik tłokowy wewnętrznego 
spalania o zapłonie samoczynnym (wysokoprężny lub średnioprężny), 
o pojemności skokowej >1 500 cm3, ale <= 2 500 cm3, nowe 

10 0 

8703 32 19  Samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do 
przewozu osób, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) 
oraz samochodami wyścigowymi, wyposażone w silniki tłokowe wew
nętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne lub śred
nioprężne), o pojemności skokowej > 1 500 cm3, ale <= 2 500 cm3, 
nowe (z wyłączeniem samochodów kempingowych, pojazdów specjalnie 
zaprojektowanych do poruszania się po śniegu i innych pojazdów specjal
nego przeznaczenia objętych podpozycją 8703 10) 

10 0 
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8703 32 90  Samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do 
przewozu osób, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) 
oraz samochodami wyścigowymi, wyposażone w silniki tłokowe wew
nętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne lub śred
nioprężne), o pojemności skokowej > 1 500 cm3, ale <= 2 500 cm3, uży
wane (z wyłączeniem pojazdów do przewozu osób po śniegu i innych 
specjalnie zaprojektowanych pojazdów objętych podpozycją 8703 10) 

10 0 

8703 33 11  Samochody kempingowe, wyposażone w silnik tłokowy wewnętrznego 
spalania o zapłonie samoczynnym (wysokoprężny lub średnioprężny), 
o pojemności skokowej > 2 500 cm3, nowe 

10 0 

8703 33 19  Samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do 
przewozu osób, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) 
oraz samochodami wyścigowymi, wyposażone w silniki tłokowe wew
nętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne lub śred
nioprężne), o pojemności skokowej > 2 500 cm3, nowe (z wyłączeniem 
samochodów kempingowych i pojazdów specjalnie zaprojektowanych do 
poruszania się po śniegu oraz innych pojazdów specjalnego przeznacze
nia objętych podpozycją 8703 10) 

10 0 

8703 33 90  Samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do 
przewozu osób, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) 
oraz samochodami wyścigowymi, wyposażone w silniki tłokowe wew
nętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężne lub śred
nioprężne), o pojemności skokowej > 2 500 cm3, używane (z wyłączeniem 
pojazdów do przewozu osób po śniegu i innych specjalnie zaprojektowa
nych pojazdów objętych podpozycją 8703 10) 

10 0 

8703 90 10  Samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do 
przewozu osób, z silnikiem elektrycznym (z wyłączeniem pojazdów silni
kowych objętych pozycją 8702, pojazdów do przewozu osób po śniegu 
i innych specjalnie zaprojektowanych pojazdów objętych podpozycją 
8703 10) 

10 0 

8703 90 90  Samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do 
przewozu osób, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) 
oraz samochodami wyścigowymi, wyposażone w silniki inne niż tłokowe 
wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym lub silniki elektryczne 
(z wyłączeniem pojazdów do przewozu osób po śniegu i innych specjal
nie zaprojektowanych pojazdów objętych podpozycją 8703 10) 

10 0 

8704 10 10  Wozidła zaprojektowane do stosowania poza drogami publicznymi, z sil
nikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wy
sokoprężnym lub średnioprężnym) lub z zapłonem iskrowym 

bez cła 0 

8704 10 90  Wozidła zaprojektowane do stosowania poza drogami publicznymi, z sil
nikiem innym niż tłokowy wewnętrznego spalania 

bez cła 0 

8704 21 10  Pojazdy silnikowe specjalnie zaprojektowane do przewozu materiałów sil
nie promieniotwórczych (Euratom), z silnikiem tłokowym wewnętrznego 
spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średniopręż
nym), o masie całkowitej pojazdu <= 5 ton 

3,5 0 

8704 21 31  Pojazdy silnikowe do transportu towarów, z silnikiem tłokowym wew
nętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub śred
nioprężnym), o masie całkowitej pojazdu <= 5 ton, o pojemności skoko
wej > 2 500 cm3, nowe (z wyłączeniem wozideł do stosowania poza dro
gami publicznymi objętych podpozycją 8704 10, pojazdów silnikowych 
specjalnego przeznaczenia objętych pozycją 8705 i pojazdów silnikowych 
specjalnie zaprojektowanych do przewozu materiałów silnie promieniot
wórczych) 

22 0 
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8704 21 39  Pojazdy silnikowe do transportu towarów, z silnikiem tłokowym wew
nętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub śred
nioprężnym), o masie całkowitej pojazdu <= 5 ton, o pojemności skoko
wej > 2 500 cm3, używane (z wyłączeniem wozideł do stosowania poza 
drogami publicznymi objętych podpozycją 8704 10, pojazdów silniko
wych specjalnego przeznaczenia objętych pozycją 8705 i pojazdów silni
kowych specjalnie zaprojektowanych do przewozu materiałów silnie pro
mieniotwórczych) 

22 0 

8704 21 91  Pojazdy silnikowe do transportu towarów, z silnikiem tłokowym wew
nętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub śred
nioprężnym), o masie całkowitej pojazdu <= 5 ton, o pojemności skoko
wej <= 2 500 cm3, nowe (z wyłączeniem wozideł do stosowania poza 
drogami publicznymi objętych podpozycją 8704 10, pojazdów silniko
wych specjalnego przeznaczenia objętych pozycją 8705 i pojazdów silni
kowych specjalnie zaprojektowanych do przewozu materiałów silnie pro
mieniotwórczych) 

10 0 

8704 21 99  Pojazdy silnikowe do transportu towarów, z silnikiem tłokowym wew
nętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub śred
nioprężnym), o masie całkowitej pojazdu <= 5 ton, o pojemności skoko
wej <= 2 500 cm3, używane (z wyłączeniem wozideł do stosowania poza 
drogami publicznymi objętych podpozycją 8704 10, pojazdów silniko
wych specjalnego przeznaczenia objętych pozycją 8705 i pojazdów silni
kowych specjalnie zaprojektowanych do przewozu materiałów silnie pro
mieniotwórczych) 

10 0 

8704 22 10  Pojazdy silnikowe, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapło
nem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o masie całko
witej pojazdu > 5 ton, ale <= 20 ton, do przewozu materiałów silnie pro
mieniotwórczych (Euratom) 

3,5 0 

8704 22 91  Pojazdy silnikowe do transportu towarów, z silnikiem tłokowym wew
nętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub śred
nioprężnym), o masie całkowitej pojazdu > 5 ton, ale <= 20 ton, nowe 
(z wyłączeniem wozideł do stosowania poza drogami publicznymi obję
tych podpozycją 8704 10, pojazdów silnikowych specjalnego przeznacze
nia objętych pozycją 8705 i pojazdów silnikowych specjalnie zaprojekto
wanych do przewozu materiałów silnie promieniotwórczych) 

22 0 

8704 22 99  Pojazdy silnikowe do transportu towarów, z silnikiem tłokowym wew
nętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub śred
nioprężnym), o masie całkowitej pojazdu > 5 ton, ale <= 20 ton, używane 
(z wyłączeniem wozideł do stosowania poza drogami publicznymi obję
tych podpozycją 8704 10, pojazdów silnikowych specjalnego przeznacze
nia objętych pozycją 8705 i pojazdów silnikowych specjalnie zaprojekto
wanych do przewozu materiałów silnie promieniotwórczych) 

22 0 

8704 23 10  Pojazdy silnikowe, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapło
nem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o masie całko
witej pojazdu > 20 ton, do przewozu materiałów silnie promieniotwór
czych (Euratom) 

3,5 0 

8704 23 91  Pojazdy silnikowe do transportu towarów, z silnikiem tłokowym wew
nętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub śred
nioprężnym), o masie całkowitej pojazdu > 20 ton, nowe (z wyłączeniem 
wozideł do stosowania poza drogami publicznymi objętych podpozycją 
8704 10, pojazdów silnikowych specjalnego przeznaczenia objętych po
zycją 8705 i pojazdów silnikowych specjalnie zaprojektowanych do prze
wozu materiałów silnie promieniotwórczych) 

22 0 
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8704 23 99  Pojazdy silnikowe do transportu towarów, z silnikiem tłokowym wew
nętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub śred
nioprężnym), o masie całkowitej pojazdu > 20 ton, używane (z wyłącze
niem wozideł do stosowania poza drogami publicznymi objętych podpo
zycją 8704 10, pojazdów silnikowych specjalnego przeznaczenia objętych 
pozycją 8705 i pojazdów silnikowych specjalnie zaprojektowanych do 
przewozu materiałów silnie promieniotwórczych) 

22 0 

8704 31 10  Pojazdy silnikowe, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapło
nem iskrowym, o masie całkowitej pojazdu <= 5 ton, do przewozu mate
riałów silnie promieniotwórczych (Euratom) 

3,5 0 

8704 31 31  Pojazdy silnikowe do transportu towarów, z silnikiem tłokowym wew
nętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o masie całkowitej pojazdu 
<= 5 ton, o pojemności skokowej > 2 800 cm3, nowe (z wyłączeniem 
wozideł do stosowania poza drogami publicznymi objętych podpozycją 
8704 10, pojazdów silnikowych specjalnego przeznaczenia objętych po
zycją 8705 i pojazdów silnikowych specjalnie zaprojektowanych do prze
wozu materiałów silnie promieniotwórczych) 

22 0 

8704 31 39  Pojazdy silnikowe do transportu towarów, z silnikiem tłokowym wew
nętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o masie całkowitej pojazdu 
<= 5 ton, o pojemności skokowej > 2 800 cm3, używane (z wyłączeniem 
wozideł do stosowania poza drogami publicznymi objętych podpozycją 
8704 10, pojazdów silnikowych specjalnego przeznaczenia objętych po
zycją 8705 i pojazdów silnikowych specjalnie zaprojektowanych do prze
wozu materiałów silnie promieniotwórczych) 

22 0 

8704 31 91  Pojazdy silnikowe do transportu towarów, z silnikiem tłokowym wew
nętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o masie całkowitej pojazdu 
<= 5 ton, o pojemności skokowej <= 2 800 cm3, nowe (z wyłączeniem 
wozideł do stosowania poza drogami publicznymi objętych podpozycją 
8704 10, pojazdów silnikowych specjalnego przeznaczenia objętych po
zycją 8705 i pojazdów silnikowych specjalnie zaprojektowanych do prze
wozu materiałów silnie promieniotwórczych) 

10 0 

8704 31 99  Pojazdy silnikowe do transportu towarów, z silnikiem tłokowym wew
nętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o masie całkowitej pojazdu 
<= 5 ton, o pojemności skokowej <= 2 800 cm3, używane (z wyłączeniem 
wozideł do stosowania poza drogami publicznymi objętych podpozycją 
8704 10, pojazdów silnikowych specjalnego przeznaczenia objętych po
zycją 8705 i pojazdów silnikowych specjalnie zaprojektowanych do prze
wozu materiałów silnie promieniotwórczych) 

10 0 

8704 32 10  Pojazdy silnikowe, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapło
nem iskrowym, o masie całkowitej pojazdu > 5 ton, do przewozu mate
riałów silnie promieniotwórczych (Euratom) 

3,5 0 

8704 32 91  Pojazdy silnikowe do transportu towarów, z silnikiem tłokowym wew
nętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o masie całkowitej pojazdu > 5 
ton, nowe (z wyłączeniem wozideł do stosowania poza drogami publicz
nymi objętych podpozycją 8704 10, pojazdów silnikowych specjalnego 
przeznaczenia objętych pozycją 8705 i pojazdów silnikowych specjalnie 
zaprojektowanych do przewozu materiałów silnie promieniotwórczych) 

22 0 
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8704 32 99  Pojazdy silnikowe do transportu towarów, z silnikiem tłokowym wew
nętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o masie całkowitej pojazdu > 5 
ton, używane (z wyłączeniem wozideł do stosowania poza drogami pu
blicznymi objętych podpozycją 8704 10, pojazdów silnikowych specjal
nego przeznaczenia objętych pozycją 8705 i pojazdów silnikowych spe
cjalnie zaprojektowanych do przewozu materiałów silnie promieniotwór
czych) 

22 0 

8704 90 00  Pojazdy silnikowe do transportu towarów, z silnikiem innym niż tłokowy 
wewnętrznego spalania (z wyłączeniem wozideł do stosowania poza dro
gami publicznymi objętych podpozycją 8704 10 i pojazdów silnikowych 
specjalnego przeznaczenia objętych pozycją 8705) 

10 0 

8705 10 00  Dźwigi samojezdne (żurawie samochodowe) (z wyłączeniem pojazdów 
pogotowia technicznego) 

3,7 0 

8705 20 00  Samojezdne wieże wiertnicze 3,7 0 

8705 30 00  Pojazdy strażackie (z wyłączeniem pojazdów do przewozu osób) 3,7 0 

8705 40 00  Betoniarki samochodowe 3,7 0 

8705 90 10  Pojazdy pogotowia technicznego 3,7 0 

8705 90 30  Pojazdy przepompowujące beton 3,7 0 

8705 90 90  Pojazdy silnikowe specjalnego przeznaczenia (inne niż te zasadniczo 
przeznaczone do przewozu osób lub towarów oraz z wyłączeniem beto
niarek samochodowych, pojazdów strażackich, samojezdnych wież wiert
niczych, dźwigów samojezdnych (żurawi samochodowych), pojazdów 
przepompowujących beton oraz pojazdów pogotowia technicznego) 

3,7 0 

8706 00 11  Podwozia z silnikami tłokowymi wewnętrznego spalania z zapłonem sa
moczynnym, o pojemności skokowej > 2 500 cm3 lub z silnikiem tłoko
wym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skoko
wej > 2 800 cm3 do pojazdów silnikowych do przewozu dziesięciu lub 
więcej osób oraz pojazdów silnikowych do transportu towarów 

19 0 

8706 00 19  Podwozia z silnikami tłokowymi wewnętrznego spalania z zapłonem sa
moczynnym, o pojemności skokowej > 2 500 cm3 lub z silnikami tłoko
wymi wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności sko
kowej > 2 800 cm3, do samochodów i pozostałych pojazdów silnikowych 
przeznaczonych zasadniczo do przewozu osób; podwozia z silnikami do 
ciągników objętych pozycją 8701 

6 0 

8706 00 91  Podwozia z silnikami tłokowymi wewnętrznego spalania z zapłonem sa
moczynnym, o pojemności skokowej <= 2 500 cm3 lub z silnikami tłoko
wymi wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności sko
kowej <= 2 800 cm3, do samochodów i pozostałych pojazdów silniko
wych przeznaczonych zasadniczo do przewozu osób 

4,5 0 

8706 00 99  Podwozia z silnikami tłokowymi wewnętrznego spalania z zapłonem sa
moczynnym, o pojemności skokowej <= 2 500 cm3 lub z silnikami tłoko
wymi wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności sko
kowej <= 2 800 cm3, do pojazdów silnikowych do przewozu dziesięciu 
lub więcej osób oraz pojazdów silnikowych do transportu towarów; pod
wozia do pojazdów silnikowych specjalnego przeznaczenia objętych po
zycją 8705 

10 0 
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8707 10 10  Nadwozia do montażu przemysłowego samochodów i pozostałych pojaz
dów silnikowych przeznaczonych zasadniczo do przewozu osób 

4,5 0 

8707 10 90  Nadwozia do samochodów i pozostałych pojazdów silnikowych przezna
czonych zasadniczo do przewozu osób (z wyłączeniem tych do montażu 
przemysłowego objętych podpozycją 8707 10 10) 

4,5 0 

8707 90 10  Nadwozia do montażu przemysłowego ciągników kierowanych przez pie
szego objętych podpozycją 8701 10, pojazdów do transportu towarów 
z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym 
(wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej 
<= 2 500 cm3 lub z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej 
<= 2 800 cm3, i pojazdów silnikowych specjalnego przeznaczenia obję
tych pozycją 8705 

4,5 0 

8707 90 90  Nadwozia do ciągników, pojazdów silnikowych do przewozu dziesięciu 
lub więcej osób, pojazdów silnikowych do transportu towarów i pojazdów 
silnikowych specjalnego przeznaczenia (z wyłączeniem tych do montażu 
przemysłowego niektórych pojazdów silnikowych objętych podpozycją 
8707 90 10) 

4,5 0 

8708 10 10  Zderzaki i ich części, do montażu przemysłowego samochodów i pozosta
łych pojazdów silnikowych przeznaczonych zasadniczo do przewozu 
osób, pojazdów do transportu towarów z silnikiem tłokowym wewnętrz
nego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnio
prężnym), o pojemności skokowej <= 2 500 cm3 lub z zapłonem iskro
wym, o pojemności skokowej <= 2 800 cm3, i pojazdów silnikowych spe
cjalnego przeznaczenia objętych pozycją 8705, gdzie indziej niewymie
nione 

3 0 

8708 10 90  Zderzaki i ich części, do ciągników, pojazdów silnikowych do przewozu 
dziesięciu lub więcej osób, samochodów i pozostałych pojazdów silniko
wych przeznaczonych zasadniczo do przewozu osób, pojazdów silniko
wych do transportu towarów i pojazdów silnikowych specjalnego prze
znaczenia, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem tych do montażu 
przemysłowego niektórych pojazdów silnikowych objętych podpozycją 
8708 10 10) 

4,5 0 

8708 21 10  Pasy bezpieczeństwa do montażu przemysłowego: samochodów i pozosta
łych pojazdów silnikowych przeznaczonych zasadniczo do przewozu 
osób, pojazdów do transportu towarów, z silnikiem tłokowym wewnętrz
nego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnio
prężnym), o pojemności skokowej <= 2 500 cm3 lub z zapłonem iskro
wym, o pojemności skokowej <= 2 800 cm3, i pojazdów silnikowych spe
cjalnego przeznaczenia objętych pozycją 8705 

3 0 

8708 21 90  Pasy bezpieczeństwa do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem tych do 
montażu przemysłowego niektórych pojazdów silnikowych objętych pod
pozycją 8708 21 10) 

4,5 0 

8708 29 10  Części i akcesoria do montażu przemysłowego nadwozi: ciągników kiero
wanych przez pieszego, samochodów i pozostałych pojazdów silnikowych 
przeznaczonych zasadniczo do przewozu osób, pojazdów do transportu 
towarów, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem sa
moczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skoko
wej <= 2 500 cm3 lub z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej 
<= 2 800 cm3; pojazdów silnikowych specjalnego przeznaczenia objętych 
pozycją 8705 (z wyłączeniem zderzaków i pasów bezpieczeństwa) 

3 0 
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8708 29 90  Części i akcesoria do montażu przemysłowego nadwozi: ciągników, po
jazdów silnikowych do przewozu >= 10 osób, samochodów i pozostałych 
pojazdów silnikowych przeznaczonych zasadniczo do przewozu osób, 
pojazdów silnikowych do transportu towarów, pojazdów silnikowych spe
cjalnego przeznaczenia (z wyłączeniem zderzaków i ich części, pasów 
bezpieczeństwa i części i akcesoriów do montażu przemysłowego pojaz
dów silnikowych objętych podpozycją 8708 29 10) 

4,5 0 

8708 30 10  Hamulce i hamulce ze wspomaganiem i ich części, do montażu przemy
słowego: ciągników kierowanych przez pieszego, samochodów i pozosta
łych pojazdów silnikowych przeznaczonych zasadniczo do przewozu 
osób, pojazdów silnikowych do transportu towarów, z silnikiem tłoko
wym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym 
lub średnioprężnym), o pojemności skokowej <= 2 500 cm3 lub z silni
kiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojem
ności skokowej <= 2 800 cm3, pojazdów silnikowych specjalnego prze
znaczenia objętych pozycją 8705, gdzie indziej niewymienione 

3 0 

8708 30 91  Części do hamulców tarczowych, do ciągników, pojazdów silnikowych do 
przewozu dziesięciu lub więcej osób, samochodów i pozostałych pojaz
dów silnikowych przeznaczonych zasadniczo do przewozu osób, pojaz
dów silnikowych do transportu towarów i pojazdów silnikowych specjal
nego przeznaczenia, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem tych do 
montażu przemysłowego niektórych pojazdów silnikowych objętych pod
pozycją 8708 30 10) 

4,5 0 

8708 30 99  Hamulce i hamulce ze wspomaganiem oraz ich części, do ciągników, po
jazdów silnikowych do przewozu dziesięciu lub więcej osób, samochodów 
i pozostałych pojazdów silnikowych przeznaczonych zasadniczo do prze
wozu osób, pojazdów silnikowych do transportu towarów i pojazdów sil
nikowych specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niewymienione (z wyłą
czeniem tych do montażu przemysłowego niektórych pojazdów silniko
wych objętych podpozycją 8708 30 10 oraz do hamulców tarczowych) 

4,5 0 

8708 40 20  Skrzynie biegów (przekładniowe) oraz ich części, do montażu przemysło
wego: ciągników kierowanych przez pieszego, samochodów i pozostałych 
pojazdów silnikowych przeznaczonych zasadniczo do przewozu osób, 
pojazdów silnikowych do transportu towarów, z silnikiem tłokowym 
wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub 
średnioprężnym), o pojemności skokowej <= 2 500 cm3 lub z silnikiem 
tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności 
skokowej <= 2 800 cm3, pojazdów silnikowych specjalnego przeznacze
nia objętych pozycją 8705, gdzie indziej niewymienione 

3 0 

8708 40 50  Skrzynie biegów (przekładniowe) do ciągników, pojazdów silnikowych do 
przewozu dziesięciu lub więcej osób, samochodów i pozostałych pojaz
dów silnikowych przeznaczonych zasadniczo do przewozu osób, pojaz
dów silnikowych do transportu towarów i pojazdów silnikowych specjal
nego przeznaczenia (z wyłączeniem tych do montażu przemysłowego nie
których pojazdów silnikowych objętych podpozycją 8708 40 20) 

4,5 0 

8708 40 91  Części do skrzyń biegów (przekładniowych), stalowe, odkute w matrycy 
zamkniętej, do ciągników, pojazdów silnikowych do przewozu dziesięciu 
lub więcej osób, samochodów i pozostałych pojazdów silnikowych prze
znaczonych zasadniczo do przewozu osób, pojazdów silnikowych do 
transportu towarów i pojazdów silnikowych specjalnego przeznaczenia, 
gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem tych do montażu przemysło
wego niektórych pojazdów silnikowych objętych podpozycją 
8708 40 20) 

4,5 0 

8708 40 99  Części do skrzyni biegów do ciągników, pojazdów silnikowych do prze
wozu dziesięciu lub więcej osób, samochodów i pozostałych pojazdów 
silnikowych przeznaczonych zasadniczo do przewozu osób, pojazdów sil
nikowych do transportu towarów i pojazdów silnikowych specjalnego 
przeznaczenia, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem tych do mon
tażu przemysłowego niektórych pojazdów silnikowych, objętych podpo
zycją 8708 40 20 i stalowych, odkutych w matrycy zamkniętej) 

3,5 0 
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8708 50 20  Mosty napędowe z mechanizmem różnicowym, nawet wyposażone 
w inne elementy przekładniowe, oraz osie nienapędzane i ich części, do 
montażu przemysłowego: ciągników kierowanych przez pieszego, samo
chodów i pojazdów przeznaczonych zasadniczo do przewozu osób, po
jazdów do transportu towarów z silnikiem tłokowym wewnętrznego spa
lania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), 
o pojemności skokowej <= 2 500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wew
nętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej 
<= 2 800 cm3, pojazdów silnikowych specjalnego przeznaczenia objętych 
pozycją 8705, gdzie indziej niewymienione 

3 0 

8708 50 35  Mosty napędowe z mechanizmem różnicowym, nawet wyposażone 
w inne elementy przekładniowe, i osie nienapędzane, do ciągników, po
jazdów silnikowych do przewozu dziesięciu lub więcej osób, samochodów 
i pozostałych pojazdów silnikowych przeznaczonych zasadniczo do prze
wozu osób, pojazdów silnikowych do transportu towarów i pojazdów sil
nikowych specjalnego przeznaczenia (z wyłączeniem tych do montażu 
przemysłowego niektórych pojazdów silnikowych, objętych podpozycją 
8708 50 20) 

4,5 0 

8708 50 55  Części do mostów napędowych z mechanizmem różnicowym, nawet wy
posażonych w inne elementy przekładniowe, i do osi nienapędzanych, sta
lowe, odkute w matrycy zamkniętej, do ciągników, pojazdów silnikowych 
do przewozu dziesięciu lub więcej osób, samochodów i pozostałych po
jazdów silnikowych przeznaczonych zasadniczo do przewozu osób, po
jazdów silnikowych do transportu towarów i pojazdów silnikowych spe
cjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem tych 
do montażu przemysłowego niektórych pojazdów silnikowych, objętych 
podpozycją 8708 50 20) 

4,5 0 

8708 50 91  Części do osi nienapędzanych, do ciągników, pojazdów silnikowych do 
przewozu dziesięciu lub więcej osób, samochodów i pozostałych pojaz
dów silnikowych przeznaczonych zasadniczo do przewozu osób, pojaz
dów silnikowych do transportu towarów i pojazdów silnikowych specjal
nego przeznaczenia, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem tych do 
montażu przemysłowego niektórych pojazdów silnikowych, objętych pod
pozycją 8708 50 20 i stalowych, odkutych w matrycy zamkniętej) 

4,5 0 

8708 50 99  Części do mostów napędowych z mechanizmem różnicowym, nawet wy
posażonych w inne elementy przekładniowe, do ciągników, pojazdów sil
nikowych do przewozu dziesięciu lub więcej osób, samochodów i pozosta
łych pojazdów silnikowych przeznaczonych zasadniczo do przewozu 
osób, pojazdów silnikowych do transportu towarów i pojazdów silniko
wych specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niewymienione (z wyłącze
niem tych do montażu przemysłowego niektórych pojazdów silnikowych, 
objętych podpozycją 8708 50 20, do osi nienapędzanych i stalowych, od
kutych w matrycy zamkniętej) 

3,5 0 

8708 70 10  Koła jezdne oraz ich części i akcesoria, do montażu przemysłowego: ciąg
ników kierowanych przez pieszego, samochodów i pojazdów przeznaczo
nych zasadniczo do przewozu osób, pojazdów do transportu towarów 
z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym 
(wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej 
<= 2 500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapło
nem iskrowym, o pojemności skokowej <= 2 800 cm3 i pojazdów silniko
wych specjalnego przeznaczenia, objętych pozycją 8705, gdzie indziej 
niewymienione 

3 0 

8708 70 50  Koła jezdne z aluminium, ich części i akcesoria z aluminium, do ciągni
ków, pojazdów silnikowych do przewozu dziesięciu lub więcej osób, sa
mochodów i pozostałych pojazdów silnikowych przeznaczonych zasadni
czo do przewozu osób, pojazdów silnikowych do transportu towarów 
i pojazdów silnikowych specjalnego przeznaczenia (z wyłączeniem tych 
do montażu przemysłowego niektórych pojazdów silnikowych, objętych 
podpozycją 8708 70 10) 

4,5 0 
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8708 70 91  Piasty kół w kształcie gwiazdy, odlewane w jednym kawałku, z żeliwa lub 
stali, do ciągników, pojazdów silnikowych do przewozu dziesięciu lub 
więcej osób, samochodów i pozostałych pojazdów silnikowych przezna
czonych zasadniczo do przewozu osób, pojazdów silnikowych do trans
portu towarów i pojazdów silnikowych specjalnego przeznaczenia (z wyłą
czeniem tych do montażu przemysłowego niektórych pojazdów silniko
wych, objętych podpozycją 8708 70 10) 

3 0 

8708 70 99  Koła jezdne oraz ich części i akcesoria, do ciągników, pojazdów silniko
wych do przewozu dziesięciu lub więcej osób, samochodów i pozostałych 
pojazdów silnikowych przeznaczonych zasadniczo do przewozu osób, 
pojazdów silnikowych do transportu towarów i pojazdów silnikowych 
specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem 
tych do montażu przemysłowego niektórych pojazdów silnikowych, obję
tych podpozycją 8708 70 10, tych z aluminium i piast kół w kształcie 
gwiazdy, odlewanych w jednym kawałku, z żeliwa lub stali) 

4,5 0 

8708 80 20  Układy zawieszenia i ich części, włącznie z amortyzatorami, do montażu 
przemysłowego: samochodów i pozostałych pojazdów silnikowych prze
znaczonych zasadniczo do przewozu osób, pojazdów do transportu towa
rów z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczyn
nym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej 
<= 2 500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapło
nem iskrowym, o pojemności skokowej <= 2 800 cm3 i pojazdów silniko
wych specjalnego przeznaczenia, objętych pozycją 8705, gdzie indziej 
niewymienione 

3 0 

8708 80 35  Amortyzatory układu zawieszenia, do ciągników, pojazdów silnikowych 
do przewozu dziesięciu lub więcej osób, samochodów i pozostałych po
jazdów silnikowych przeznaczonych zasadniczo do przewozu osób, po
jazdów silnikowych do transportu towarów i pojazdów silnikowych spe
cjalnego przeznaczenia (z wyłączeniem tych do montażu przemysłowego 
niektórych pojazdów silnikowych, objętych podpozycją 8708 80 20) 

4,5 0 

8708 80 55  Stabilizatory i wałki skrętne, do ciągników, pojazdów silnikowych do 
przewozu dziesięciu lub więcej osób, samochodów i pozostałych pojaz
dów silnikowych przeznaczonych zasadniczo do przewozu osób, pojaz
dów silnikowych do transportu towarów i pojazdów silnikowych specjal
nego przeznaczenia (z wyłączeniem tych do montażu przemysłowego nie
których pojazdów silnikowych, objętych podpozycją 8708 80 20) 

3,5 0 

8708 80 91  Układy zawieszenia i ich części, stalowe, odkute w matrycy zamkniętej, 
do ciągników, pojazdów silnikowych do przewozu dziesięciu lub więcej 
osób, samochodów i pozostałych pojazdów silnikowych przeznaczonych 
zasadniczo do przewozu osób, pojazdów silnikowych do transportu towa
rów i pojazdów silnikowych specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej nie
wymienione (z wyłączeniem tych do montażu przemysłowego niektórych 
pojazdów silnikowych, objętych podpozycją 8708 80 20, amortyzatorów, 
stabilizatorów i wałków skrętnych) 

4,5 0 

8708 80 99  Układy zawieszenia i ich części, do ciągników, pojazdów silnikowych do 
przewozu dziesięciu lub więcej osób, samochodów i pozostałych pojaz
dów silnikowych przeznaczonych zasadniczo do przewozu osób, pojaz
dów silnikowych do transportu towarów i pojazdów silnikowych specjal
nego przeznaczenia, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem tych do 
montażu przemysłowego niektórych pojazdów silnikowych, objętych pod
pozycją 8708 80 20, amortyzatorów, stabilizatorów, wałków skrętnych 
i stalowych, odkutych w matrycy zamkniętej) 

3,5 0 
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8708 91 20  Chłodnice i ich części, do montażu przemysłowego: ciągników kierowa
nych przez pieszego, samochodów i pojazdów silnikowych przeznaczo
nych zasadniczo do przewozu osób, pojazdów do transportu towarów 
z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym 
(wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej 
<= 2 500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapło
nem iskrowym, o pojemności skokowej <= 2 800 cm3, pojazdów silniko
wych specjalnego przeznaczenia, objętych pozycją 8705, gdzie indziej 
niewymienione 

3 0 

8708 91 35  Chłodnice do ciągników, pojazdów silnikowych do przewozu dziesięciu 
lub więcej osób, samochodów i pozostałych pojazdów silnikowych prze
znaczonych zasadniczo do przewozu osób, pojazdów silnikowych do 
transportu towarów i pojazdów silnikowych specjalnego przeznaczenia 
(z wyłączeniem tych do montażu przemysłowego niektórych pojazdów 
silnikowych, objętych podpozycją 8708 91 20) 

4,5 0 

8708 91 91  Części do chłodnic, stalowe, odkute w matrycy zamkniętej, do ciągników, 
pojazdów silnikowych do przewozu dziesięciu lub więcej osób, samocho
dów i pozostałych pojazdów silnikowych przeznaczonych zasadniczo do 
przewozu osób, pojazdów silnikowych do transportu towarów i pojazdów 
silnikowych specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niewymienione 
(z wyłączeniem tych do montażu przemysłowego niektórych pojazdów 
silnikowych, objętych podpozycją 8708 91 20) 

4,5 0 

8708 91 99  Części do chłodnic, do ciągników, pojazdów silnikowych do przewozu 
dziesięciu lub więcej osób, samochodów i pozostałych pojazdów silniko
wych przeznaczonych zasadniczo do przewozu osób, pojazdów silniko
wych do transportu towarów i pojazdów silnikowych specjalnego prze
znaczenia, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem tych do montażu 
przemysłowego niektórych pojazdów silnikowych, objętych podpozycją 
8708 91 20 i stalowych, odkutych w matrycy zamkniętej) 

3,5 0 

8708 92 20  Tłumiki oraz rury wydechowe i ich części, do montażu przemysłowego: 
ciągników kierowanych przez pieszego, samochodów i pojazdów przezna
czonych zasadniczo do przewozu osób, pojazdów do transportu towarów 
z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym 
(wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej 
<= 2 500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapło
nem iskrowym, o pojemności skokowej <= 2 800 cm3, pojazdów silniko
wych specjalnego przeznaczenia, objętych pozycją 8705, gdzie indziej 
niewymienione 

3 0 

8708 92 35  Tłumiki i rury wydechowe, do ciągników, pojazdów silnikowych do prze
wozu dziesięciu lub więcej osób, samochodów i pozostałych pojazdów 
silnikowych przeznaczonych zasadniczo do przewozu osób, pojazdów sil
nikowych do transportu towarów i pojazdów silnikowych specjalnego 
przeznaczenia (z wyłączeniem tych do montażu przemysłowego niektó
rych pojazdów silnikowych, objętych podpozycją 8708 92 20) 

4,5 0 

8708 92 91  Części do tłumików i rur wydechowych, stalowe, odkute w matrycy za
mkniętej, do ciągników, pojazdów silnikowych do przewozu dziesięciu 
lub więcej osób, samochodów i pozostałych pojazdów silnikowych prze
znaczonych zasadniczo do przewozu osób, pojazdów silnikowych do 
transportu towarów i pojazdów silnikowych specjalnego przeznaczenia, 
gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem tych do montażu przemysło
wego niektórych pojazdów silnikowych, objętych podpozycją 
8708 92 20) 

4,5 0 
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8708 92 99  Części do tłumików i rur wydechowych, do ciągników, pojazdów silniko
wych do przewozu dziesięciu lub więcej osób, samochodów i pozostałych 
pojazdów silnikowych przeznaczonych zasadniczo do przewozu osób, 
pojazdów silnikowych do transportu towarów i pojazdów silnikowych 
specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem 
tych do montażu przemysłowego niektórych pojazdów silnikowych, obję
tych podpozycją 8708 92 20 i stalowych, odkutych w matrycy zamknię
tej) 

3,5 0 

8708 93 10  Sprzęgła i ich części, do montażu przemysłowego: ciągników kierowanych 
przez pieszego, samochodów i pojazdów przeznaczonych zasadniczo do 
przewozu osób, pojazdów do transportu towarów z silnikiem tłokowym 
wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub 
średnioprężnym), o pojemności skokowej <= 2 500 cm3 lub z silnikiem 
tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności 
skokowej <= 2 800 cm3, pojazdów silnikowych specjalnego przeznacze
nia, objętych pozycją 8705, gdzie indziej niewymienione 

3 0 

8708 93 90  Sprzęgła i ich części, do ciągników, pojazdów silnikowych do przewozu 
dziesięciu lub więcej osób, samochodów i pozostałych pojazdów silniko
wych przeznaczonych zasadniczo do przewozu osób, pojazdów silniko
wych do transportu towarów i pojazdów silnikowych specjalnego prze
znaczenia, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem tych do montażu 
przemysłowego niektórych pojazdów silnikowych, objętych podpozycją 
8708 93 10) 

4,5 0 

8708 94 20  Koła kierownicy, kolumny kierownicy oraz przekładnie kierownicy i ich 
części do montażu przemysłowego: samochodów i pojazdów przeznaczo
nych zasadniczo do przewozu osób, pojazdów do transportu towarów 
z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym 
(wysokoprężnym lub średnioprężnym), o pojemności skokowej 
<= 2 500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania z zapło
nem iskrowym, o pojemności skokowej <= 2 800 cm3, pojazdów silniko
wych specjalnego przeznaczenia, objętych pozycją 8705, gdzie indziej 
niewymienione 

3 0 

8708 94 35  Koła kierownicy, kolumny kierownicy i przekładnie kierownicy, do ciągni
ków, pojazdów silnikowych do przewozu dziesięciu lub więcej osób, sa
mochodów i pozostałych pojazdów silnikowych przeznaczonych zasadni
czo do przewozu osób, pojazdów silnikowych do transportu towarów 
i pojazdów silnikowych specjalnego przeznaczenia (z wyłączeniem tych 
do montażu przemysłowego niektórych pojazdów silnikowych, objętych 
podpozycją 8708 94 20) 

4,5 0 

8708 94 91  Części do kół kierownicy, kolumn kierownicy i przekładni kierownicy, sta
lowe, odkute w matrycy zamkniętej, do ciągników, pojazdów silnikowych 
do przewozu dziesięciu lub więcej osób, samochodów i pozostałych po
jazdów silnikowych przeznaczonych zasadniczo do przewozu osób, po
jazdów silnikowych do transportu towarów i pojazdów silnikowych spe
cjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem tych 
do montażu przemysłowego niektórych pojazdów silnikowych, objętych 
podpozycją 8708 94 20) 

4,5 0 

8708 94 99  Części do kół kierownicy, kolumn kierownicy i przekładni kierownicy, do 
ciągników, pojazdów silnikowych do przewozu dziesięciu lub więcej osób, 
samochodów i pozostałych pojazdów silnikowych przeznaczonych zasad
niczo do przewozu osób, pojazdów silnikowych do transportu towarów 
i pojazdów silnikowych specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niewy
mienione (z wyłączeniem tych do montażu przemysłowego niektórych 
pojazdów silnikowych, objętych podpozycją 8708 94 20 i stalowych, od
kutych w matrycy zamkniętej) 

3,5 0 

24.12.2016 L 356/705 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



CN 2007  Wyszczególnienie Stawka podstawowa Kategoria 

8708 95 10  Poduszki powietrzne z systemem nadmuchiwania i ich części, do mon
tażu przemysłowego: ciągników kierowanych przez pieszego, samocho
dów i pojazdów przeznaczonych zasadniczo do przewozu osób, pojaz
dów do transportu towarów z silnikiem tłokowym wewnętrznego spala
nia z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub średnioprężnym), 
o pojemności skokowej <= 2 500 cm3 lub z silnikiem tłokowym wew
nętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności skokowej 
<= 2 800 cm3, pojazdów silnikowych specjalnego przeznaczenia, objętych 
pozycją 8705, gdzie indziej niewymienione 

3 0 

8708 95 91  Poduszki powietrzne z systemem nadmuchiwania i ich części, stalowe, od
kute w matrycy zamkniętej, do ciągników, pojazdów silnikowych do prze
wozu dziesięciu lub więcej osób, samochodów i pozostałych pojazdów 
silnikowych przeznaczonych zasadniczo do przewozu osób, pojazdów sil
nikowych do transportu towarów i pojazdów silnikowych specjalnego 
przeznaczenia, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem tych do mon
tażu przemysłowego niektórych pojazdów silnikowych, objętych podpo
zycją 8708 95 10) 

4,5 0 

8708 95 99  Poduszki powietrzne z systemem nadmuchiwania i ich części, do ciągni
ków, pojazdów silnikowych do przewozu dziesięciu lub więcej osób, sa
mochodów i pozostałych pojazdów silnikowych przeznaczonych zasadni
czo do przewozu osób, pojazdów silnikowych do transportu towarów 
i pojazdów silnikowych specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niewy
mienione (z wyłączeniem tych do montażu przemysłowego niektórych 
pojazdów silnikowych, objętych podpozycją 8708 95 10 i stalowych, od
kutych w matrycy zamkniętej) 

3,5 0 

8708 99 10  Części i akcesoria do montażu przemysłowego: ciągników kierowanych 
przez pieszego, samochodów i pojazdów przeznaczonych zasadniczo do 
przewozu osób, pojazdów do transportu towarów z silnikiem tłokowym 
wewnętrznego spalania z zapłonem samoczynnym (wysokoprężnym lub 
średnioprężnym), o pojemności skokowej <= 2 500 cm3 lub z silnikiem 
tłokowym wewnętrznego spalania z zapłonem iskrowym, o pojemności 
skokowej <= 2 800 cm3, pojazdów silnikowych specjalnego przeznacze
nia, objętych pozycją 8705, gdzie indziej niewymienione 

3 0 

8708 99 93  Części i akcesoria stalowe, odkute w matrycy zamkniętej, do ciągników, 
pojazdów silnikowych do przewozu dziesięciu lub więcej osób, samocho
dów i pozostałych pojazdów silnikowych przeznaczonych zasadniczo do 
przewozu osób, pojazdów silnikowych do transportu towarów i pojazdów 
silnikowych specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niewymienione 

4,5 0 

8708 99 97  Części i akcesoria do ciągników, pojazdów silnikowych do przewozu dzie
sięciu lub więcej osób, samochodów i pozostałych pojazdów silnikowych 
przeznaczonych zasadniczo do przewozu osób, pojazdów silnikowych do 
transportu towarów i pojazdów silnikowych specjalnego przeznaczenia, 
gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem stalowych, odkutych w ma
trycy zamkniętej) 

3,5 0 

8709 11 10  Pojazdy elektryczne, niewyposażone w urządzenia podnośnikowe, do 
przewozu materiałów silnie promieniotwórczych (Euratom) 

2 0 

8709 11 90  Pojazdy elektryczne, niewyposażone w urządzenia podnośnikowe, w ro
dzaju stosowanych w zakładach produkcyjnych, magazynach, portach lub 
lotniskach, do przewozu towarów na niewielkie odległości, włącznie 
z ciągnikami typu stosowanych na peronach kolejowych (z wyłączeniem 
pojazdów specjalnie zaprojektowanych do przewozu materiałów silnie 
promieniotwórczych) 

4 0 
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8709 19 10  Pojazdy do transportu wewnątrzzakładowego, z własnym napędem, nie
wyposażone w urządzenia podnośnikowe, do przewozu materiałów silnie 
promieniotwórczych (Euratom) (z wyłączeniem pojazdów elektrycznych) 

2 0 

8709 19 90  Pojazdy do transportu wewnątrzzakładowego, z własnym napędem, nie
wyposażone w urządzenia podnośnikowe, w rodzaju stosowanych w za
kładach produkcyjnych, magazynach, portach lub lotniskach, do prze
wozu towarów na niewielkie odległości, włącznie z ciągnikami typu sto
sowanych na peronach kolejowych (z wyłączeniem pojazdów specjalnie 
zaprojektowanych do przewozu materiałów silnie promieniotwórczych 
i pojazdów elektrycznych) 

4 0 

8709 90 00  Części do pojazdów do transportu wewnątrzzakładowego z własnym na
pędem, niewyposażonych w urządzenia podnośnikowe, w rodzaju stoso
wanych w zakładach produkcyjnych, magazynach, portach lub lotniskach, 
do przewozu towarów na niewielkie odległości, włącznie z ciągnikami 
typu stosowanych na peronach kolejowych, gdzie indziej niewymienione 

3,5 0 

8710 00 00  Czołgi i pozostałe opancerzone pojazdy bojowe samobieżne, nawet z uz
brojeniem, oraz części tych pojazdów, gdzie indziej niewymienione 

1,7 0 

8711 10 00  Motocykle, włącznie z motorowerami, i rowery wyposażone w pomocni
cze silniki, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania, o pojemności 
skokowej <= 50 cm3 

8 0 

8711 20 10  Skutery o pojemności skokowej > 50 cm3, ale <= 250 cm3 8 0 

8711 20 91  Motocykle, włącznie z motorowerami, z silnikiem tłokowym wewnętrz
nego spalania, o pojemności skokowej > 50 cm3, ale <= 80 cm3 (z wyłą
czeniem skuterów) 

8 0 

8711 20 93  Motocykle, włącznie z motorowerami, z silnikiem tłokowym wewnętrz
nego spalania, o pojemności skokowej > 80 cm3 do 125 cm3 (z wyłącze
niem skuterów) 

8 0 

8711 20 98  Motocykle, włącznie z motorowerami, z silnikiem tłokowym wewnętrz
nego spalania, o pojemności skokowej > 125 cm3 do 250 cm3 (z wyłącze
niem skuterów) 

8 0 

8711 30 10  Motocykle, włącznie z motorowerami, z silnikiem tłokowym wewnętrz
nego spalania, o pojemności skokowej > 250 cm3 do 380 cm3 

6 0 

8711 30 90  Motocykle, włącznie z motorowerami, z silnikiem tłokowym wewnętrz
nego spalania, o pojemności skokowej > 380 cm3 do 500 cm3 

6 0 

8711 40 00  Motocykle, włącznie z motorowerami, z silnikiem tłokowym wewnętrz
nego spalania, o pojemności skokowej > 500 cm3, ale <= 800 cm3 

6 0 

8711 50 00  Motocykle, włącznie z motorowerami, z silnikiem tłokowym wewnętrz
nego spalania, o pojemności skokowej > 800 cm3 

6 0 
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8711 90 00  Wózki boczne do motocykli 6 0 

8712 00 10  Rowery dwukołowe bez łożysk tocznych 15 0 

8712 00 30  Rowery dwukołowe, bezsilnikowe, z łożyskami tocznymi 14 0 

8712 00 80  Rowery, włącznie z trzykołowymi wózkami-rowerami dostawczymi, bez
silnikowe, z łożyskami tocznymi (z wyłączeniem rowerów dwukołowych) 

15 0 

8713 10 00  Wózki dla osób niepełnosprawnych, bez napędu mechanicznego bez cła 0 

8713 90 00  Wózki dla osób niepełnosprawnych, z silnikiem lub napędzane mecha
nicznie w inny sposób (z wyłączeniem specjalnie zaprojektowanych po
jazdów silnikowych i rowerów dwukołowych) 

bez cła 0 

8714 11 00  Siodełka do motocykli, włącznie z motorowerami 3,7 0 

8714 19 00  Części i akcesoria do motocykli, włącznie z motorowerami, gdzie indziej 
niewymienione 

3,7 0 

8714 20 00  Części i akcesoria do wózków dla osób niepełnosprawnych, gdzie indziej 
niewymienione 

bez cła 0 

8714 91 10  Ramy do rowerów, bezsilnikowych 4,7 0 

8714 91 30  Widelce przednie do rowerów 4,7 0 

8714 91 90  Części widelców przednich do rowerów 4,7 0 

8714 92 10  Obręcze do rowerów 4,7 0 

8714 92 90  Szprychy do rowerów 4,7 0 

8714 93 10  Piasty bez mechanizmu wolnego koła lub mechanizmu hamującego, do 
rowerów 

4,7 0 

8714 93 90  Koła łańcuchowe wolnych kół, do rowerów 4,7 0 

8714 94 10  Piasty hamujące i hamulce piastowe do rowerów 4,7 0 

8714 94 30  Hamulce (inne niż piasty hamujące i hamulce piastowe) do rowerów 4,7 0 

8714 94 90  Części hamulców, włącznie z piastami hamującymi i hamulcami piasto
wymi, do rowerów, gdzie indziej niewymienione 

4,7 0 

8714 95 00  Siodełka do rowerów 4,7 0 

8714 96 10  Pedały do rowerów 4,7 0 

24.12.2016 L 356/708 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



CN 2007  Wyszczególnienie Stawka podstawowa Kategoria 

8714 96 30  Mechanizm korbowy do rowerów 4,7 0 

8714 96 90  Części pedałów i mechanizmu korbowego do rowerów, gdzie indziej nie
wymienione 

4,7 0 

8714 99 10  Kierownice do rowerów 4,7 0 

8714 99 30  Bagażniki do rowerów 4,7 0 

8714 99 50  Przerzutki do rowerów 4,7 0 

8714 99 90  Części i akcesoria do rowerów, oraz ich części, gdzie indziej niewymie
nione 

4,7 0 

8715 00 10  Wózki dziecięce 2,7 0 

8715 00 90  Części wózków dziecięcych, gdzie indziej niewymienione 2,7 0 

8716 10 10  Przyczepy i naczepy, mieszkalne lub turystyczne (kempingowe), składane 2,7 0 

8716 10 91  Przyczepy i naczepy, mieszkalne lub turystyczne (kempingowe), nieskła
dane, o masie <= 750 kg 

2,7 0 

8716 10 94  Przyczepy i naczepy, mieszkalne lub turystyczne (kempingowe), o masie 
> 750 kg, ale <= 1 600 kg 

2,7 0 

8716 10 96  Przyczepy i naczepy, mieszkalne lub turystyczne (kempingowe), o masie 
> 1 600 kg, ale <= 3 500 kg 

2,7 0 

8716 10 99  Przyczepy i naczepy, mieszkalne lub turystyczne (kempingowe), nieskła
dane, o masie > 3 500 kg 

2,7 0 

8716 20 00  Samozaładowcze lub samowyładowcze przyczepy lub naczepy do celów 
rolniczych 

2,7 0 

8716 31 00  Przyczepy-cysterny i naczepy-cysterny, nieprzeznaczone do poruszania się 
po szynach 

2,7 0 

8716 39 10  Przyczepy i naczepy, nieprzeznaczone do poruszania się po szynach, do 
przewozu materiałów silnie promieniotwórczych (Euratom) 

2,7 0 

8716 39 30  Naczepy do przewozu towarów, nowe (z wyłączeniem samozaładowczych 
lub samowyładowczych naczep do celów rolniczych, naczep-cystern i na
czep nieprzeznaczonych do poruszania się po szynach do przewozu ma
teriałów silnie promieniotwórczych (Euratom)) 

2,7 0 
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8716 39 51  Przyczepy do przewozu towarów, jednoosiowe, nowe (z wyłączeniem sa
mozaładowczych lub samowyładowczych przyczep do celów rolniczych, 
przyczep-cystern i przyczep nieprzeznaczonych do poruszania się po szy
nach do przewozu materiałów silnie promieniotwórczych (Euratom)) 

2,7 0 

8716 39 59  Przyczepy do przewozu towarów, wieloosiowe, nowe (z wyłączeniem sa
mozaładowczych lub samowyładowczych przyczep do celów rolniczych, 
przyczep-cystern i przyczep nieprzeznaczonych do poruszania się po szy
nach do przewozu materiałów silnie promieniotwórczych (Euratom)) 

2,7 0 

8716 39 80  Przyczepy i naczepy do przewozu towarów, używane (z wyłączeniem sa
mozaładowczych lub samowyładowczych przyczep i naczep do celów rol
niczych, przyczep-cystern i naczep-cystern oraz przyczep i naczep nie
przeznaczonych do poruszania się po szynach do przewozu materiałów 
silnie promieniotwórczych (Euratom)) 

2,7 0 

8716 40 00  Przyczepy i naczepy, nieprzeznaczone do poruszania się po szynach (z wy
łączeniem przyczep i naczep do przewozu towarów oraz mieszkalnych 
lub turystycznych (kempingowych)) 

2,7 0 

8716 80 00  Pojazdy do pchania lub ciągnięcia ręcznego i pozostałe pojazdy bez na
pędu mechanicznego (z wyłączeniem przyczep i naczep) 

1,7 0 

8716 90 10  Podwozia przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mecha
nicznego, gdzie indziej niewymienione 

1,7 0 

8716 90 30  Karoserie przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mecha
nicznego, gdzie indziej niewymienione 

1,7 0 

8716 90 50  Osie przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicz
nego, gdzie indziej niewymienione 

1,7 0 

8716 90 90  Części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicz
nego, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem podwozi, karoserii 
i osi) 

1,7 0 

8801 00 10  Szybowce, bez silnika i bez możliwości zainstalowania silnika, i lotnie; ba
lony i sterowce (z wyłączeniem balonów do zabawy) 

3,7 0 

8801 00 90  Latawce i pozostałe statki powietrzne bez napędu (z wyłączeniem szy
bowców, lotni, balonów i latawców będących zabawkami dla dzieci) 

2,7 0 

8802 11 00  Śmigłowce o masie własnej <= 2 000 kg 7,5 0 

8802 12 00  Śmigłowce o masie własnej > 2 000 kg 2,7 0 

8802 20 00  Samoloty i pozostałe statki powietrzne z napędem, o masie własnej 
<= 2 000 kg (z wyłączeniem śmigłowców i sterowców) 

7,7 0 
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8802 30 00  Samoloty i pozostałe statki powietrzne z napędem, o masie własnej 
> 2 000 kg, ale <= 15 000 kg (z wyłączeniem śmigłowców i sterowców) 

2,7 0 

8802 40 00  Samoloty i pozostałe statki powietrzne z napędem, o masie własnej 
> 15 000 kg (z wyłączeniem śmigłowców i sterowców) 

2,7 0 

8802 60 10  Statki kosmiczne (włącznie ze sztucznymi satelitami) 4,2 0 

8802 60 90  Stacje orbitalne i pojazdy nośne statków kosmicznych 4,2 0 

8803 10 00  Śmigła i wirniki oraz ich części do statków powietrznych, gdzie indziej 
niewymienione 

2,7 0 

8803 20 00  Podwozia i ich części do statków powietrznych, gdzie indziej niewymie
nione 

2,7 0 

8803 30 00  Części do samolotów lub śmigłowców, gdzie indziej niewymienione (z wy
łączeniem tych do szybowców) 

2,7 0 

8803 90 10  Części latawców 1,7 0 

8803 90 20  Części statków kosmicznych, włącznie ze sztucznymi satelitami, gdzie in
dziej niewymienione 

1,7 0 

8803 90 30  Części stacji orbitalnych i pojazdów nośnych statków kosmicznych, gdzie 
indziej niewymienione 

1,7 0 

8803 90 90  Części statków powietrznych, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem 
statków kosmicznych (włącznie ze sztucznymi satelitami) oraz stacji orbi
talnych i pojazdów nośnych statków kosmicznych) 

2,7 0 

8804 00 00  Spadochrony (włącznie ze spadochronami kierowanymi i paralotniami) 
oraz spadochrony wirnikowe; części i akcesoria do nich, gdzie indziej nie
wymienione 

2,7 0 

8805 10 10  Maszyny i urządzenia startowe do statków powietrznych oraz ich części, 
gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem napędzanych silnikiem wy
ciągarek stosowanych do startu szybowców) 

2,7 0 

8805 10 90  Maszyny i urządzenia do statków powietrznych umożliwiające lądowanie 
na lotniskowcu lub podobne maszyny i urządzenia oraz ich części, gdzie 
indziej niewymienione 

1,7 0 

8805 21 00  Symulatory walki powietrznej i ich części 1,7 0 

8805 29 00  Naziemne szkoleniowe symulatory lotu i ich części, gdzie indziej niewy
mienione (z wyłączeniem symulatorów walki powietrznej i ich części) 

1,7 0 

8901 10 10  Pełnomorskie liniowce pasażerskie, łodzie wycieczkowe i podobne jednos
tki pływające, zaprojektowane głównie do przewozu osób, oraz pełno
morskie promy wszelkiego rodzaju 

bez cła 0 

8901 10 90  Liniowce pasażerskie, łodzie wycieczkowe i podobne jednostki pływające, 
zaprojektowane głównie do przewozu osób, oraz promy wszelkiego ro
dzaju (z wyłączeniem pełnomorskich jednostek pływających) 

1,7 0 
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8901 20 10  Pełnomorskie tankowce bez cła 0 

8901 20 90  Tankowce (z wyłączeniem pełnomorskich tankowców) 1,7 0 

8901 30 10  Pełnomorskie chłodniowce (z wyłączeniem tankowców) bez cła 0 

8901 30 90  Chłodniowce (z wyłączeniem pełnomorskich jednostek pływających i tan
kowców) 

1,7 0 

8901 90 10  Pełnomorskie jednostki pływające do przewozu towarów i pełnomorskie 
jednostki pływające do przewozu zarówno osób, jak i towarów (z wyłącze
niem chłodniowców, tankowców, promów i jednostek pływających, zapro
jektowanych głównie do przewozu osób) 

bez cła 0 

8901 90 91  Jednostki pływające do przewozu towarów i jednostki pływające do prze
wozu zarówno osób, jak i towarów, bez napędu mechanicznego (z wyłą
czeniem pełnomorskich jednostek pływających, chłodniowców, tankow
ców, promów i jednostek pływających, zaprojektowanych głównie do 
przewozu osób) 

1,7 0 

8901 90 99  Jednostki pływające do przewozu towarów i jednostki pływające do prze
wozu zarówno osób, jak i towarów, z napędem mechanicznym (z wyłącze
niem pełnomorskich jednostek pływających, chłodniowców, tankowców, 
promów i jednostek pływających, zaprojektowanych głównie do prze
wozu osób) 

1,7 0 

8902 00 12  Pełnomorskie statki rybackie, statki przetwórnie oraz pozostałe jednostki 
pływające, do przetwarzania lub konserwowania produktów rybołówstwa, 
o tonażu brutto > 250 

bez cła 0 

8902 00 18  Pełnomorskie statki rybackie, statki przetwórnie oraz pozostałe jednostki 
pływające, do przetwarzania lub konserwowania produktów rybołówstwa, 
o tonażu brutto <= 250 

bez cła 0 

8902 00 90  Statki rybackie; statki przetwórnie oraz pozostałe jednostki pływające, do 
przetwarzania lub konserwowania produktów rybołówstwa (z wyłącze
niem pełnomorskich jednostek pływających i sportowych łodzi rybackich) 

1,7 0 

8903 10 10  Nadmuchiwane jednostki pływające, wypoczynkowe lub sportowe, o masie 
<= 100 kg 

2,7 0 

8903 10 90  Nadmuchiwane jednostki pływające, wypoczynkowe lub sportowe, o masie 
> 100 kg 

1,7 0 

8903 91 10  Pełnomorskie żaglowce i jachty, z pomocniczym silnikiem lub bez, wypo
czynkowe lub sportowe 

bez cła 0 

8903 91 92  Żaglowce, z pomocniczym silnikiem lub bez, o długości <= 7,5 m 1,7 0 

8903 91 99  Żaglowce i jachty, z pomocniczym silnikiem lub bez, wypoczynkowe lub 
sportowe, o długości > 7,5 m (z wyłączeniem pełnomorskich jednostek 
pływających) 

1,7 0 
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8903 92 10  Pełnomorskie motorówki i jachty motorowe, wypoczynkowe lub spor
towe (inne niż motorówki z silnikiem przyczepnym) 

bez cła 0 

8903 92 91  Motorówki, wypoczynkowe lub sportowe, o długości <= 7,5 m (inne niż 
motorówki z silnikiem przyczepnym) 

1,7 0 

8903 92 99  Motorówki, wypoczynkowe lub sportowe, o długości > 7,5 m (inne niż 
motorówki z silnikiem przyczepnym i z wyłączeniem motorówek pełno
morskich) 

1,7 0 

8903 99 10  Jednostki pływające, wypoczynkowe lub sportowe, łodzie wioślarskie i ka
jaki, o masie <= 100 kg (z wyłączeniem motorówek napędzanych inaczej 
niż przez silnik przyczepny, żaglowców z pomocniczym silnikiem lub 
bez i łodzi nadmuchiwanych) 

2,7 0 

8903 99 91  Jednostki pływające, wypoczynkowe lub sportowe, łodzie wioślarskie i ka
jaki, o masie > 100 kg, o długości <= 7,5 m (z wyłączeniem motorówek 
napędzanych inaczej niż przez silnik przyczepny, żaglowców z pomocni
czym silnikiem lub bez i łodzi nadmuchiwanych) 

1,7 0 

8903 99 99  Jednostki pływające, wypoczynkowe lub sportowe, łodzie wioślarskie i ka
jaki, o masie > 100 kg, o długości > 7,5 m (z wyłączeniem motorówek 
i jachtów motorowych napędzanych inaczej niż przez silnik przyczepny, 
żaglowców i jachtów z pomocniczym silnikiem lub bez i łodzi nadmuchi
wanych) 

1,7 0 

8904 00 10  Holowniki, pełnomorskie i śródlądowe bez cła 0 

8904 00 91  Pełnomorskie pchacze bez cła 0 

8904 00 99  Pchacze (z wyłączeniem pełnomorskich) 1,7 0 

8905 10 10  Pełnomorskie pogłębiarki bez cła 0 

8905 10 90  Pogłębiarki (z wyłączeniem pełnomorskich) 1,7 0 

8905 20 00  Pływające lub podwodne platformy wiertnicze lub produkcyjne bez cła 0 

8905 90 10  Pełnomorskie latarniowce, statki pożarnicze, dźwigi pływające i pozostałe 
jednostki pływające, których zdolność żeglugowa ma drugorzędne zna
czenie wobec ich podstawowej funkcji (z wyłączeniem pogłębiarek, pły
wających lub podwodnych platform wiertniczych lub produkcyjnych; stat
ków rybackich i okrętów wojennych) 

bez cła 0 

8905 90 90  Latarniowce, statki pożarnicze, dźwigi pływające i pozostałe jednostki 
pływające, których zdolność żeglugowa ma drugorzędne znaczenie wobec 
ich podstawowej funkcji (z wyłączeniem pełnomorskich jednostek pływa
jących, pogłębiarek, pływających lub podwodnych platform wiertniczych 
lub produkcyjnych; statków rybackich i okrętów wojennych) 

1,7 0 

8906 10 00  Okręty wojenne wszelkiego rodzaju bez cła 0 

8906 90 10  Pełnomorskie jednostki pływające, włącznie z łodziami ratunkowymi 
(z wyłączeniem okrętów wojennych, łodzi wioślarskich i pozostałych jed
nostek pływających, objętych pozycjami 8901 do 8905 oraz statków 
przeznaczonych do złomowania) 

bez cła 0 
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8906 90 91  Jednostki pływające, włącznie z łodziami ratunkowymi, o masie 
<= 100 kg (z wyłączeniem łodzi wioślarskich i pozostałych jednostek pły
wających, objętych pozycjami 8901 do 8905 oraz statków przeznaczo
nych do złomowania) 

2,7 0 

8906 90 99  Jednostki pływające, włącznie z łodziami ratunkowymi, o masie > 100 kg 
(z wyłączeniem pełnomorskich jednostek pływających, okrętów wojen
nych, łodzi wioślarskich i pozostałych jednostek pływających, objętych 
pozycjami 8901 do 8905 oraz konstrukcji pływających przeznaczonych 
do złomowania) 

1,7 0 

8907 10 00  Nadmuchiwane tratwy 2,7 0 

8907 90 00  Tratwy, zbiorniki, koferdamy, przystanie, boje, znaki nawigacyjne i pozos
tałe konstrukcje pływające (z wyłączeniem nadmuchiwanych tratw, jedno
stek pływających, objętych pozycjami 8901 do 8906 oraz konstrukcji 
pływających przeznaczonych do złomowania) 

2,7 0 

8908 00 00  Statki i pozostałe konstrukcje pływające przeznaczone do złomowania bez cła 0 

9001 10 10  Kable do przekazywania obrazów z włókien optycznych (z wyłączeniem 
przewodów złożonych z indywidualnie osłoniętych włókien, objętych po
zycją 8544) 

2,9 0 

9001 10 90  Włókna optyczne, wiązki włókien optycznych i kable (z wyłączeniem zło
żonych z indywidualnie osłoniętych włókien, objętych pozycją 8544 
i kabli do przekazywania obrazów) 

2,9 0 

9001 20 00  Arkusze i płyty, z materiałów polaryzujących 2,9 0 

9001 30 00  Soczewki kontaktowe 2,9 0 

9001 40 20  Soczewki okularowe szklane, nieprzeznaczone do korekcji wzroku 2,9 0 

9001 40 41  Soczewki okularowe szklane, wykończone obustronnie, przeznaczone do 
korekcji wzroku, jednoogniskowe 

2,9 0 

9001 40 49  Soczewki okularowe szklane, wykończone obustronnie, przeznaczone do 
korekcji wzroku, dwuogniskowe lub wieloogniskowe 

2,9 0 

9001 40 80  Soczewki okularowe szklane (z wyłączeniem wykończonych obustronnie) 2,9 0 

9001 50 20  Soczewki okularowe z materiałów innych niż szkło, nieprzeznaczone do 
korekcji wzroku 

2,9 0 

9001 50 41  Soczewki okularowe z materiałów innych niż szkło, wykończone obu
stronnie, przeznaczone do korekcji wzroku, jednoogniskowe 

2,9 0 

9001 50 49  Soczewki okularowe z materiałów innych niż szkło, wykończone obu
stronnie, przeznaczone do korekcji wzroku (z wyłączeniem dwuognisko
wych lub wieloogniskowych) 

2,9 0 

9001 50 80  Soczewki okularowe z innych materiałów (z wyłączeniem szklanych), 
częściowo wykończone 

2,9 0 

9001 90 00  Soczewki, pryzmaty, zwierciadła i pozostałe elementy optyczne, z dowol
nego materiału, nieoprawione (z wyłączeniem elementów tego rodzaju ze 
szkła nieobrobionego optycznie, soczewek kontaktowych i soczewek oku
larowych) 

2,9 0 
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9002 11 00  Soczewki obiektywów do aparatów fotograficznych, projektorów lub po
większalników lub pomniejszalników 

6,7 0 

9002 19 00  Soczewki obiektywów (z wyłączeniem do aparatów fotograficznych, pro
jektorów lub powiększalników lub pomniejszalników) 

6,7 0 

9002 20 00  Filtry, optyczne, stanowiące część lub wyposażenie przyrządów, aparatury 
lub urządzeń, obramowane lub oprawione 

6,7 0 

9002 90 00  Soczewki, pryzmaty, zwierciadła i pozostałe elementy optyczne, opra
wione, z dowolnego materiału, stanowiące część lub wyposażenie przy
rządów lub aparatury (z wyłączeniem soczewek obiektywów do aparatów 
fotograficznych, projektorów lub powiększalników lub pomniejszalników, 
elementów tego rodzaju ze szkła nieobrobionego optycznie i filtrów) 

6,7 0 

9003 11 00  Oprawki do okularów, okularów ochronnych (gogli) lub tym podobnych, 
z tworzyw sztucznych 

2,2 0 

9003 19 10  Oprawki do okularów, okularów ochronnych (gogli) lub tym podobnych, 
z metali szlachetnych lub metali platerowanych metalem szlachetnym 

2,2 0 

9003 19 30  Oprawki do okularów, okularów ochronnych (gogli) lub tym podobnych, 
z metali nieszlachetnych 

2,2 0 

9003 19 90  Oprawki do okularów, okularów ochronnych (gogli) lub tym podobnych 
(z wyłączeniem z metali lub tworzyw sztucznych) 

2,2 0 

9003 90 00  Części oprawek do okularów, okularów ochronnych (gogli) lub tym pod
obnych, gdzie indziej niewymienione 

2,2 0 

9004 10 10  Okulary przeciwsłoneczne z soczewkami obrobionymi optycznie 2,9 0 

9004 10 91  Okulary przeciwsłoneczne z soczewkami z tworzyw sztucznych, nieobro
bionymi optycznie 

2,9 0 

9004 10 99  Okulary przeciwsłoneczne z soczewkami ze szkła, nieobrobionymi op
tycznie 

2,9 0 

9004 90 10  Okulary, okulary ochronne (gogle) i tym podobne, korekcyjne, ochronne 
lub pozostałe, z soczewkami z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem oku
larów do badania wzroku, okularów przeciwsłonecznych, soczewek kon
taktowych, soczewek okularowych i oprawek do okularów) 

2,9 0 

9004 90 90  Okulary, okulary ochronne (gogle) i tym podobne, korekcyjne, ochronne 
lub pozostałe (inne niż z soczewkami z tworzyw sztucznych oraz z wyłą
czeniem okularów do badania wzroku, okularów przeciwsłonecznych, so
czewek kontaktowych, soczewek okularowych i oprawek do okularów) 

2,9 0 

9005 10 00  Lornetki 4,2 0 

9005 80 00  Lunety, teleskopy astronomiczne i pozostałe teleskopy optyczne oraz po
zostałe przyrządy astronomiczne (z wyłączeniem lornetek, przyrządów 
radioastronomicznych i pozostałych przyrządów lub aparatury gdzie in
dziej wymienionych) 

4,2 0 

9005 90 00  Części i akcesoria, włącznie z mocowaniami, do lornetek, lunet, telesko
pów astronomicznych i pozostałych teleskopów optycznych oraz pozosta
łych przyrządów astronomicznych, gdzie indziej niewymienione 

4,2 0 
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9006 10 00  Aparaty fotograficzne, w rodzaju stosowanych do sporządzania klisz lub 
cylindrów drukarskich 

4,2 0 

9006 30 00  Aparaty fotograficzne specjalnie zaprojektowane do fotografii podwodnej, 
do aerofotogrametrii lub do fotografii medycznej lub do badań chirurgicz
nych organów wewnętrznych; aparaty fotograficzne porównawcze do ce
lów medycyny sądowej lub kryminologii 

4,2 0 

9006 40 00  Aparaty fotograficzne dające odbitki natychmiastowe (z wyłączeniem apa
ratów fotograficznych specjalnych, objętych podpozycją 9006 10 lub 
9006 30) 

3,2 0 

9006 51 00  Aparaty fotograficzne z celownikiem przez obiektyw (lustrzanki jednoo
biektywowe), z filmem zwijanym o szerokości <= 35 mm (z wyłączeniem 
aparatów fotograficznych dających odbitki natychmiastowe i aparatów fo
tograficznych specjalnych, objętych podpozycją 9006 10 lub 9006 30) 

4,2 0 

9006 52 00  Aparaty fotograficzne z filmem zwijanym o szerokości < 35 mm (z wyłą
czeniem aparatów fotograficznych dających odbitki natychmiastowe, lu
strzanek jednoobiektywowych i aparatów fotograficznych specjalnych, ob
jętych podpozycją 9006 10 lub 9006 30) 

4,2 0 

9006 53 10  Aparaty fotograficzne jednorazowego użytku, z filmem zwijanym o szero
kości 35 mm 

4,2 0 

9006 53 80  Aparaty fotograficzne z filmem zwijanym o szerokości 35 mm (z wyłącze
niem aparatów fotograficznych dających odbitki natychmiastowe, lustrza
nek jednoobiektywowych, aparatów fotograficznych specjalnych, objętych 
podpozycją 9006 10 lub 9006 30 i aparatów fotograficznych jednorazo
wego użytku) 

4,2 0 

9006 59 00  Aparaty fotograficzne z filmem zwijanym o szerokości > 35 mm lub z fil
mem płaskim (z wyłączeniem aparatów fotograficznych dających odbitki 
natychmiastowe i aparatów fotograficznych specjalnych, objętych podpo
zycją 9006 10 lub 9006 30) 

4,2 0 

9006 61 00  »Elektroniczne« wyładowcze lampy błyskowe do celów fotograficznych 3,2 0 

9006 69 00  Fotograficzne lampy błyskowe (z wyłączeniem »elektronicznych« lamp 
wyładowczych) 

3,2 0 

9006 91 00  Części i akcesoria do aparatów fotograficznych, gdzie indziej niewymie
nione 

3,7 0 

9006 99 00  Części i akcesoria do fotograficznych lamp błyskowych, gdzie indziej nie
wymienione 

3,2 0 

9007 11 00  Kamery kinematograficzne do filmów o szerokości < 16 mm lub do fil
mów 2 × 8 mm 

3,7 0 

9007 19 00  Kamery kinematograficzne do filmów o szerokości >= 16 mm (z wyłącze
niem do filmów 2 × 8 mm) 

3,7 0 

9007 20 00  Projektory kinematograficzne 3,7 0 

9007 91 00  Części i akcesoria do kamer kinematograficznych, gdzie indziej niewymie
nione 

3,7 0 
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9007 92 00  Części i akcesoria do projektorów kinematograficznych, gdzie indziej nie
wymienione 

3,7 0 

9008 10 00  Rzutniki do przezroczy 3,7 0 

9008 20 00  Czytniki mikrofilmów, zminiaturyzowanych kart lub innych dokumentów 
na mikronośnikach, nawet umożliwiające wykonywanie kopii 

3,7 0 

9008 30 00  Rzutniki obrazów (z wyłączeniem rzutników do przezroczy i czytników 
mikrofilmów, zminiaturyzowanych kart lub innych dokumentów na mi
kronośnikach) 

3,7 0 

9008 40 00  Powiększalniki i pomniejszalniki fotograficzne 3,7 0 

9008 90 00  Części i akcesoria do rzutników obrazów, powiększalników i pomniejszal
ników fotograficznych, gdzie indziej niewymienione 

3,7 0 

9010 10 00  Aparatura i wyposażenie do automatycznego wywoływania filmów foto
graficznych lub kinematograficznych lub papieru fotograficznego, w zwo
jach, lub do automatycznego wykonywania odbitek z wywołanych filmów 
na zwojach papieru fotograficznego 

2,7 0 

9010 50 00  Aparatura i wyposażenie do laboratoriów fotograficznych lub kinemato
graficznych, gdzie indziej niewymienione; negatywoskopy 

2,7 0 

9010 60 00  Ekrany projekcyjne 2,7 0 

9010 90 00  Części i akcesoria do aparatury i wyposażenia do laboratoriów fotogra
ficznych lub kinematograficznych, negatywoskopów i ekranów projekcyj
nych, gdzie indziej niewymienione 

2,7 0 

9011 10 10  Stereoskopowe mikroskopy optyczne wyposażone w oprzyrządowanie 
specjalnie zaprojektowane do chwytania i transportu płytek lub siatek 
półprzewodnikowych 

bez cła 0 

9011 10 90  Stereoskopowe mikroskopy optyczne (z wyłączeniem wyposażonych 
w oprzyrządowanie specjalnie zaprojektowane do chwytania i transportu 
płytek lub siatek półprzewodnikowych) 

6,7 0 

9011 20 10  Mikroskopy optyczne do mikrofotografii wyposażone w oprzyrządowanie 
specjalnie zaprojektowane do chwytania i transportu płytek lub siatek 
półprzewodnikowych (z wyłączeniem mikroskopów stereoskopowych) 

bez cła 0 

9011 20 90  Mikroskopy optyczne do mikrofotografii, mikrokinematografii lub mikro
projekcji (z wyłączeniem wyposażonych w oprzyrządowanie specjalnie 
zaprojektowane do chwytania i transportu płytek lub siatek półprzewod
nikowych i mikroskopów stereoskopowych) 

6,7 0 

9011 80 00  Mikroskopy optyczne (z wyłączeniem do mikrofotografii, mikrokinemato
grafii lub mikroprojekcji, mikroskopów stereoskopowych, mikroskopów 
dwuokularowych okulistycznych oraz przyrządów, urządzeń i maszyn, 
objętych pozycją 9031) 

6,7 0 
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9011 90 10  Części i akcesoria do stereoskopowych mikroskopów optycznych i mikro
skopów optycznych do mikrofotografii, wyposażonych w oprzyrządowanie 
specjalnie zaprojektowane do chwytania i transportu płytek lub siatek 
półprzewodnikowych, gdzie indziej niewymienione 

bez cła 0 

9011 90 90  Części i akcesoria do mikroskopów optycznych, gdzie indziej niewymie
nione (z wyłączeniem do stereoskopowych mikroskopów optycznych i mi
kroskopów optycznych do mikrofotografii, wyposażonych w oprzyrządo
wanie specjalnie zaprojektowane do chwytania i transportu płytek lub sia
tek półprzewodnikowych) 

6,7 0 

9012 10 10  Mikroskopy elektronowe wyposażone w oprzyrządowanie specjalnie za
projektowane do chwytania i transportu płytek lub siatek półprzewodni
kowych 

bez cła 0 

9012 10 90  Mikroskopy elektronowe, mikroskopy protonowe i aparatura dyfrakcyjna 
(z wyłączeniem mikroskopów elektronowych wyposażonych w oprzyrzą
dowanie specjalnie zaprojektowane do chwytania i transportu płytek lub 
siatek półprzewodnikowych) 

3,7 0 

9012 90 10  Części i akcesoria do mikroskopów elektronowych wyposażonych w opr
zyrządowanie specjalnie zaprojektowane do chwytania i transportu płytek 
lub siatek półprzewodnikowych, gdzie indziej niewymienione 

bez cła 0 

9012 90 90  Części i akcesoria do mikroskopów elektronowych, mikroskopów proto
nowych i aparatury dyfrakcyjnej, gdzie indziej niewymienione (z wyłącze
niem do mikroskopów elektronowych wyposażonych w oprzyrządowanie 
specjalnie zaprojektowane do chwytania i transportu płytek lub siatek 
półprzewodnikowych) 

3,7 0 

9013 10 00  Celowniki teleskopowe do montażu na broni; peryskopy; teleskopy i lu
nety zaprojektowane jako części maszyn, urządzeń, przyrządów lub apa
ratury, objętych działem 90 lub sekcją 16, działami 84 i 85 

4,7 0 

9013 20 00  Lasery (z wyłączeniem diod laserowych) 4,7 0 

9013 80 20  Urządzenia ciekłokrystaliczne do wyświetlania na zasadzie macierzy ak
tywnych 

bez cła 0 

9013 80 30  Urządzenia ciekłokrystaliczne, gdzie indziej niewymienione bez cła 0 

9013 80 90  Szkła powiększające, przyrządy do liczenia nici, stereoskopy, kalejdoskopy 
oraz pozostałe przyrządy optyczne i aparatura optyczna, niewymienione 
ani niewłączone gdzie indziej w dziale 90 

4,7 0 

9013 90 10  Części i akcesoria do urządzeń ciekłokrystalicznych bez cła 0 

9013 90 90  Części i akcesoria do laserów i pozostałych przyrządów, aparatury lub 
urządzeń niewymienionych ani niewłączonych gdzie indziej w dziale 90, 
gdzie indziej niewymienione 

4,7 0 

9014 10 00  Kompasy, busole 2,7 0 

9014 20 20  Inercyjne systemy nawigacyjne do nawigacji powietrznej i kosmicznej 
(z wyłączeniem kompasów i urządzeń radionawigacyjnych) 

3,7 0 
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9014 20 80  Przyrządy i urządzenia do nawigacji powietrznej i kosmicznej (z wyłącze
niem inercyjnych systemów nawigacyjnych, kompasów i urządzeń radio
nawigacyjnych) 

3,7 0 

9014 80 00  Przyrządy i urządzenia nawigacyjne (z wyłączeniem do nawigacji po
wietrznej i kosmicznej, kompasów i urządzeń radionawigacyjnych) 

3,7 0 

9014 90 00  Części i akcesoria do kompasów oraz pozostałych przyrządów i urządzeń 
nawigacyjnych, gdzie indziej niewymienione 

2,7 0 

9015 10 10  Elektroniczne dalmierze 3,7 0 

9015 10 90  Nieelektroniczne dalmierze 2,7 0 

9015 20 10  Elektroniczne teodolity i tachymetry 3,7 0 

9015 20 90  Nieelektroniczne teodolity i tachymetry 2,7 0 

9015 30 10  Elektroniczne niwelatory 3,7 0 

9015 30 90  Nieelektroniczne niwelatory 2,7 0 

9015 40 10  Elektroniczne przyrządy i urządzenia do pomiarów fotogrametrycznych 3,7 0 

9015 40 90  Nieelektroniczne przyrządy i urządzenia do pomiarów fotogrametrycz
nych 

2,7 0 

9015 80 11  Elektroniczne przyrządy i aparatura, meteorologiczne, hydrologiczne i geo
fizyczne (z wyłączeniem kompasów, dalmierzy, teodolitów, tachymetrów, 
niwelatorów oraz przyrządów i urządzeń do pomiarów fotogrametrycz
nych) 

3,7 0 

9015 80 19  Elektroniczne przyrządy i urządzenia stosowane w geodezji, topografii, 
hydrografii lub oceanografii (z wyłączeniem kompasów, dalmierzy, teodo
litów, tachymetrów, niwelatorów oraz przyrządów i urządzeń do pomia
rów fotogrametrycznych) 

3,7 0 

9015 80 91  Nieelektroniczne przyrządy i urządzenia stosowane w geodezji, topografii, 
miernictwie lub niwelacji i przyrządy hydrograficzne (z wyłączeniem 
kompasów, dalmierzy, teodolitów, tachymetrów, niwelatorów oraz przy
rządów i urządzeń do pomiarów fotogrametrycznych) 

2,7 0 

9015 80 93  Nieelektroniczne przyrządy i aparatura, meteorologiczne, hydrologiczne 
i geofizyczne (z wyłączeniem kompasów, dalmierzy, teodolitów, tachyme
trów, niwelatorów oraz przyrządów i urządzeń do pomiarów fotograme
trycznych) 

2,7 0 

9015 80 99  Nieelektroniczne przyrządy i urządzenia stosowane w oceanografii (z wy
łączeniem kompasów, dalmierzy, teodolitów, tachymetrów, niwelatorów 
oraz przyrządów i urządzeń do pomiarów fotogrametrycznych) 

2,7 0 
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9015 90 00  Części i akcesoria do przyrządów i urządzeń stosowanych w geodezji, to
pografii, pomiarach fotogrametrycznych, hydrografii, oceanografii, hydro
logii, meteorologii lub geofizyce oraz do dalmierzy, gdzie indziej niewy
mienione 

2,7 0 

9016 00 10  Wagi o czułości 50 mg lub lepszej, nawet z odważnikami 3,7 0 

9016 00 90  Części i akcesoria do wag o czułości 50 mg lub lepszej, gdzie indziej nie
wymienione 

3,7 0 

9017 10 10  Plotery jako maszyny kreślarskie bez cła 0 

9017 10 90  Stoły i maszyny kreślarskie, nawet automatyczne (z wyłączeniem plote
rów) 

2,7 0 

9017 20 05  Plotery jako przyrządy kreślarskie lub traserskie bez cła 0 

9017 20 11  Zestawy kreślarskie 2,7 0 

9017 20 19  Przyrządy kreślarskie (z wyłączeniem stołów i maszyn kreślarskich, plote
rów i zestawów kreślarskich) 

2,7 0 

9017 20 39  Przyrządy traserskie 2,7 0 

9017 20 90  Przyrządy obliczeniowe, włącznie z suwakami logarytmicznymi, tarczami 
rachunkowymi i tym podobnymi (z wyłączeniem maszyn liczących) 

2,7 0 

9017 30 10  Mikrometry i suwmiarki 2,7 0 

9017 30 90  Sprawdziany (z wyłączeniem sprawdzianów bez urządzeń nastawnych) 2,7 0 

9017 80 10  Łaty miernicze i przymiary taśmowe oraz linijki z podziałką 2,7 0 

9017 80 90  Ręczne przyrządy do pomiaru długości, gdzie indziej niewymienione 2,7 0 

9017 90 00  Części i akcesoria do przyrządów kreślarskich, traserskich lub obliczenio
wych i ręcznych przyrządów do pomiaru długości, gdzie indziej niewy
mienione 

2,7 0 

9018 11 00  Elektrokardiografy bez cła 0 

9018 12 00  Aparatura do ultrasonografii bez cła 0 

9018 13 00  Aparatura diagnostyczna wykorzystująca rezonans magnetyczny bez cła 0 

9018 14 00  Aparatura do scyntygrafii bez cła 0 

9018 19 10  Elektrodiagnostyczna aparatura monitorująca do jednoczesnego monito
rowania dwóch lub więcej parametrów fizjologicznych 

bez cła 0 
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9018 19 90  Aparatura elektrodiagnostyczna, włącznie z aparaturą do badań funkcjo
nalnych lub do kontroli parametrów fizjologicznych (z wyłączeniem elek
trokardiografów, aparatury do ultrasonografii, aparatury diagnostycznej 
wykorzystującej rezonans magnetyczny, aparatury do scyntygrafii i apara
tury monitorującej do jednoczesnego monitorowania dwóch lub więcej 
parametrów fizjologicznych) 

bez cła 0 

9018 20 00  Aparatura na promieniowanie ultrafioletowe lub podczerwone stosowana 
w medycynie, chirurgii, stomatologii lub weterynarii 

bez cła 0 

9018 31 10  Strzykawki z tworzyw sztucznych, z igłami lub bez, stosowane w medycy
nie, chirurgii, stomatologii lub weterynarii 

bez cła 0 

9018 31 90  Strzykawki, z igłami lub bez, stosowane w medycynie, chirurgii, stomato
logii lub weterynarii (z wyłączeniem z tworzyw sztucznych) 

bez cła 0 

9018 32 10  Metalowe igły do zastrzyków, stosowane w medycynie, chirurgii, stomato
logii lub weterynarii 

bez cła 0 

9018 32 90  Igły chirurgiczne, stosowane w medycynie, chirurgii, stomatologii lub we
terynarii 

bez cła 0 

9018 39 00  Igły, cewniki, kaniule i tym podobne, stosowane w medycynie, chirurgii, 
stomatologii lub weterynarii (z wyłączeniem strzykawek, metalowych igieł 
do zastrzyków, igieł chirurgicznych) 

bez cła 0 

9018 41 00  Wiertarki dentystyczne, nawet mające wspólną podstawę z innym sprzę
tem stomatologicznym 

bez cła 0 

9018 49 10  Świdry, wiertła, tarczki i szczoteczki do stosowania w wiertarkach dentys
tycznych 

bez cła 0 

9018 49 90  Przyrządy i urządzenia stosowane w stomatologii, gdzie indziej niewymie
nione 

bez cła 0 

9018 50 10  Przyrządy i urządzenia okulistyczne, nieoptyczne, gdzie indziej niewymie
nione 

bez cła 0 

9018 50 90  Przyrządy i urządzenia okulistyczne, optyczne, gdzie indziej niewymie
nione 

bez cła 0 

9018 90 10  Przyrządy i aparatura do pomiaru ciśnienia krwi bez cła 0 

9018 90 20  Endoskopy stosowane w medycynie, chirurgii lub weterynarii bez cła 0 

9018 90 30  Urządzenia sztucznej nerki bez cła 0 

9018 90 41  Ultradźwiękowa aparatura do diatermii bez cła 0 

9018 90 49  Aparatura do diatermii (z wyłączeniem aparatury ultradźwiękowej i na 
promieniowanie ultrafioletowe lub podczerwone) 

bez cła 0 
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9018 90 50  Aparatura do transfuzji stosowana w medycynie bez cła 0 

9018 90 60  Aparatura i przyrządy do anestezji bez cła 0 

9018 90 70  Ultradźwiękowe przyrządy do litotrypsji bez cła 0 

9018 90 75  Aparatura do stymulacji nerwów bez cła 0 

9018 90 85  Przyrządy i urządzenia stosowane w medycynie, chirurgii lub weterynarii, 
gdzie indziej niewymienione 

bez cła 0 

9019 10 10  Aparatura do wibracyjnego masażu elektrycznego bez cła 0 

9019 10 90  Urządzenia do mechanoterapii; aparatura do masażu; aparatura do testów 
psychotechnicznych (z wyłączeniem aparatury do wibracyjnego masażu 
elektrycznego) 

bez cła 0 

9019 20 00  Aparatura do ozonoterapii, tlenoterapii, aerozoloterapii, sztucznego oddy
chania lub pozostałe respiratory terapeutyczne 

bez cła 0 

9020 00 00  Aparaty do oddychania i maski gazowe (z wyłączeniem masek ochron
nych nieposiadających ani części mechanicznych ani wymiennych filtrów 
i z wyłączeniem aparatury do sztucznego oddychania lub pozostałych res
piratorów terapeutycznych) 

1,7 0 

9021 10 10  Przyrządy ortopedyczne bez cła 0 

9021 10 90  Szyny i pozostałe przyrządy stosowane przy złamaniach bez cła 0 

9021 21 10  Sztuczne zęby z tworzyw sztucznych bez cła 0 

9021 21 90  Sztuczne zęby z materiałów innych niż tworzywa sztuczne bez cła 0 

9021 29 00  Wyroby protetyki dentystycznej (z wyłączeniem sztucznych zębów) bez cła 0 

9021 31 00  Sztuczne stawy stosowane w ortopedii bez cła 0 

9021 39 10  Protezy oczne bez cła 0 

9021 39 90  Protezy (z wyłączeniem sztucznych zębów i wyrobów protetyki dentys
tycznej, sztucznych stawów i protez ocznych) 

bez cła 0 

9021 40 00  Aparaty słuchowe (z wyłączeniem części i akcesoriów) bez cła 0 

9021 50 00  Stymulatory serca (z wyłączeniem części i akcesoriów) bez cła 0 

9021 90 10  Części i akcesoria do aparatów słuchowych, gdzie indziej niewymienione bez cła 0 
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9021 90 90  Artykuły i przyrządy zakładane, noszone lub wszczepiane, mające na celu 
skorygowanie wady lub kalectwa (z wyłączeniem protez, aparatów słu
chowych, włącznie z częściami i akcesoriami, oraz kompletnych stymula
torów serca) 

bez cła 0 

9022 12 00  Aparatura do tomografii komputerowej bez cła 0 

9022 13 00  Aparatura wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie, do zastosowań 
stomatologicznych 

bez cła 0 

9022 14 00  Aparatura wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie, do zastosowań 
medycznych, chirurgicznych lub weterynaryjnych (z wyłączeniem do za
stosowań stomatologicznych i aparatury do tomografii komputerowej) 

bez cła 0 

9022 19 00  Aparatura wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie (inna niż do za
stosowań medycznych, chirurgicznych, stomatologicznych lub weteryna
ryjnych) 

bez cła 0 

9022 21 00  Aparatura wykorzystująca promieniowanie alfa, beta lub gamma, do za
stosowań medycznych, chirurgicznych, stomatologicznych lub weteryna
ryjnych 

bez cła 0 

9022 29 00  Aparatura wykorzystująca promieniowanie alfa, beta lub gamma (inna niż 
do zastosowań medycznych, chirurgicznych, stomatologicznych lub wete
rynaryjnych) 

2,1 0 

9022 30 00  Lampy rentgenowskie 2,1 0 

9022 90 10  Ekrany rentgenowskie fluorescencyjne i ekrany rentgenowskie wzmacnia
jące; kratki i osłony przeciwrozproszeniowe 

2,1 0 

9022 90 90  Generatory promieni rentgena inne niż lampy rentgenowskie, generatory 
wysokiego napięcia, pulpity i panele sterownicze, stoły, fotele i temu pod
obne do badań lub leczenia oraz ogólne części i akcesoria do aparatury, 
objętej pozycją 9022, gdzie indziej niewymienione 

2,1 0 

9023 00 10  Przyrządy, aparatura i modele stosowane przy nauczaniu fizyki, chemii 
lub przedmiotów technicznych 

1,4 0 

9023 00 80  Przyrządy, aparatura i modele, przeznaczone do celów pokazowych, na 
przykład do nauczania lub na wystawach, nienadające się do innych za
stosowań (z wyłączeniem naziemnych szkoleniowych symulatorów lotu, 
objętych pozycją 8805, przedmiotów kolekcjonerskich, objętych pozycją 
9705, antyków o wieku > 100 lat, objętych pozycją 9706 i w rodzaju sto
sowanych przy nauczaniu fizyki, chemii lub przedmiotów technicznych) 

1,4 0 

9024 10 10  Elektroniczne maszyny i urządzenia do testowania mechanicznych włas
ności metali 

3,2 0 

9024 10 91  Maszyny i urządzenia do testowania mechanicznych własności metali, 
uniwersalne lub do prób na rozciąganie, nieelektroniczne 

2,1 0 

9024 10 93  Maszyny i urządzenia do testowania twardości metali, nieelektroniczne 2,1 0 

9024 10 99  Maszyny i urządzenia do testowania mechanicznych własności metali, nie
elektroniczne (z wyłączeniem uniwersalnych lub do prób na rozciąganie 
i do testowania twardości) 

2,1 0 
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9024 80 10  Elektroniczne maszyny i urządzenia do testowania mechanicznych włas
ności materiałów (z wyłączeniem metali) 

3,2 0 

9024 80 91  Maszyny i urządzenia do testowania mechanicznych własności materiałów 
włókienniczych, papieru i tektury, nieelektroniczne 

2,1 0 

9024 80 99  Maszyny i urządzenia do testowania mechanicznych własności materia
łów, nieelektroniczne (z wyłączeniem metali, materiałów włókienniczych, 
papieru lub tektury) 

2,1 0 

9024 90 00  Części i akcesoria do maszyn i urządzeń do testowania mechanicznych 
własności materiałów, gdzie indziej niewymienione 

2,1 0 

9025 11 20  Termometry szpitalne lub weterynaryjne, cieczowe, z bezpośrednim od
czytem 

bez cła 0 

9025 11 80  Termometry cieczowe, z bezpośrednim odczytem, niepołączone z innymi 
przyrządami (z wyłączeniem termometrów szpitalnych lub weterynaryj
nych) 

2,8 0 

9025 19 20  Termometry i pirometry, niepołączone z innymi przyrządami, elektro
niczne 

3,2 0 

9025 19 80  Termometry i pirometry, niepołączone z innymi przyrządami, nieelektro
niczne (z wyłączeniem termometrów cieczowych z bezpośrednim odczy
tem) 

2,1 0 

9025 80 20  Barometry, niepołączone z innymi przyrządami 2,1 0 

9025 80 40  Hydrometry, aerometry i podobne przyrządy pływające, higrometry i psy
chrometry, nawet kombinacje tych przyrządów lub kombinacje tych przy
rządów z termometrami lub barometrami, elektroniczne 

3,2 0 

9025 80 80  Hydrometry, aerometry i podobne przyrządy pływające, higrometry i psy
chrometry, nawet kombinacje tych przyrządów lub kombinacje tych przy
rządów z termometrami lub barometrami, nieelektroniczne 

2,1 0 

9025 90 00  Części i akcesoria do hydrometrów, aerometrów i podobnych przyrządów 
pływających, termometrów, pirometrów, barometrów, higrometrów i psy
chrometrów, gdzie indziej niewymienione 

3,2 0 

9026 10 21  Elektroniczne przepływomierze do pomiaru lub kontroli przepływu lub 
poziomu cieczy (z wyłączeniem liczników i regulatorów) 

bez cła 0 

9026 10 29  Elektroniczne przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli przepływu 
lub poziomu cieczy (z wyłączeniem przepływomierzy, liczników i regula
torów) 

bez cła 0 

9026 10 81  Przepływomierze do pomiaru lub kontroli przepływu lub poziomu cieczy, 
nieelektroniczne (z wyłączeniem liczników i regulatorów) 

bez cła 0 

9026 10 89  Przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli przepływu lub poziomu 
cieczy, nieelektroniczne (z wyłączeniem przepływomierzy, liczników i re
gulatorów) 

bez cła 0 

9026 20 20  Elektroniczne przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli ciśnienia cie
czy lub gazów (z wyłączeniem regulatorów) 

bez cła 0 
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9026 20 40  Manometry z rurką spiralną Bourdona lub manometry z metalową prze
poną 

bez cła 0 

9026 20 80  Przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli ciśnienia cieczy lub gazów, 
nieelektroniczne (z wyłączeniem manometrów z rurką spiralną Bourdona 
lub manometrów z metalową przeponą oraz regulatorów) 

bez cła 0 

9026 80 20  Elektroniczne przyrządy lub aparatura do pomiaru lub kontroli parame
trów cieczy lub gazów, gdzie indziej niewymienione 

bez cła 0 

9026 80 80  Nieelektroniczne przyrządy lub aparatura do pomiaru lub kontroli para
metrów cieczy lub gazów, gdzie indziej niewymienione 

bez cła 0 

9026 90 00  Części i akcesoria do przyrządów i aparatury do pomiaru lub kontroli 
przepływu, poziomu, ciśnienia lub innych parametrów cieczy lub gazów, 
gdzie indziej niewymienione 

bez cła 0 

9027 10 10  Elektroniczna aparatura do analizy gazu lub dymu 2,5 0 

9027 10 90  Nieelektroniczna aparatura do analizy gazu lub dymu 2,5 0 

9027 20 00  Chromatografy i przyrządy do elektroforezy bez cła 0 

9027 30 00  Spektrometry, spektrofotometry i spektrografy wykorzystujące promienio
wanie optyczne, takie jak ultrafioletowe, widzialne, podczerwone 

bez cła 0 

9027 50 00  Przyrządy i aparatura do analizy fizycznej lub chemicznej, wykorzystujące 
promieniowanie optyczne ultrafioletowe, widzialne, podczerwone (z wyłą
czeniem spektrometrów, spektrofotometrów, spektrografów i aparatury 
do analizy gazu lub dymu) 

bez cła 0 

9027 80 05  Światłomierze 2,5 0 

9027 80 11  Elektroniczne pH-metry, rH-metry i inna aparatura do pomiaru przewod
nictwa 

bez cła 0 

9027 80 13  Elektroniczne aparatura i urządzenia do przeprowadzania pomiarów właś
ciwości fizycznych materiałów półprzewodnikowych lub podłoży wy
świetlaczy ciekłokrystalicznych, lub związanych z nimi warstw izolacyj
nych lub przewodzących podczas procesu produkcji płytek półprzewodni
kowych, lub podczas procesu produkcji wyświetlaczy ciekłokrystalicznych 

bez cła 0 

9027 80 17  Elektroniczne przyrządy i aparatura do analizy fizycznej lub chemicznej 
lub do pomiaru lepkości, porowatości, rozszerzalności, napięcia 
powierzchniowego lub tym podobne, lub do mierzenia ciepła, światła lub 
dźwięku, gdzie indziej niewymienione 

bez cła 0 

9027 80 91  Nieelektroniczne wiskozymetry (lepkościomierze), mierniki do pomiaru 
porowatości lub do pomiaru rozszerzalności 

bez cła 0 

9027 80 93  Aparatura i urządzenia do przeprowadzania pomiarów właściwości fi
zycznych materiałów półprzewodnikowych lub podłoży wyświetlaczy cie
kłokrystalicznych, lub związanych z nimi warstw izolacyjnych lub prze
wodzących podczas procesu produkcji płytek półprzewodnikowych, lub 
podczas procesu produkcji wyświetlaczy ciekłokrystalicznych, nieelektro
niczne 

bez cła 0 
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9027 80 97  Nieelektroniczne przyrządy i aparatura do analizy fizycznej lub chemicz
nej lub do określania napięcia powierzchniowego lub tym podobne, lub 
do mierzenia ciepła lub dźwięku, gdzie indziej niewymienione 

bez cła 0 

9027 90 10  Mikrotomy 2,5 0 

9027 90 50  Części i akcesoria do przyrządów i aparatury do analizy fizycznej lub che
micznej, na przykład polarymetry, refraktometry, spektrometry, do przy
rządów i aparatury do pomiaru lub kontroli lepkości, porowatości, roz
szerzalności, napięcia powierzchniowego lub tym podobne oraz do przy
rządów i aparatury do mierzenia lub kontroli ilości ciepła, dźwięku lub 
światła, włącznie ze światłomierzami, gdzie indziej niewymienione (z wy
łączeniem aparatury do analizy gazu lub dymu) 

bez cła 0 

9027 90 80  Części i akcesoria do mikrotomów lub aparatury do analizy gazu lub 
dymu, gdzie indziej niewymienione 

2,5 0 

9028 10 00  Gazomierze, włącznie z licznikami wzorcowymi do nich 2,1 0 

9028 20 00  Liczniki do cieczy, włącznie z licznikami wzorcowymi do nich 2,1 0 

9028 30 11  Liczniki energii elektrycznej do pomiaru zużycia lub produkcji, do prądu 
zmiennego, jednofazowe, włącznie z licznikami wzorcowymi do nich 

2,1 0 

9028 30 19  Liczniki energii elektrycznej do pomiaru zużycia lub produkcji, do prądu 
zmiennego, wielofazowe, włącznie z licznikami wzorcowymi do nich 

2,1 0 

9028 30 90  Liczniki energii elektrycznej do pomiaru zużycia lub produkcji, do prądu 
stałego, włącznie z licznikami wzorcowymi do nich 

2,1 0 

9028 90 10  Części i akcesoria do liczników energii elektrycznej, gdzie indziej niewy
mienione 

2,1 0 

9028 90 90  Części i akcesoria do gazomierzy lub liczników do cieczy, gdzie indziej 
niewymienione 

2,1 0 

9029 10 00  Obrotomierze, liczniki produkcji, taksometry, drogomierze (liczniki kilo
metrów),krokomierze i tym podobne (z wyłączeniem gazomierzy, liczni
ków do cieczy i liczników energii elektrycznej) 

1,9 0 

9029 20 31  Szybkościomierze do pojazdów lądowych 2,6 0 

9029 20 38  Szybkościomierze i tachometry (z wyłączeniem do pojazdów lądowych) 2,6 0 

9029 20 90  Stroboskopy 2,6 0 

9029 90 00  Części i akcesoria do obrotomierzy, liczników produkcji, taksometrów, 
drogomierzy (liczników kilometrów), krokomierzy i tym podobnych, 
szybkościomierzy i tachometrów oraz stroboskopów, gdzie indziej niewy
mienione 

2,2 0 

9030 10 00  Przyrządy i aparatura do pomiaru lub wykrywania promieniowania joni
zującego 

4,2 0 

9030 20 10  Katodowe oscyloskopy i katodowe oscylografy 4,2 0 
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9030 20 30  Oscyloskopy i oscylografy, z urządzeniem rejestrującym (z wyłączeniem 
oscyloskopów i oscylografów katodowych) 

bez cła 0 

9030 20 91  Elektroniczne oscyloskopy i oscylografy, bez urządzenia rejestrującego 
(z wyłączeniem oscyloskopów i oscylografów katodowych) 

bez cła 0 

9030 20 99  Oscyloskopy i oscylografy, nieelektroniczne, bez urządzenia rejestrującego 
(z wyłączeniem oscyloskopów i oscylografów katodowych) 

2,1 0 

9030 31 00  Mierniki uniwersalne do napięcia, prądu, rezystancji lub mocy elektrycz
nej, bez urządzenia rejestrującego 

4,2 0 

9030 32 00  Mierniki uniwersalne z urządzeniem rejestrującym bez cła 0 

9030 33 10  Elektroniczne przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli napięcia, 
prądu, rezystancji lub mocy elektrycznej, bez urządzenia rejestrującego 
(z wyłączeniem mierników uniwersalnych oraz oscyloskopów i oscylogra
fów) 

4,2 0 

9030 33 91  Woltomierze bez urządzenia rejestrującego 2,1 0 

9030 33 99  Przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli napięcia, prądu, rezystancji 
lub mocy elektrycznej, nieelektroniczne, bez urządzenia rejestrującego 
(z wyłączeniem mierników uniwersalnych, woltomierzy oraz oscylosko
pów i oscylografów) 

2,1 0 

9030 39 00  Przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli napięcia, prądu, rezystancji 
lub mocy elektrycznej, z urządzeniem rejestrującym (z wyłączeniem mier
ników uniwersalnych oraz oscyloskopów i oscylografów) 

bez cła 0 

9030 40 00  Przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli wielkości elektrycznych, 
specjalnie dla telekomunikacji, np. mierniki przesłuchu, mierniki wzmoc
nienia, mierniki współczynnika zniekształceń, mierniki poziomu szumów 

bez cła 0 

9030 82 00  Przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli płytek lub urządzeń pół
przewodnikowych 

bez cła 0 

9030 84 00  Przyrządy i urządzenia do pomiaru lub kontroli wielkości elektrycznych, 
z urządzeniem rejestrującym (z wyłączeniem urządzeń specjalnie zapro
jektowanych dla telekomunikacji, mierników uniwersalnych, oscylosko
pów i oscylografów oraz aparatury do pomiaru lub kontroli płytek lub 
urządzeń półprzewodnikowych) 

bez cła 0 

9030 89 30  Elektroniczne przyrządy i urządzenia do pomiaru lub kontroli wielkości 
elektrycznych, bez urządzenia rejestrującego, gdzie indziej niewymienione 

bez cła 0 

9030 89 90  Przyrządy i urządzenia do pomiaru lub kontroli wielkości elektrycznych, 
bez urządzenia rejestrującego, nieelektroniczne, gdzie indziej niewymie
nione 

2,1 0 

9030 90 20  Części i akcesoria do przyrządów i aparatury do pomiaru lub kontroli 
płytek lub urządzeń półprzewodnikowych, gdzie indziej niewymienione 

bez cła 0 
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9030 90 85  Części i akcesoria do przyrządów i aparatury do pomiaru lub kontroli 
wielkości elektrycznych lub do wykrywania promieni jonizujących, gdzie 
indziej niewymienione (z wyłączeniem do przyrządów i aparatury do po
miaru lub kontroli płytek lub urządzeń półprzewodnikowych) 

2,5 0 

9031 10 00  Maszyny do wyważania części mechanicznych 2,8 0 

9031 20 00  Stanowiska badawcze do silników, generatorów, pomp itp. 2,8 0 

9031 41 00  Optyczne przyrządy i urządzenia do sprawdzania płytek lub urządzeń 
półprzewodnikowych, lub do sprawdzania fotomasek lub siatek stosowa
nych do produkcji urządzeń półprzewodnikowych 

bez cła 0 

9031 49 10  Projektory profilowe 2,8 0 

9031 49 90  Optyczne przyrządy, urządzenia i maszyny kontrolne lub pomiarowe, nie
wymienione ani niewłączone gdzie indziej w dziale 90 

bez cła 0 

9031 80 32  Elektroniczne przyrządy, aparatura i maszyny do sprawdzania płytek lub 
urządzeń półprzewodnikowych, lub do sprawdzania fotomasek lub siatek 
stosowanych do produkcji urządzeń półprzewodnikowych 

2,8 0 

9031 80 34  Elektroniczne przyrządy, aparatura i maszyny do pomiaru lub kontroli 
wielkości geometrycznych (z wyłączeniem do sprawdzania płytek lub 
urządzeń półprzewodnikowych, lub do sprawdzania fotomasek lub siatek 
stosowanych do produkcji urządzeń półprzewodnikowych) 

2,8 0 

9031 80 38  Elektroniczne przyrządy, aparatura i maszyny do pomiaru lub kontroli, 
gdzie indziej niewymienione w dziale 90 

4 0 

9031 80 91  Przyrządy, urządzenia i maszyny do pomiaru lub kontroli wielkości geo
metrycznych, nieoptyczne, nieelektroniczne (z wyłączeniem ręcznych 
przyrządów do mierzenia długości) 

2,8 0 

9031 80 98  Nieelektroniczne i nieoptyczne przyrządy, aparatura i maszyny do po
miaru lub kontroli, niewymienione gdzie indziej w dziale 90 

4 0 

9031 90 20  Części i akcesoria do optycznych przyrządów i urządzeń do sprawdzania 
płytek lub urządzeń półprzewodnikowych, lub do sprawdzania fotomasek 
lub siatek stosowanych do produkcji urządzeń półprzewodnikowych, lub 
do pomiaru powierzchniowych zanieczyszczeń cząstkowych płytek pół
przewodnikowych, gdzie indziej niewymienione 

bez cła 0 

9031 90 30  Części i akcesoria do elektronicznych przyrządów, aparatury i maszyn do 
sprawdzania płytek lub urządzeń półprzewodnikowych, lub do sprawdza
nia fotomasek lub siatek stosowanych do produkcji urządzeń półprzewod
nikowych, gdzie indziej niewymienione 

2,8 0 

9031 90 85  Części i akcesoria do przyrządów, urządzeń i maszyn do pomiaru lub 
kontroli, gdzie indziej niewymienione 

2,8 0 
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9032 10 20  Elektroniczne termostaty 2,8 0 

9032 10 81  Nieelektroniczne termostaty, do automatycznej regulacji lub kontroli, wy
zwalane elektrycznie 

2,1 0 

9032 10 89  Nieelektroniczne termostaty, niewyzwalane elektrycznie 2,1 0 

9032 20 00  Manostaty (z wyłączeniem kranów, kurków i zaworów, objętych pozycją 
8481) 

2,8 0 

9032 81 00  Hydrauliczne lub pneumatyczne przyrządy i aparatura do regulacji lub 
kontroli (z wyłączeniem manostatów oraz kranów, kurków i zaworów, 
objętych pozycją 8481) 

2,8 0 

9032 89 00  Przyrządy i aparatura do regulacji lub kontroli (z wyłączeniem hydraulicz
nych lub pneumatycznych, manostatów, termostatów oraz kranów, kur
ków i zaworów, objętych pozycją 8481) 

2,8 0 

9032 90 00  Części i akcesoria do przyrządów i aparatury do regulacji lub kontroli, 
gdzie indziej niewymienione 

2,8 0 

9033 00 00  Części i akcesoria do maszyn, urządzeń, przyrządów lub pozostałej apara
tury, objętych działem 90, niewymienione w tym dziale ani nigdzie in
dziej 

3,7 0 

9101 11 00  Zegarki naręczne z metalu szlachetnego lub z metalu pokrytego metalem 
szlachetnym, nawet ze stoperem, zasilane elektrycznie, wyłącznie z odczy
tem wskazówkowym (z wyłączeniem z denkiem ze stali) 

4,5 MIN 0,3 EUR p/ 
st MAX 0,8 EUR p/st 

0 

9101 19 00  Zegarki naręczne z metalu szlachetnego lub z metalu pokrytego metalem 
szlachetnym, nawet ze stoperem, zasilane elektrycznie, z odczytem optoe
lektronicznym oraz z połączonym odczytem wskazówkowym i optoelek
tronicznym (z wyłączeniem z denkiem ze stali) 

4,5 MIN 0,3 EUR p/ 
st MAX 0,8 EUR p/st 

0 

9101 21 00  Zegarki naręczne z metalu szlachetnego lub z metalu pokrytego metalem 
szlachetnym, nawet posiadające funkcję stopera, z naciągiem automatycz
nym (z wyłączeniem z denkiem ze stali) 

4,5 MIN 0,3 EUR p/ 
st MAX 0,8 EUR p/st 

0 

9101 29 00  Zegarki naręczne z metalu szlachetnego lub z metalu pokrytego metalem 
szlachetnym, nawet posiadające funkcję stopera, wyłącznie z naciągiem 
ręcznym (z wyłączeniem z denkiem ze stali) 

4,5 MIN 0,3 EUR p/ 
st MAX 0,8 EUR p/st 

0 

9101 91 00  Zegarki kieszonkowe i tym podobne, włącznie ze stoperami, z metalu 
szlachetnego lub z metalu pokrytego metalem szlachetnym, zasilane elek
trycznie (z wyłączeniem z denkiem ze stali i zegarków naręcznych) 

4,5 MIN 0,3 EUR p/ 
st MAX 0,8 EUR p/st 

0 

9101 99 00  Zegarki kieszonkowe i tym podobne, włącznie ze stoperami, z metalu 
szlachetnego lub z metalu pokrytego metalem szlachetnym, z naciągiem 
ręcznym lub automatycznym (z wyłączeniem z denkiem ze stali i zegar
ków naręcznych) 

4,5 MIN 0,3 EUR p/ 
st MAX 0,8 EUR p/st 

0 
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9102 11 00  Zegarki naręczne, nawet ze stoperem, zasilane elektrycznie, wyłącznie ze 
wskaźnikiem mechanicznym (z wyłączeniem z metalu szlachetnego lub 
z metalu pokrytego metalem szlachetnym) 

4,5 MIN 0,3 EUR p/ 
st MAX 0,8 EUR p/st 

0 

9102 12 00  Zegarki naręczne, nawet ze stoperem, zasilane elektrycznie, wyłącznie ze 
wskaźnikiem optoelektronicznym (z wyłączeniem z metalu szlachetnego 
lub z metalu pokrytego metalem szlachetnym) 

4,5 MIN 0,3 EUR p/ 
st MAX 0,8 EUR p/st 

0 

9102 19 00  Zegarki naręczne, nawet ze stoperem, zasilane elektrycznie, z połączonym 
wskaźnikiem mechanicznym i optoelektronicznym (z wyłączeniem z me
talu szlachetnego lub z metalu pokrytego metalem szlachetnym) 

4,5 MIN 0,3 EUR p/ 
st MAX 0,8 EUR p/st 

0 

9102 21 00  Zegarki naręczne, nawet posiadające funkcję stopera, z naciągiem automa
tycznym (z wyłączeniem z metalu szlachetnego lub z metalu pokrytego 
metalem szlachetnym) 

4,5 MIN 0,3 EUR p/ 
st MAX 0,8 EUR p/st 

0 

9102 29 00  Zegarki naręczne, nawet posiadające funkcję stopera, wyłącznie z nacią
giem ręcznym (z wyłączeniem z metalu szlachetnego lub z metalu pokry
tego metalem szlachetnym) 

4,5 MIN 0,3 EUR p/ 
st MAX 0,8 EUR p/st 

0 

9102 91 00  Zegarki kieszonkowe i tym podobne, włącznie ze stoperami, zasilane elek
trycznie (z wyłączeniem z metalu szlachetnego lub z metalu pokrytego 
metalem szlachetnym) 

4,5 MIN 0,3 EUR p/ 
st MAX 0,8 EUR p/st 

0 

9102 99 00  Zegarki kieszonkowe i tym podobne, włącznie ze stoperami, z naciągiem 
ręcznym lub automatycznym (z wyłączeniem z metalu szlachetnego lub 
z metalu pokrytego metalem szlachetnym) 

4,5 MIN 0,3 EUR p/ 
st MAX 0,8 EUR p/st 

0 

9103 10 00  Zegary z mechanizmami zegarkowymi, zasilane elektrycznie (z wyłącze
niem zegarków naręcznych, zegarków kieszonkowych i pozostałych zegar
ków, objętych pozycją 9101 lub 9102 oraz zegarów instalowanych na 
płytach czołowych lub na pulpitach sterowniczych i tym podobnych obję
tych pozycją 9104) 

4,7 0 

9103 90 00  Zegary z mechanizmami zegarkowymi (z wyłączeniem zasilanych elek
trycznie, zegarków naręcznych, zegarków kieszonkowych i pozostałych 
zegarków, objętych pozycją 9101 lub 9102 oraz zegarów instalowanych 
na płytach czołowych lub na pulpitach sterowniczych i tym podobnych 
objętych pozycją 9104) 

4,7 0 

9104 00 00  Zegary instalowane na płytach czołowych lub na pulpitach sterowniczych 
oraz zegary podobnego typu, przeznaczone do pojazdów mechanicznych, 
statków powietrznych, jednostek pływających i pozostałych pojazdów 

3,7 0 

9105 11 00  Budziki, zasilane elektrycznie 4,7 0 

9105 19 00  Budziki (z wyłączeniem zasilanych elektrycznie) 3,7 0 

9105 21 00  Zegary ścienne, zasilane elektrycznie 4,7 0 

9105 29 00  Zegary ścienne (z wyłączeniem zasilanych elektrycznie) 3,7 0 
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9105 91 00  Zegary, zasilane elektrycznie (z wyłączeniem zegarków naręcznych, zegar
ków kieszonkowych i pozostałych zegarków, objętych pozycją 9101 lub 
9102, zegarów z mechanizmami zegarkowymi, objętych pozycją 9103, 
zegarów instalowanych na płytach czołowych lub na pulpitach sterowni
czych i tym podobnych, objętych pozycją 9104, budzików i zegarów 
ściennych) 

4,7 0 

9105 99 10  Zegary stołowe lub kominkowe, zasilane nieelektrycznie (z wyłączeniem 
budzików) 

3,7 0 

9105 99 90  Zegary, zasilane nieelektrycznie (z wyłączeniem zegarków naręcznych, ze
garków kieszonkowych i pozostałych zegarków, objętych pozycją 9101 
lub 9102, zegarów z mechanizmami zegarkowymi, objętych pozycją 
9103, zegarów instalowanych na płytach czołowych lub na pulpitach ste
rowniczych i tym podobnych, objętych pozycją 9104, budzików, zegarów 
ściennych oraz zegarów stołowych lub kominkowych) 

3,7 0 

9106 10 00  Dawkowniki czasu i czasomierze rejestrujące 4,7 0 

9106 90 10  Regulatory programujące czasowo, zadajniki czasu i tym podobne 4,7 0 

9106 90 80  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 wyłącze
niem zegarów, objętych pozycją 9101 do 9105, dawkowników czasu, 
czasomierzy rejestrujących, regulatorów programujących czasowo, zadaj
ników czasu i tym podobnych) 

4,7 0 

9107 00 00  Wyłączniki czasowe z mechanizmami zegarkowymi lub silnikami syn
chronicznymi 

4,7 0 

9108 11 00  Mechanizmy zegarkowe, kompletne i zmontowane, zasilane elektrycznie, 
wyłącznie z odczytem mechanicznym lub z układem, do którego można 
podłączyć odczyt mechaniczny 

4,7 0 

9108 12 00  Mechanizmy zegarkowe, kompletne i zmontowane, zasilane elektrycznie, 
wyłącznie z odczytem optoelektronicznym 

4,7 0 

9108 19 00  Mechanizmy zegarkowe, kompletne i zmontowane, zasilane elektrycznie, 
z połączonym odczytem optoelektronicznym i mechanicznym, nawet 
z tarczą i wskazówkami 

4,7 0 

9108 20 00  Mechanizmy zegarkowe, kompletne i zmontowane, z naciągiem automa
tycznym 

5 MIN 0,17 EUR p/ 
st 

0 

9108 90 00  Mechanizmy zegarkowe, kompletne i zmontowane, wyłącznie z naciągiem 
ręcznym 

5 MIN 0,17 EUR p/ 
st 

0 

9109 11 00  Mechanizmy zegarowe budzików, kompletne i zmontowane, zasilane elek
trycznie, do budzików (z wyłączeniem mechanizmów zegarkowych) 

4,7 0 

9109 19 00  Mechanizmy zegarowe, kompletne i zmontowane, zasilane elektrycznie 
(z wyłączeniem budzików i mechanizmów zegarkowych) 

4,7 0 
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9109 90 00  Mechanizmy zegarowe, kompletne i zmontowane (z wyłączeniem zasila
nych elektrycznie i mechanizmów zegarkowych) 

4,7 0 

9110 11 10  Kompletne mechanizmy zegarkowe, niezmontowane lub częściowo 
zmontowane (zestawy mechanizmów), z balansem i sprężyną włosową 

5 MIN 0,17 EUR p/ 
st 

0 

9110 11 90  Kompletne mechanizmy zegarkowe, niezmontowane lub częściowo 
zmontowane (zestawy mechanizmów) (z wyłączeniem z balansem i sprę
żyną włosową) 

4,7 0 

9110 12 00  Niekompletne mechanizmy zegarkowe, zmontowane 3,7 0 

9110 19 00  Wstępnie zmontowane mechanizmy zegarowe 4,7 0 

9110 90 00  Kompletne, niezmontowane lub częściowo zmontowane mechanizmy ze
garowe (zestawy mechanizmów); niekompletne mechanizmy zegarowe, 
zmontowane (z wyłączeniem wstępnie zmontowanych mechanizmów ze
garowych i mechanizmów zegarkowych) 

3,7 0 

9111 10 00  Koperty zegarków naręcznych, zegarków kieszonkowych i pozostałych ze
garków, objętych pozycją 9101 lub 9102, z metalu szlachetnego lub z me
talu pokrytego metalem szlachetnym 

0,5 EUR p/st MIN 
2,7 MAX 4,6 

0 

9111 20 00  Koperty zegarków naręcznych, zegarków kieszonkowych i pozostałych ze
garków, objętych pozycją 9101 lub 9102, z metali nieszlachetnych, nawet 
pozłacane lub posrebrzane 

0,5 EUR p/st MIN 
2,7 MAX 4,6 

0 

9111 80 00  Koperty zegarków naręcznych, zegarków kieszonkowych i pozostałych ze
garków, objętych pozycją 9101 lub 9102, z materiałów innych niż metal 
szlachetny lub metal pokryty metalem szlachetnym 

0,5 EUR p/st MIN 
2,7 MAX 4,6 

0 

9111 90 00  Części kopert zegarków naręcznych, zegarków kieszonkowych i pozosta
łych zegarków, objętych pozycją 9101 lub 9102, gdzie indziej niewymie
nione 

0,5 EUR p/st MIN 
2,7 MAX 4,6 

0 

9112 20 00  Obudowy zegarów i koperty zegarków (z wyłączeniem do zegarków na
ręcznych, zegarków kieszonkowych i pozostałych zegarków, objętych po
zycją 9101 lub 9102) 

2,7 0 

9112 90 00  Części obudów zegarów i kopert zegarków, gdzie indziej niewymienione 
(z wyłączeniem do zegarków naręcznych, zegarków kieszonkowych 
i pozostałych zegarków, objętych pozycją 9101 lub 9102) 

2,7 0 

9113 10 10  Paski, opaski i bransoletki do zegarków oraz ich części, z metali szlachet
nych, gdzie indziej niewymienione 

2,7 0 

9113 10 90  Paski, opaski i bransoletki do zegarków oraz ich części, z metali pokry
tych metalem szlachetnym, gdzie indziej niewymienione 

3,7 0 

9113 20 00  Paski, opaski i bransoletki do zegarków oraz ich części, z metali nieszla
chetnych, nawet pozłacanych lub posrebrzanych, gdzie indziej niewymie
nione 

6 0 

9113 90 10  Paski, opaski i bransoletki do zegarków oraz ich części, ze skóry wypra
wionej lub ze skóry wtórnej 

6 0 

9113 90 80  Paski, opaski i bransoletki do zegarków oraz ich części, gdzie indziej nie
wymienione 

6 0 
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9114 10 00  Sprężyny do zegarów lub zegarków, włącznie ze sprężynami włosowymi 3,7 0 

9114 20 00  Kamienie do zegarów lub zegarków (z wyłączeniem kamieni szlachetnych 
do obudów zegarów lub kopert zegarków) 

2,7 0 

9114 30 00  Tarcze do zegarów lub zegarków 2,7 0 

9114 40 00  Płytki i mostki do zegarów lub zegarków 2,7 0 

9114 90 00  Części zegarów lub zegarków, gdzie indziej niewymienione 2,7 0 

9201 10 10  Nowe pianina 4 0 

9201 10 90  Używane pianina 4 0 

9201 20 00  Fortepiany 4 0 

9201 90 00  Klawesyny i pozostałe klawiszowe instrumenty strunowe (z wyłączeniem 
pianin i fortepianów) 

4 0 

9202 10 10  Skrzypce 3,2 0 

9202 10 90  Strunowe instrumenty muzyczne, smyczkowe (z wyłączeniem skrzypiec) 3,2 0 

9202 90 30  Gitary 3,2 0 

9202 90 80  Mandoliny, cytry i pozostałe strunowe instrumenty muzyczne (z wyłącze
niem klawiszowych, smyczkowych i gitar) 

3,2 0 

9205 10 00  Instrumenty dęte blaszane 3,2 0 

9205 90 10  Akordeony i podobne instrumenty 3,7 0 

9205 90 30  Harmonijki ustne 3,7 0 

9205 90 50  Organy piszczałkowe klawiszowe; fisharmonie i podobne instrumenty 
klawiszowe z wolnym metalowym stroikiem (z wyłączeniem strunowych 
instrumentów muzycznych) 

3,2 0 

9205 90 90  Dęte instrumenty muzyczne (z wyłączeniem instrumentów dętych blasza
nych, akordeonów i podobnych instrumentów, harmonijek ustnych, orga
nów piszczałkowych klawiszowych oraz fisharmonii i podobnych instru
mentów klawiszowych z wolnym metalowym stroikiem) 

3,2 0 

9206 00 00  Perkusyjne instrumenty muzyczne, np. bębny, ksylofony, cymbały, kasta
niety, marakasy 

3,2 0 
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9207 10 10  Organy klawiszowe, których dźwięk jest wytwarzany lub też musi być 
wzmocniony, elektrycznie 

3,2 0 

9207 10 30  Pianina cyfrowe, klawiszowe 3,2 0 

9207 10 50  Syntezatory, klawiszowe 3,2 0 

9207 10 80  Instrumenty muzyczne, których dźwięk jest wytwarzany lub też musi być 
wzmocniony, elektrycznie, klawiszowe (z wyłączeniem organów, pianin 
cyfrowych, syntezatorów i akordeonów) 

3,2 0 

9207 90 10  Gitary, których dźwięk jest wytwarzany lub też musi być wzmocniony, 
elektrycznie 

3,7 0 

9207 90 90  Akordeony i instrumenty muzyczne nieklawiszowe, których dźwięk jest 
wytwarzany lub też musi być wzmocniony, elektrycznie (z wyłączeniem 
gitar) 

3,7 0 

9208 10 00  Pozytywki 2,7 0 

9208 90 00  Szafy grające, katarynki, mechaniczne ptaki śpiewające, piły grające i po
zostałe instrumenty muzyczne, nieobjęte żadną inną pozycją działu 92; 
wabiki dowolnego rodzaju; gwizdki, rogi i pozostałe dęte instrumenty 
sygnalizacyjne 

3,2 0 

9209 30 00  Struny do instrumentów muzycznych 2,7 0 

9209 91 00  Części i akcesoria pianin i fortepianów, gdzie indziej niewymienione 2,7 0 

9209 92 00  Części i akcesoria strunowych instrumentów muzycznych, nieklawiszo
wych, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem strun i tych do instru
mentów muzycznych, których dźwięk jest wytwarzany lub też musi być 
wzmocniony, elektrycznie) 

2,7 0 

9209 94 00  Części i akcesoria instrumentów muzycznych, których dźwięk jest wytwa
rzany lub też musi być wzmocniony, elektrycznie, gdzie indziej niewymie
nione 

2,7 0 

9209 99 20  Części i akcesoria klarnetów, trąbek, kobz, dud, organów piszczałkowych 
klawiszowych oraz fisharmonii i podobnych instrumentów klawiszowych 
z wolnym metalowym stroikiem, akordeonów i podobnych instrumentów, 
harmonijek ustnych oraz pozostałych instrumentów dętych blaszanych 
objętych pozycją 9205, gdzie indziej niewymienione 

2,7 0 

9209 99 40  Metronomy, widełki stroikowe i kamertony dęte 3,2 0 

9209 99 50  Mechanizmy pozytywek 1,7 0 

9209 99 70  Części i akcesoria instrumentów muzycznych (np. karty, tarcze i walce do 
mechanicznych instrumentów muzycznych), do szaf grających, katarynek 
i pozostałych instrumentów muzycznych, gdzie indziej niewymienione 
(z wyłączeniem metronomów, widełek stroikowych, kamertonów dętych, 
mechanizmów pozytywek, strun do instrumentów muzycznych i tych do 
pianin i fortepianów, strunowych instrumentów muzycznych nieklawiszo
wych, organów piszczałkowych klawiszowych fisharmonii i podobnych 
instrumentów klawiszowych oraz dętych instrumentów muzycznych) 

2,7 0 
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9301 11 00  Broń artyleryjska (np. armaty, haubice i moździerze), z własnym napędem bez cła 0 

9301 19 00  Broń artyleryjska (np. armaty, haubice i moździerze), bez własnego na
pędu 

bez cła 0 

9301 20 00  Wyrzutnie rakiet; miotacze ognia; granatniki; wyrzutnie torped i podobne 
miotacze 

bez cła 0 

9301 90 00  Broń wojskowa, włącznie z pistoletami maszynowymi (z wyłączeniem 
broni artyleryjskiej, wyrzutni rakiet, miotaczy ognia, granatników, wy
rzutni torped i podobnych miotaczy, rewolwerów i pistoletów, objętych 
pozycją 9302 oraz broni siecznej i kłującej, objętej pozycją 9307) 

bez cła 0 

9302 00 00  Rewolwery i pistolety (z wyłączeniem tych objętych pozycjami 9303 lub 
9304 i pistoletów maszynowych do celów wojskowych) 

2,7 0 

9303 10 00  Broń palna ładowana przez lufę, nieprzeznaczona do strzelania nabojami 
ani nienadająca się do tego 

3,2 0 

9303 20 10  Strzelby i karabinki sportowe, myśliwskie lub przeznaczone do strzelania 
do celu, jednolufowe, z lufą gładką (z wyłączeniem broni palnej ładowanej 
przez lufę oraz karabinów sprężynowych, pneumatycznych lub gazowych) 

3,2 0 

9303 20 95  Strzelby i karabinki sportowe, myśliwskie lub przeznaczone do strzelania 
do celu, z jedną lub dwoma lufami gładkimi zespolonymi z lufami gwin
towanymi oraz dwulufowe strzelby i karabinki z lufą gładką 

3,2 0 

9303 30 00  Strzelby i karabinki sportowe, myśliwskie lub przeznaczone do strzelania 
do celu, z przynajmniej jedną lufą gwintowaną (inne niż karabiny spręży
nowe, pneumatyczne lub gazowe) 

3,2 0 

9303 90 00  Broń palna oraz podobny sprzęt, działające na zasadzie odpalania ła
dunku prochowego (z wyłączeniem strzelb i karabinków sportowych, 
myśliwskich lub przeznaczonych do strzelania do celu, rewolwerów i pis
toletów objętych pozycją 9302 oraz broni wojskowej) 

3,2 0 

9304 00 00  Pistolety i karabiny sprężynowe, pneumatyczne lub gazowe, pałki i pozos
tała broń niepalna (z wyłączeniem szpad, szabel, kord, bagnetów i podob
nej broni, objętej pozycją 9307) 

3,2 0 

9305 10 00  Części i akcesoria rewolwerów lub pistoletów, gdzie indziej niewymie
nione 

3,2 0 

9305 21 00  Gładkie lufy do strzelb i karabinków sportowych, myśliwskich lub prze
znaczonych do strzelania do celu, objętych pozycją 9303 

2,7 0 

9305 29 00  Części i akcesoria strzelb i karabinków sportowych, myśliwskich lub prze
znaczonych do strzelania do celu, objętych pozycją 9303, gdzie indziej 
niewymienione (z wyłączeniem luf strzelb myśliwskich) 

2,7 0 

9305 91 00  Części i akcesoria broni wojskowej, objętej pozycją 9301, gdzie indziej 
niewymienione 

bez cła 0 

9305 99 00  Części i akcesoria broni i tym podobnych, objętych pozycją 9303 lub 
9304, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem strzelb myśliwskich 
lub karabinków objętych pozycją 9303) 

2,7 0 
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9306 21 00  Naboje do strzelb myśliwskich z lufą gładką 2,7 0 

9306 29 40  Łuski nabojów do strzelb myśliwskich 2,7 0 

9306 29 70  Części nabojów do strzelb myśliwskich lub karabinków z lufą gładką, 
gdzie indziej niesklasyfikowane; śrut ołowiany do broni pneumatycznej 

2,7 0 

9306 30 10  Naboje i ich części do rewolwerów i pistoletów, objętych pozycją 9302, 
oraz do pistoletów maszynowych, objętych pozycją 9301 

2,7 0 

9306 30 30  Naboje i ich części do broni wojskowej 1,7 0 

9306 30 91  Naboje ze spłonką zbijaną pośrodku do strzelb i karabinków z lufą gwin
towaną 

2,7 0 

9306 30 93  Naboje ze spłonką zbijaną na obrzeżu łuski do strzelb i karabinków z lufą 
gwintowaną 

2,7 0 

9306 30 97  Naboje i ich części, gdzie indziej niewymienione 2,7 0 

9306 90 10  Bomby, granaty, torpedy, miny, pociski i pozostała amunicja oraz granaty 
i ich części, do celów wojskowych, gdzie indziej niewymienione (z wyłą
czeniem nabojów) 

1,7 0 

9306 90 90  Amunicja oraz granaty i ich części, gdzie indziej niewymienione (z wyłą
czeniem do celów wojskowych) 

2,7 0 

9307 00 00  Szpady, szable, kordy, bagnety, lance oraz podobna broń i jej części oraz 
pochwy do niej (z wyłączeniem z metalu szlachetnego lub z metalu po
krytego metalem szlachetnym, broni bezpiecznej do szermierki, noży 
i sztyletów myśliwskich, noży turystycznych i pozostałych noży, objętych 
pozycją 8211, pasów i tym podobnych do szpad i szabli ze skóry wypra
wionej lub materiałów włókienniczych oraz sznurów ozdobnych szpad 
i szabli) 

1,7 0 

9401 10 00  Fotele stosowane w statkach powietrznych bez cła 0 

9401 20 00  Fotele stosowane w pojazdach silnikowych 3,7 0 

9401 30 10  Meble do siedzenia, obrotowe, z regulacją wysokości, tapicerowane, 
z oparciem oraz na rolkach lub płozach (z wyłączeniem lekarskich, chi
rurgicznych i dentystycznych) 

bez cła 0 

9401 30 90  Meble do siedzenia, obrotowe, z regulacją wysokości (z wyłączeniem tapi
cerowanych, z oparciem oraz na rolkach lub płozach, lekarskich, chirur
gicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych i foteli fryzjerskich) 

bez cła 0 

9401 40 00  Meble do siedzenia, przekształcalne w miejsca do spania (z wyłączeniem 
ogrodowych i wyposażenia kempingowego oraz mebli lekarskich, dentys
tycznych lub chirurgicznych) 

bez cła 0 

9401 51 00  Meble do siedzenia z bambusa lub rattanowe 5,6 0 
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9401 59 00  Meble do siedzenia trzcinowe, wiklinowe lub z podobnych materiałów 
(z wyłączeniem z bambusa lub rattanowych) 

5,6 0 

9401 61 00  Tapicerowane meble do siedzenia, z drewnianą ramą (z wyłączeniem 
przekształcalnych w miejsca do spania) 

bez cła 0 

9401 69 00  Meble do siedzenia, z drewnianą ramą (z wyłączeniem tapicerowanych) bez cła 0 

9401 71 00  Tapicerowane meble do siedzenia, z metalową ramą (z wyłączeniem foteli 
stosowanych w statkach powietrznych lub pojazdach silnikowych, obroto
wych z regulacją wysokości oraz mebli lekarskich, dentystycznych lub chi
rurgicznych) 

bez cła 0 

9401 79 00  Meble do siedzenia, z metalową ramą (z wyłączeniem tapicerowanych, ob
rotowych z regulacją wysokości oraz lekarskich, dentystycznych lub chi
rurgicznych) 

bez cła 0 

9401 80 00  Meble do siedzenia, gdzie indziej niewymienione bez cła 0 

9401 90 10  Części foteli stosowanych w statkach powietrznych, gdzie indziej niewy
mienione 

1,7 0 

9401 90 30  Części mebli do siedzenia, z drewna, gdzie indziej niewymienione 2,7 0 

9401 90 80  Części mebli do siedzenia, nie z drewna, gdzie indziej niewymienione 2,7 0 

9402 10 00  Fotele dentystyczne, fryzjerskie i podobne, obrotowe, z pochylanym opar
ciem lub podnoszone, oraz ich części, gdzie indziej niewymienione 

bez cła 0 

9402 90 00  Stoły operacyjne, stoły do badań i pozostałe meble lekarskie, dentys
tyczne, chirurgiczne lub weterynaryjne (z wyłączeniem foteli dentystycz
nych lub podobnych, specjalnych stołów do prześwietleń rentgenowskich 
i noszy, włącznie z noszami na kółkach) 

bez cła 0 

9403 10 10  Stoły kreślarskie stosowane w biurze, z metalową ramą (z wyłączeniem 
stołów ze specjalnym wyposażeniem do kreślenia, objętych pozycją 9017) 

bez cła 0 

9403 10 51  Biurka, stosowane w biurze, z metalową ramą bez cła 0 

9403 10 59  Meble metalowe, stosowane w biurze, o wysokości <= 80 cm (z wyłącze
niem biurek i stołów kreślarskich) 

bez cła 0 

9403 10 91  Metalowe szafy z drzwiczkami, klapami lub żaluzjami, stosowane w biu
rze, o wysokości > 80 cm 

bez cła 0 

9403 10 93  Metalowe szafki kartotekowe i pozostałe szafki z szufladami, stosowane 
w biurze, o wysokości > 80 cm 

bez cła 0 

9403 10 99  Meble metalowe, stosowane w biurze, o wysokości > 80 cm (z wyłącze
niem stołów kreślarskich, szaf z drzwiczkami, klapami lub żaluzjami i me
bli do siedzenia) 

bez cła 0 
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9403 20 20  Łóżka metalowe (z wyłączeniem łóżek szpitalnych z osprzętem mecha
nicznym) 

bez cła 0 

9403 20 80  Meble metalowe (z wyłączeniem biurowych, lekarskich, chirurgicznych, 
dentystycznych lub weterynaryjnych, łóżek i mebli do siedzenia) 

bez cła 0 

9403 30 11  Biurka, stosowane w biurze, z drewnianą ramą bez cła 0 

9403 30 19  Meble drewniane, stosowane w biurze, o wysokości <= 80 cm (z wyłącze
niem biurek i mebli do siedzenia) 

bez cła 0 

9403 30 91  Szafy drewniane, stosowane w biurze, o wysokości > 80 cm bez cła 0 

9403 30 99  Meble drewniane, stosowane w biurze, o wysokości > 80 cm (z wyłącze
niem szaf) 

bez cła 0 

9403 40 10  Meble kuchenne do zabudowy 2,7 0 

9403 40 90  Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w kuchni (z wyłączeniem mebli 
do siedzenia i mebli kuchennych do zabudowy) 

2,7 0 

9403 50 00  Meble drewniane, stosowane w sypialni (z wyłączeniem mebli do siedze
nia) 

bez cła 0 

9403 60 10  Meble drewniane, stosowane w pokojach stołowych i salonach (z wyłącze
niem mebli do siedzenia) 

bez cła 0 

9403 60 30  Meble drewniane, stosowane w sklepach (z wyłączeniem mebli do siedze
nia) 

bez cła 0 

9403 60 90  Meble drewniane (z wyłączeniem stosowanych w biurze lub sklepach, 
kuchni, pokojach stołowych, salonach i sypialniach oraz mebli do siedze
nia) 

bez cła 0 

9403 70 00  Meble z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem lekarskich, dentystycznych, 
chirurgicznych lub weterynaryjnych oraz mebli do siedzenia) 

bez cła 0 

9403 81 00  Meble z bambusa lub rattanowe (z wyłączeniem mebli do siedzenia i mebli 
lekarskich, chirurgicznych, dentystycznych lub weterynaryjnych) 

5,6 0 

9403 89 00  Meble z trzciny, wikliny lub podobnych materiałów (z wyłączeniem 
z bambusa, rattanowych, metalowych, drewnianych i z tworzyw sztucz
nych oraz mebli do siedzenia i mebli lekarskich, chirurgicznych, dentys
tycznych lub weterynaryjnych) 

5,6 0 

9403 90 10  Części mebli, z metalu, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem me
bli do siedzenia i mebli lekarskich, chirurgicznych, dentystycznych lub we
terynaryjnych) 

2,7 0 

9403 90 30  Części mebli, z drewna, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem me
bli do siedzenia) 

2,7 0 

9403 90 90  Części mebli, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem z metalu lub 
drewna oraz mebli do siedzenia i mebli lekarskich, chirurgicznych, dentys
tycznych lub weterynaryjnych) 

2,7 0 
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9404 10 00  Stelaże pod materace do ram łóżkowych (z wyłączeniem sprężyn wew
nętrznych do mebli do siedzenia) 

3,7 0 

9404 21 10  Materace z gumy komórkowej 3,7 0 

9404 21 90  Materace z tworzyw sztucznych komórkowych 3,7 0 

9404 29 10  Materace ze sprężynami wewnątrz 3,7 0 

9404 29 90  Materace, wypchane lub zawierające wewnątrz dowolny materiał (z wyłą
czeniem gumy lub tworzyw sztucznych, komórkowych, ze sprężynami 
wewnątrz oraz materacy i poduszek pneumatycznych lub wodnych) 

3,7 0 

9404 30 00  Śpiwory, nawet ogrzewane elektrycznie 3,7 0 

9404 90 10  Artykuły pościelowe i podobne artykuły wyposażeniowe, wypełnione pie
rzem lub puchem (z wyłączeniem materacy i śpiworów) 

3,7 0 

9404 90 90  Artykuły pościelowe i podobne artykuły wyposażeniowe, wyposażone 
w sprężyny lub wypchane, lub zawierające wewnątrz dowolny materiał, 
lub wykonane z gumy lub tworzyw sztucznych komórkowych (z wyłącze
niem wypełnionych pierzem lub puchem, stelaży pod materace, materacy, 
śpiworów, materacy i poduszek pneumatycznych lub wodnych, koców 
i pokryć) 

3,7 0 

9405 10 21  Elektryczne oprawy oświetleniowe, mocowane do sufitu lub do ściany, 
z tworzyw sztucznych, stosowane do lamp żarowych 

4,7 0 

9405 10 28  Elektryczne oprawy oświetleniowe, mocowane do sufitu lub do ściany, 
z tworzyw sztucznych, stosowane do lamp wyładowczych 

4,7 0 

9405 10 30  Elektryczne oprawy oświetleniowe, mocowane do sufitu lub do ściany, 
z materiałów ceramicznych 

4,7 0 

9405 10 50  Żyrandole i pozostałe elektryczne oprawy oświetleniowe, mocowane do 
sufitu lub do ściany, ze szkła 

3,7 0 

9405 10 91  Elektryczne oprawy oświetleniowe, mocowane do sufitu lub do ściany, 
stosowane do lamp żarowych (z wyłączeniem z tworzyw sztucznych, 
z materiałów ceramicznych lub ze szkła) 

2,7 0 

9405 10 98  Elektryczne oprawy oświetleniowe, mocowane do sufitu lub do ściany, 
stosowane do lamp wyładowczych (z wyłączeniem z tworzyw sztucznych, 
z materiałów ceramicznych lub ze szkła) 

2,7 0 

9405 20 11  Elektryczne lampy stołowe, biurkowe, nocne lub podłogowe, z tworzyw 
sztucznych, stosowane do lamp żarowych 

4,7 0 

9405 20 19  Elektryczne lampy stołowe, biurkowe, nocne lub podłogowe, z tworzyw 
sztucznych, stosowane do lamp wyładowczych 

4,7 0 

9405 20 30  Elektryczne lampy stołowe, biurkowe, nocne lub podłogowe, z materiałów 
ceramicznych 

4,7 0 
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9405 20 50  Elektryczne lampy stołowe, biurkowe, nocne lub podłogowe, ze szkła 3,7 0 

9405 20 91  Elektryczne lampy stołowe, biurkowe, nocne lub podłogowe, stosowane 
do lamp żarowych (z wyłączeniem z tworzyw sztucznych, z materiałów 
ceramicznych i ze szkła) 

2,7 0 

9405 20 99  Elektryczne lampy stołowe, biurkowe, nocne lub podłogowe, stosowane 
do lamp wyładowczych (z wyłączeniem z tworzyw sztucznych, z materia
łów ceramicznych i ze szkła) 

2,7 0 

9405 30 00  Elektryczne zestawy oświetleniowe, w rodzaju używanych na choinkach 
bożonarodzeniowych 

3,7 0 

9405 40 10  Elektryczne reflektory poszukiwawcze i punktowe (z wyłączeniem do 
statków powietrznych, pojazdów silnikowych lub rowerów i lamp do re
flektorów poszukiwawczych) 

3,7 0 

9405 40 31  Lampy elektryczne i oprawy oświetleniowe, z tworzyw sztucznych, stoso
wane do lamp żarowych, gdzie indziej niewymienione 

4,7 0 

9405 40 35  Lampy elektryczne i oprawy oświetleniowe, z tworzyw sztucznych, stoso
wane do świetlówek, gdzie indziej niewymienione 

4,7 0 

9405 40 39  Lampy elektryczne i oprawy oświetleniowe, z tworzyw sztucznych, gdzie 
indziej niewymienione 

4,7 0 

9405 40 91  Lampy elektryczne i oprawy oświetleniowe, stosowane do lamp żarowych, 
gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem z tworzyw sztucznych) 

2,7 0 

9405 40 95  Lampy elektryczne i oprawy oświetleniowe, stosowane do świetlówek, 
gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem z tworzyw sztucznych) 

2,7 0 

9405 40 99  Lampy elektryczne i oprawy oświetleniowe, gdzie indziej niewymienione 
(z wyłączeniem z tworzyw sztucznych) 

2,7 0 

9405 50 00  Nieelektryczne lampy i oprawy oświetleniowe, gdzie indziej niewymie
nione 

2,7 0 

9405 60 20  Podświetlane znaki, podświetlane tablice i tabliczki, i tym podobne, ze 
źródłem światła zamontowanym na stałe, z tworzyw sztucznych 

4,7 0 

9405 60 80  Podświetlane znaki, podświetlane tablice i tabliczki, i tym podobne, ze 
źródłem światła zamontowanym na stałe, z materiałów innych niż two
rzywa sztuczne 

2,7 0 

9405 91 11  Szkło fasetowe, płytki, kulki, łezki, elementy w kształcie kwiatów, wisiorki 
i podobne artykuły do ozdoby żyrandoli 

5,7 0 

9405 91 19  Rozpraszacze, lampy sufitowe, czasze, klosze kuliste, klosze w kształcie 
tulipana, abażury i podobne artykuły ze szkła do elektrycznych opraw 
oświetleniowych (z wyłączeniem żyrandoli, reflektorów poszukiwawczych 
i punktowych) 

5,7 0 

9405 91 90  Części lamp i opraw oświetleniowych, podświetlanych znaków, tablic i tab
liczek, i tym podobnych, ze szkła, gdzie indziej niewymienione 

3,7 0 

9405 92 00  Części lamp i opraw oświetleniowych, podświetlanych znaków, tablic i tab
liczek, i tym podobnych, z tworzyw sztucznych, gdzie indziej niewymie
nione 

4,7 0 
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9405 99 00  Części lamp i opraw oświetleniowych, podświetlanych znaków, tablic i tab
liczek, i tym podobnych, gdzie indziej niewymienione 

2,7 0 

9406 00 11  Domy mieszkalne przemieszczalne 2,7 0 

9406 00 20  Budynki prefabrykowane, wykonane całkowicie lub głównie z drewna, na
wet kompletne lub już zmontowane (z wyłączeniem domów mieszkal
nych przemieszczalnych) 

2,7 0 

9406 00 31  Szklarnie prefabrykowane, nawet kompletne lub już zmontowane, wyko
nane całkowicie lub głównie z żeliwa lub stali 

2,7 0 

9406 00 38  Budynki prefabrykowane, nawet kompletne lub już zmontowane, wyko
nane całkowicie lub głównie z żeliwa lub stali (z wyłączeniem domów 
mieszkalnych przemieszczalnych i szklarni) 

2,7 0 

9406 00 80  Budynki prefabrykowane, nawet kompletne lub już zmontowane (z wyłą
czeniem domów mieszkalnych przemieszczalnych i tych wykonanych cał
kowicie lub głównie z drewna, żeliwa lub stali) 

2,7 0 

9503 00 10  Rowery trzykołowe, skutery, samochodziki poruszane pedałami i podobne 
zabawki na kołach; wózki dla lalek (z wyłączeniem zwykłych rowerów 
z łożyskami tocznymi) 

bez cła 0 

9503 00 21  Lalki przedstawiające wyłącznie ludzkie postacie, nawet ubrane 4,7 0 

9503 00 29  Części i akcesoria lalek przedstawiających wyłącznie ludzkie postacie, 
gdzie indziej niewymienione 

bez cła 0 

9503 00 30  Pociągi elektryczne, włącznie z torami, urządzeniami sygnalizacyjnymi 
i innym wyposażeniem do nich; zestawy do składania modeli redukcyj
nych (w skali) 

bez cła 0 

9503 00 35  Zestawy i zabawki konstrukcyjne, z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem 
zestawów do składania modeli w skali) 

4,7 0 

9503 00 39  Zestawy i zabawki konstrukcyjne (z wyłączeniem z tworzyw sztucznych 
i zestawów do składania modeli w skali) 

bez cła 0 

9503 00 41  Wypchane zabawki przedstawiające zwierzęta lub postacie inne niż ludz
kie 

4,7 0 

9503 00 49  Zabawki przedstawiające zwierzęta lub postacie inne niż ludzkie (z wyłą
czeniem wypchanych) 

bez cła 0 

9503 00 55  Instrumenty i aparatura, muzyczne, zabawkowe bez cła 0 

9503 00 61  Układanki z drewna bez cła 0 

9503 00 69  Układanki (z wyłączeniem z drewna) 4,7 0 

9503 00 70  Zabawki, pakowane w zestawy lub komplety (z wyłączeniem pociągów 
elektrycznych, włącznie z akcesoriami, zestawów do składania modeli 
w skali, zestawów i zabawek konstrukcyjnych oraz układanek) 

4,7 0 
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9503 00 75  Pozostałe zabawki i modele, z tworzyw sztucznych, z silnikiem (z wyłącze
niem pociągów elektrycznych, zestawów do składania modeli w skali i za
bawek przedstawiających zwierzęta, postacie ludzkie lub postacie inne niż 
ludzkie) 

4,7 0 

9503 00 79  Pozostałe zabawki i modele, z silnikiem (z wyłączeniem z tworzyw 
sztucznych, pociągów elektrycznych, zestawów do składania modeli 
w skali i zabawek przedstawiających zwierzęta, postacie ludzkie lub posta
cie inne niż ludzkie) 

bez cła 0 

9503 00 81  Zabawki imitujące broń bez cła 0 

9503 00 85  Miniaturowe modele (odlewy) z metalu 4,7 0 

9503 00 95  Zabawki z tworzyw sztucznych, z częściami mechanicznymi, gdzie indziej 
niewymienione 

4,7 0 

9503 00 99  Zabawki, gdzie indziej niewymienione bez cła 0 

9504 10 00  Gry wideo, do stosowania z odbiornikiem telewizyjnym bez cła 0 

9504 20 10  Stoły bilardowe bez cła 0 

9504 20 90  Dowolny rodzaj gry w bilard i akcesoria (z wyłączeniem stołów) bez cła 0 

9504 30 10  Gry z ekranem, uruchamiane monetami, banknotami, kartami banko
wymi, żetonami lub innymi środkami płatniczymi 

bez cła 0 

9504 30 30  Automaty do gry we flippera uruchamiane monetami, banknotami, kar
tami bankowymi, żetonami lub innymi środkami płatniczymi 

bez cła 0 

9504 30 50  Gry bez ekranu, uruchamiane monetami, banknotami, kartami banko
wymi, żetonami lub innymi środkami płatniczymi (z wyłączeniem gier 
z ekranem, automatów do gry we flippera i sprzętu automatycznych krę
gielni) 

bez cła 0 

9504 30 90  Części gier uruchamianych monetami, banknotami, kartami bankowymi, 
żetonami lub innymi środkami płatniczymi (z wyłączeniem sprzętu auto
matycznych kręgielni) 

bez cła 0 

9504 40 00  Karty do gry 2,7 0 

9504 90 10  Zestawy elektrycznych samochodów wyścigowych, o charakterze gier ze 
współzawodnictwem 

bez cła 0 

9504 90 90  Stoły do gier rozgrywanych w kasynach, sprzęt automatycznych kręgielni 
i sprzęt do innych gier towarzyskich, stołowych lub salonowych, włącznie 
z bilardami elektrycznymi (z wyłączeniem uruchamianych monetami, 
banknotami (pieniądzem papierowym), żetonami lub innymi podobnymi 
artykułami, gier w bilard, gier wideo do stosowania z odbiornikiem tele
wizyjnym, kart do gry i zestawów elektrycznych samochodów wyścigo
wych o charakterze gier ze współzawodnictwem) 

bez cła 0 

9505 10 10  Artykuły bożonarodzeniowe, ze szkła (z wyłączeniem elektrycznych zes
tawów oświetleniowych) 

bez cła 0 
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9505 10 90  Artykuły bożonarodzeniowe (z wyłączeniem ze szkła, świec i elektrycz
nych zestawów oświetleniowych, naturalnych choinek i stojaków do choi
nek) 

2,7 0 

9505 90 00  Artykuły świąteczne, karnawałowe lub inne rozrywkowe, włącznie z akce
soriami do sztuk magicznych i żartów, gdzie indziej niewymienione 

2,7 0 

9506 11 10  Narty biegowe 3,7 0 

9506 11 21  Monoski (narty do jazdy figurowej na jednej narcie) i deski snowboar
dowe 

3,7 0 

9506 11 29  Narty zjazdowe (z wyłączeniem monoski (nart do jazdy figurowej na jed
nej narcie) i desek snowboardowych) 

3,7 0 

9506 11 80  Narty do skoków narciarskich 3,7 0 

9506 12 00  Wiązania do nart 3,7 0 

9506 19 00  Osprzęt do nart do sportów zimowych (inne niż narty i wiązania do nart) 2,7 0 

9506 21 00  Deski windsurfingowe 2,7 0 

9506 29 00  Narty wodne, deski surfingowe i inny sprzęt do sportów wodnych (z wyłą
czeniem desek windsurfingowych) 

2,7 0 

9506 31 00  Kije golfowe, kompletne 2,7 0 

9506 32 00  Piłki do golfa 2,7 0 

9506 39 10  Części kijów golfowych 2,7 0 

9506 39 90  Sprzęt golfowy (z wyłączeniem piłek, kijów i ich części) 2,7 0 

9506 40 10  Rakiety, piłki i siatki do tenisa stołowego 2,7 0 

9506 40 90  Artykuły i sprzęt do tenisa stołowego (z wyłączeniem rakiet, piłek i sia
tek) 

2,7 0 

9506 51 00  Rakiety tenisowe, nawet z naciągiem (z wyłączeniem rakiet do tenisa sto
łowego) 

4,7 0 

9506 59 00  Rakiety badmintonowe lub podobne, nawet z naciągiem (inne niż rakiety 
tenisowe i rakiety do tenisa stołowego) 

2,7 0 

9506 61 00  Piłki tenisowe (z wyłączeniem piłek do tenisa stołowego) 2,7 0 

9506 62 10  Nadmuchiwane piłki ze skóry 2,7 0 
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9506 62 90  Nadmuchiwane piłki (z wyłączeniem ze skóry) 2,7 0 

9506 69 10  Piłki do krykieta i polo bez cła 0 

9506 69 90  Piłki (z wyłączeniem nadmuchiwanych, golfowych, do tenisa stołowego, 
tenisowych, do krykieta i polo) 

2,7 0 

9506 70 10  Łyżwy, włącznie z butami łyżwiarskimi z przymocowanymi łyżwami bez cła 0 

9506 70 30  Wrotki, włącznie z butami łyżwiarskimi z przymocowanymi wrotkami 2,7 0 

9506 70 90  Części i akcesoria do łyżew i wrotek, gdzie indziej niewymienione 2,7 0 

9506 91 10  Przyrządy do ćwiczeń z nastawialnymi mechanizmami poziomu i natęże
nia 

2,7 0 

9506 91 90  Artykuły i wyposażenie do ogólnych ćwiczeń fizycznych, sprzęt gimnas
tyczny lub lekkoatletyczny (z wyłączeniem przyrządów do ćwiczeń z na
stawialnymi mechanizmami poziomu i natężenia) 

2,7 0 

9506 99 10  Wyposażenie do gry w krykieta i w polo (z wyłączeniem piłek) bez cła 0 

9506 99 90  Artykuły i wyposażenie do uprawiania sportów lub do gier na świeżym 
powietrzu, gdzie indziej niewymienione; baseny i brodziki 

2,7 0 

9507 10 00  Wędziska 3,7 0 

9507 20 10  Haczyki na ryby, nawet z przyponem, niezmontowane 1,7 0 

9507 20 90  Haczyki na ryby, nawet z przyponem, zmontowane 3,7 0 

9507 30 00  Kołowrotki wędkarskie 3,7 0 

9507 90 00  Artykuły wędkarskie, gdzie indziej niewymienione; podbieraki, podrywki, 
siatki na motyle i podobne sieci; wabiki oraz podobne przybory łowieckie 
lub strzeleckie (z wyłączeniem wabików dowolnego rodzaju i wypchanych 
ptaków objętych pozycją 9705) 

3,7 0 

9508 10 00  Wędrowne cyrki i wędrowne menażerie 1,7 0 

9508 90 00  Karuzele, huśtawki, strzelnice i pozostałe urządzenia rozrywkowe na wol
nym powietrzu; wędrowne teatry (z wyłączeniem wędrownych cyrków 
i wędrownych menażerii, straganów, włącznie z towarami do sprzedaży, 
towarami do dystrybucji jako nagrody, automatów do gier uruchamianych 
monetami lub żetonami oraz ciągników i innych pojazdów transporto
wych, włącznie ze zwykłymi przyczepami) 

1,7 0 

9601 10 00  Obrobione kość słoniowa i artykuły z kości słoniowej, gdzie indziej nie
wymienione 

2,7 0 

9601 90 10  Obrobione koral, naturalny lub zaglomerowany i artykuły z koralu, gdzie 
indziej niewymienione 

bez cła 0 
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9601 90 90  Obrobione kość, skorupa żółwia, rogi, poroża, macica perłowa i pozostałe 
materiały do rzeźbienia pochodzenia zwierzęcego oraz artykuły z tych 
materiałów, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem kości słoniowej 
lub koralu) 

bez cła 0 

9602 00 00  Obrobione materiały do rzeźbienia pochodzenia roślinnego lub mineral
nego oraz artykuły z takich materiałów, gdzie indziej niewymienione; for
mowane lub rzeźbione artykuły z wosku, parafiny, stearyny, gum i żywic 
naturalnych lub mas modelarskich, oraz pozostałe artykuły formowane 
lub rzeźbione, gdzie indziej niewymienione; obrobiona, nieutwardzona 
żelatyna oraz artykuły z nieutwardzonej żelatyny, gdzie indziej niewymie
nione 

2,2 0 

9603 10 00  Miotły i szczotki składające się ze związanych razem gałęzi lub pozosta
łych materiałów pochodzenia roślinnego, z uchwytami lub bez 

3,7 0 

9603 21 00  Szczoteczki do zębów, włącznie ze szczoteczkami do protez dentystycz
nych 

3,7 0 

9603 29 30  Szczotki do włosów 3,7 0 

9603 29 80  Pędzle do golenia, szczoteczki do rąk, szczoteczki do rzęs oraz pozostałe 
szczoteczki do użytku osobistego (z wyłączeniem szczoteczek do zębów, 
szczoteczek do protez dentystycznych i szczotek do włosów) 

3,7 0 

9603 30 10  Pędzle artystyczne i pędzle do pisania 3,7 0 

9603 30 90  Pędzle do nakładania kosmetyków 3,7 0 

9603 40 10  Pędzle do farb olejnych, klejowych, lakierów lub podobne (z wyłączeniem 
pędzli artystycznych i podobnych pędzli objętych podpozycją 9603 30) 

3,7 0 

9603 40 90  Poduszki i wałki, do malowania 3,7 0 

9603 50 00  Szczotki stanowiące części maszyn, urządzeń lub pojazdów 2,7 0 

9603 90 10  Mechaniczne szczotki do zamiatania podłóg, obsługiwane ręcznie, bezsil
nikowe 

2,7 0 

9603 90 91  Szczotki do zamiatania dróg; domowe miotły i szczotki, włącznie ze 
szczotkami do butów i do ubrania; szczotki do szczotkowania i czesania 
zwierząt (z wyłączeniem szczotek stanowiących części maszyn, urządzeń 
lub pojazdów oraz szczotek składających się ze związanych razem gałęzi 
lub pozostałych materiałów pochodzenia roślinnego) 

3,7 0 

9603 90 99  Mopy i przybory do odkurzania z piór; kępki i pęczki przygotowane do 
wyrobu mioteł, szczotek lub pędzli; wycieraczki do szyb, gumowe lub 
z podobnych giętkich materiałów; miotły i szczotki, gdzie indziej niewy
mienione 

3,7 0 

9604 00 00  Sita i przesiewacze, ręczne (z wyłączeniem cedzaków) 3,7 0 

9605 00 00  Zestawy podróżne do higieny osobistej, szycia lub czyszczenia obuwia 
lub ubrań (z wyłączeniem zestawów do manicure) 

3,7 0 

9606 10 00  Zatrzaski, zatrzaski guzikowe i ich części 3,7 0 
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9606 21 00  Guziki z tworzyw sztucznych, niepokryte materiałem włókienniczym 
(z wyłączeniem zatrzasków, zatrzasków guzikowych i spinek do mankie
tów) 

3,7 0 

9606 22 00  Guziki z metali nieszlachetnych, niepokryte materiałem włókienniczym 
(z wyłączeniem zatrzasków, zatrzasków guzikowych i spinek do mankie
tów) 

3,7 0 

9606 29 00  Guziki (z wyłączeniem z tworzyw sztucznych lub metali nieszlachetnych, 
niepokrytych materiałem włókienniczym, zatrzasków, zatrzasków guziko
wych i spinek do mankietów) 

3,7 0 

9606 30 00  Formy do guzików i pozostałe części guzików; półprodukty guzików 2,7 0 

9607 11 00  Zamki błyskawiczne z ogniwami z metali nieszlachetnych 6,7 0 

9607 19 00  Zamki błyskawiczne (z wyłączeniem z ogniwami z metali nieszlachet
nych) 

7,7 0 

9607 20 10  Części zamków błyskawicznych z metali nieszlachetnych 6,7 0 

9607 20 90  Części zamków błyskawicznych (inne niż z metali nieszlachetnych) 7,7 0 

9608 10 10  Pióra kulkowe i długopisy z ciekłym atramentem 3,7 0 

9608 10 30  Pióra kulkowe i długopisy z korpusem lub skuwką z metalu szlachetnego 
lub metalu platerowanego metalem szlachetnym (z wyłączeniem piór kul
kowych i długopisów z ciekłym atramentem) 

3,7 0 

9608 10 91  Pióra kulkowe i długopisy z wymiennym wkładem (z wyłączeniem z kor
pusem lub skuwką z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego me
talem szlachetnym oraz piór kulkowych i długopisów z ciekłym atramen
tem) 

3,7 0 

9608 10 99  Pióra kulkowe i długopisy (z wyłączeniem z wymiennym wkładem i z cie
kłym atramentem) 

3,7 0 

9608 20 00  Pisaki i pióra z końcówkami filcowymi lub innymi końcówkami porowa
tymi 

3,7 0 

9608 31 00  Pióra do kreślenia tuszem 3,7 0 

9608 39 10  Pióra wieczne, stylografy i pozostałe pióra, z korpusem lub skuwką z me
talu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym (z wyłą
czeniem piór do kreślenia tuszem) 

3,7 0 

9608 39 90  Pióra wieczne, stylografy i pozostałe pióra (z wyłączeniem z korpusem 
lub skuwką z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem 
szlachetnym oraz piór do kreślenia tuszem) 

3,7 0 

9608 40 00  Ołówki automatyczne 3,7 0 

9608 50 00  Komplety składające się z dwóch lub więcej następujących artykułów: 
piór kulkowych i długopisów, pisaków i piór z końcówkami filcowymi 
lub porowatymi, piór wiecznych i ołówków automatycznych 

3,7 0 
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9608 60 10  Wkłady do piór kulkowych i długopisów, złożone z końcówki i zasobnika 
z tuszem, z ciekłym atramentem 

2,7 0 

9608 60 90  Wkłady do piór kulkowych i długopisów, złożone z końcówki i zasobnika 
z tuszem (z wyłączeniem z ciekłym atramentem) 

2,7 0 

9608 91 00  Stalówki i ich ostrza 2,7 0 

9608 99 20  Części piór kulkowych i długopisów, pisaków i piór z końcówkami filco
wymi lub innymi końcówkami porowatymi, piór wiecznych, stylografów 
i pozostałych piór oraz ołówków automatycznych, z metalu, gdzie indziej 
niewymienione; rapidografy, obsadki do piór, obsadki do ołówków i tym 
podobne, z metalu 

2,7 0 

9608 99 80  Części piór kulkowych i długopisów, pisaków i piór z końcówkami filco
wymi lub innymi końcówkami porowatymi, piór wiecznych, stylografów 
i pozostałych piór oraz ołówków automatycznych, z materiałów niemeta
lowych, gdzie indziej niewymienione; rapidografy, obsadki do piór, ob
sadki do ołówków i tym podobne, z materiałów niemetalowych 

2,7 0 

9609 10 10  Ołówki, z pręcikami grafitowymi wewnątrz twardej osłony 2,7 0 

9609 10 90  Ołówki i kredki, z pręcikami wewnątrz twardej osłony (z wyłączeniem 
z pręcikami grafitowymi) 

2,7 0 

9609 20 00  Pręciki ołówkowe, czarne lub barwne 2,7 0 

9609 90 10  Pastele i węgiel rysunkowy 2,7 0 

9609 90 90  Ołówki, kredy do pisania lub rysowania i kredy krawieckie 1,7 0 

9610 00 00  Tabliczki i tablice z powierzchniami do pisania, kreślenia lub rysowania, 
nawet oprawione 

2,7 0 

9611 00 00  Datowniki, pieczęcie lub numeratory i tym podobne, do obsługi ręcznej; 
ręczne wierszowniki oraz komplety do ręcznego drukowania takimi wier
szownikami 

2,7 0 

9612 10 10  Taśmy do maszyn do pisania i podobne taśmy, nasycone tuszem lub przy
gotowane inaczej do otrzymywania odbitek, nawet na szpulkach lub w ka
setach, z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem tkanych z materiałów włó
kienniczych) 

2,7 0 

9612 10 20  Taśmy z włókien chemicznych, o szerokości < 30 mm, umieszczone na 
stałe w kasetach z tworzyw sztucznych lub z metalu, w rodzaju stosowa
nych w automatycznych maszynach do pisania, urządzeniach do automa
tycznego przetwarzania danych i pozostałych maszynach 

bez cła 0 

9612 10 80  Taśmy do maszyn do pisania i podobne taśmy, nasycone tuszem lub przy
gotowane inaczej do otrzymywania odbitek, nawet na szpulkach lub w ka
setach, z włókien lub papieru (z wyłączeniem tych z włókien chemicz
nych objętych podpozycją 9612 10 20) 

2,7 0 
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CN 2007  Wyszczególnienie Stawka podstawowa Kategoria 

9612 20 00  Poduszki do tuszu, nawet nasycone tuszem, w pudełkach lub bez 2,7 0 

9613 10 00  Zapalniczki kieszonkowe, gazowe, jednorazowe 2,7 0 

9613 20 10  Zapalniczki kieszonkowe, gazowe, do wielokrotnego napełniania, z zapło
nem elektrycznym 

2,7 0 

9613 20 90  Zapalniczki kieszonkowe, gazowe, do wielokrotnego napełniania, z zapło
nem mechanicznym 

2,7 0 

9613 80 00  Zapalniczki (z wyłączeniem gazowych zapalniczek kieszonkowych oraz 
zapalników i spłonek do proszków miotających i materiałów wybucho
wych) 

2,7 0 

9613 90 00  Części zapalniczek, gdzie indziej niewymienione 2,7 0 

9614 00 10  Wstępnie ukształtowane klocki z drewna lub korzenia, do produkcji fajek bez cła 0 

9614 00 90  Fajki do tytoniu, włącznie z cybuchami, cygarniczki do papierosów lub 
cygar, oraz ich części, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem wstęp
nie ukształtowanych klocków z drewna, do produkcji fajek) 

2,7 0 

9615 11 00  Grzebienie, wsuwki do włosów i tym podobne z ebonitu lub z tworzyw 
sztucznych 

2,7 0 

9615 19 00  Grzebienie, wsuwki do włosów i tym podobne (z wyłączeniem z ebonitu 
lub z tworzyw sztucznych) 

2,7 0 

9615 90 00  Szpilki do włosów, lokówki, szpilki do lokówek i tym podobne, oraz ich 
części, gdzie indziej niewymienione (z wyłączeniem urządzeń elektroter
micznych objętych pozycją 8516) 

2,7 0 

9616 10 10  Rozpylacze do perfum i podobnych preparatów toaletowych (z wyłącze
niem uruchamianych monetami lub tokenem) 

2,7 0 

9616 10 90  Oprawy i głowice do rozpylaczy do perfum i podobnych preparatów toa
letowych (z wyłączeniem uruchamianych monetami lub żetonem) 

2,7 0 

9616 20 00  Puszki do pudru i tamponiki do nakładania kosmetyków lub preparatów 
toaletowych 

2,7 0 

9617 00 11  Termosy i pozostałe pojemniki próżniowe, o pojemności <= 0,75 l 6,7 0 

9617 00 19  Termosy i pozostałe pojemniki próżniowe, o pojemności > 0,75 l 6,7 0 

9617 00 90  Części do termosów i pozostałych pojemników próżniowych (z wyłącze
niem wkładów szklanych) 

6,7 0 

9618 00 00  Manekiny krawieckie i pozostałe manekiny, automaty i inne animowane 
wystawy, stosowane do dekoracji okien sklepowych (z wyłączeniem wyro
bów faktycznie wystawianych, modeli edukacyjnych i lalek) 

1,7 0 
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CN 2007  Wyszczególnienie Stawka podstawowa Kategoria 

9701 10 00  Obrazy, np. obrazy olejne, akwarele i pastele, oraz rysunki, wykonane wy
łącznie ręcznie (z wyłączeniem rysunków technicznych i tym podobnych 
objętych pozycją 4906 oraz artykułów przemysłowych malowanych lub 
zdobionych ręcznie) 

bez cła 0 

9701 90 00  Kolaże i podobne płyty dekoracyjne bez cła 0 

9702 00 00  Oryginalne ryciny, sztychy i litografie bez cła 0 

9703 00 00  Oryginalne rzeźby i posągi, z dowolnych materiałów bez cła 0 

9704 00 00  Znaczki pocztowe lub skarbowe, znaczki opłat skarbowych, koperty 
pierwszego dnia obiegu, papeteria pocztowa (papier ostemplowany) i tym 
podobne, skasowane lub jeżeli nieskasowane, inne niż te objęte pozycją 
4907 

bez cła 0 

9705 00 00  Kolekcje i przedmioty kolekcjonerskie, zoologiczne, botaniczne, mineralo
giczne, anatomiczne, historyczne, archeologiczne, paleontologiczne, etno
graficzne lub numizmatyczne 

bez cła 0 

9706 00 00  Antyki o wieku > 100 lat bez cła 0”   
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ZAŁĄCZNIK IV 

„SEKCJA D 

HARMONOGRAM ZNOSZENIA CEŁ PRZEZ EKWADOR NA TOWARY POCHODZĄCE Z UE 

Zgodnie z tytułem III (Handel towarami) art. 22 (Znoszenie ceł) niniejszej Umowy stosuje się następujące kategorie 
znoszenia ceł, o ile w ekwadorskim harmonogramie znoszenia ceł nie postanowiono inaczej:  

1. Cła nakładane na towary pochodzące z UE (zwane dalej „towarami pochodzącymi”) określone w pozycjach 
taryfowych w kategorii znoszenia ceł „0” znosi się całkowicie od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy.  

2. Cła nakładane na towary pochodzące określone w pozycjach taryfowych w kategorii znoszenia ceł „3” znosi się 
w ramach czterech równych etapów, zaczynając od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy; pozostałe etapy 
rozpoczynają się z dniem 1 stycznia w kolejnych latach, a przedmiotowe towary są wolne od wszelkich ceł 
począwszy od tego dnia.  

3. Cła nakładane na towary pochodzące określone w pozycjach taryfowych w kategorii znoszenia ceł „5” znosi się 
w ramach sześciu równych etapów, zaczynając od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy; pozostałe etapy 
rozpoczynają się z dniem 1 stycznia w kolejnych latach, a przedmiotowe towary są wolne od wszelkich ceł 
począwszy od tego dnia.  

4. Cła nakładane na towary pochodzące określone w pozycjach taryfowych w kategorii znoszenia ceł „7” znosi się 
w ramach ośmiu równych etapów, zaczynając od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy; pozostałe etapy 
rozpoczynają się z dniem 1 stycznia w kolejnych latach, a przedmiotowe towary są wolne od wszelkich ceł 
począwszy od tego dnia.  

5. Cła nakładane na towary pochodzące określone w pozycjach taryfowych w kategorii znoszenia ceł „10” znosi się 
w ramach jedenastu równych etapów, zaczynając od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy; pozostałe etapy 
rozpoczynają się z dniem 1 stycznia w kolejnych latach, a przedmiotowe towary są wolne od wszelkich ceł 
począwszy od tego dnia.  

6. Cła nakładane na towary pochodzące określone w pozycjach taryfowych w kategorii znoszenia ceł „15” znosi się 
w ramach szesnastu równych etapów, zaczynając od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy; pozostałe etapy 
rozpoczynają się z dniem 1 stycznia w kolejnych latach, a przedmiotowe towary są wolne od wszelkich ceł, 
począwszy od tego dnia.  

7. Towary pochodzące określone w kategorii znoszenia ceł E są wyłączone z wszelkich zobowiązań dotyczących ceł.  

8. Cła nakładane na towary pochodzące objęte mechanizmem stabilizacji cen (zwanym dalej „MEP”) określone 
w pozycjach taryfowych w kategorii znoszenia ceł „IB” znosi się stopniowo. Do celów znoszenia ceł stawka 
podstawowa jest najniższą ze stawek podstawowych w harmonogramie znoszenia ceł lub obowiązującą stawką 
KNU. To znoszenie ceł przeprowadza się w ramach czterech równych etapów, zaczynając od dnia wejścia w życie 
niniejszej Umowy; pozostałe etapy rozpoczynają się z dniem 1 stycznia w kolejnych latach, a przedmiotowe towary 
są wolne od wszelkich ceł począwszy od tego dnia.  

9. Cła nakładane na towary pochodzące objęte MEP określone w pozycjach taryfowych w kategorii znoszenia ceł „IC” 
znosi się stopniowo. Do celów znoszenia ceł stawka podstawowa jest najniższą ze stawek podstawowych 
w harmonogramie znoszenia ceł lub obowiązującą stawką KNU. To znoszenie ceł przeprowadza się w ramach 
sześciu równych etapów, zaczynając od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy; pozostałe etapy rozpoczynają się 
z dniem 1 stycznia w kolejnych latach, a przedmiotowe towary są wolne od wszelkich ceł począwszy od tego dnia.  

10. Cła nakładane na towary pochodzące objęte MEP określone w pozycjach taryfowych w kategorii znoszenia ceł „ID” 
znosi się stopniowo. Do celów znoszenia ceł stawka podstawowa jest najniższą ze stawek podstawowych 
w harmonogramie znoszenia ceł lub obowiązującą stawką KNU. To znoszenie ceł przeprowadza się w ramach 
ośmiu równych etapów, zaczynając od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy; pozostałe etapy rozpoczynają się 
z dniem 1 stycznia w kolejnych latach, a przedmiotowe towary są wolne od wszelkich ceł począwszy od tego dnia.  

11. Cła nakładane na towary pochodzące objęte MEP określone w pozycjach taryfowych w kategorii znoszenia ceł „IE” 
znosi się stopniowo. Do celów znoszenia ceł stawka podstawowa jest najniższą ze stawek podstawowych 
w harmonogramie znoszenia ceł lub obowiązującą stawką KNU. To znoszenie ceł przeprowadza się w ramach 
jedenastu równych etapów, zaczynając od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy; pozostałe etapy rozpoczynają się 
z dniem 1 stycznia w kolejnych latach, a przedmiotowe towary są wolne od wszelkich ceł począwszy od tego dnia. 

24.12.2016 L 356/750 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



12. Stałą część składową MEP (15 %) dotyczącą towarów pochodzących określonych w kategorii znoszenia ceł „IF” 
znosi się z dniem wejścia w życie niniejszej Umowy.  

13. Stałą część składową MEP (20 %) dotyczącą towarów pochodzących określonych w kategorii znoszenia ceł „IG” 
znosi się z dniem wejścia w życie niniejszej Umowy.  

14. Stałą część składową MEP (15 %) dotyczącą towarów pochodzących określonych w kategorii znoszenia ceł „IH” 
znosi się w ramach sześciu równych etapów, zaczynając od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy; pozostałe etapy 
rozpoczynają się z dniem 1 stycznia w kolejnych latach.  

15. Stałą część składową MEP (20 %) dotyczącą towarów pochodzących określonych w kategorii znoszenia ceł „II” znosi 
się w ramach ośmiu równych etapów, zaczynając od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy; pozostałe etapy 
rozpoczynają się z dniem 1 stycznia w kolejnych latach.  

16. Stałą część składową MEP (15 %) dotyczącą towarów pochodzących określonych w kategorii znoszenia ceł „IJ” znosi 
się w ramach jedenastu równych etapów, zaczynając od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy; pozostałe etapy 
rozpoczynają się z dniem 1 stycznia w kolejnych latach.  

17. Stałą część składową MEP (20 %) dotyczącą towarów pochodzących określonych w kategorii znoszenia ceł „IK” 
znosi się w ramach jedenastu równych etapów, zaczynając od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy; pozostałe 
etapy rozpoczynają się z dniem 1 stycznia w kolejnych latach.  

18. Cła nakładane na towary pochodzące określone w kategorii znoszenia ceł „B” są wyłączone ze znoszenia ceł; 
niezależnie od powyższego od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy Ekwador zniesie stałą część składową MEP 
(15 %) dotyczącą kontyngentu rocznego wynoszącego 800 ton metrycznych, zwiększając corocznie tę wielkość 
o 24 tony metryczne, począwszy od pierwszego roku.  

19. Cła nakładane na towary pochodzące określone w kategorii znoszenia ceł „B1” są wyłączone ze znoszenia ceł; 
niezależnie od powyższego od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy Ekwador nie stosuje ceł przywozowych 
wobec łącznego kontyngentu rocznego (1) wynoszącego 800 ton metrycznych, zwiększając corocznie tę wielkość 
o 24 tony metryczne, począwszy od pierwszego roku.  

20. Cła nakładane na towary pochodzące określone w kategorii znoszenia ceł „D” są wyłączone ze znoszenia ceł; 
niezależnie od powyższego Ekwador nie stosuje ceł przywozowych wobec łącznego kontyngentu rocznego 
wynoszącego 500 ton metrycznych, zwiększając corocznie tę wielkość o 15 ton metrycznych, począwszy od 
pierwszego roku.  

21. Cła nakładane na towary pochodzące określone w kategorii znoszenia ceł „L1” są wyłączone ze znoszenia ceł; 
niezależnie od powyższego od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy Ekwador nie stosuje ceł przywozowych 
wobec łącznego kontyngentu rocznego wynoszącego 400 ton metrycznych, zwiększając corocznie tę wielkość 
o 20 ton metrycznych, począwszy od pierwszego roku.  

22. Cła nakładane na towary pochodzące określone w kategorii znoszenia ceł „L2” są wyłączone ze znoszenia ceł; 
niezależnie od powyższego od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy Ekwador nie stosuje ceł przywozowych 
wobec łącznego kontyngentu rocznego wynoszącego 600 ton metrycznych, zwiększając corocznie tę wielkość 
o 30 ton metrycznych, począwszy od pierwszego roku.  

23. Cła nakładane na towary pochodzące określone w kategorii znoszenia ceł „L3” są wyłączone ze znoszenia ceł; 
niezależnie od powyższego od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy Ekwador nie stosuje ceł przywozowych 
wobec łącznego kontyngentu rocznego wynoszącego 500 ton metrycznych, zwiększając corocznie tę wielkość 
o 25 ton metrycznych, począwszy od pierwszego roku.  

24. Cła nakładane na towary pochodzące określone w kategorii znoszenia ceł „L4” znosi się w ramach osiemnastu 
równych etapów, zaczynając od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy; pozostałe etapy rozpoczynają się z dniem 1 
stycznia w kolejnych latach, a przedmiotowe towary są wolne od wszelkich ceł począwszy od tego dnia; niezależnie 
od powyższego od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy Ekwador nie stosuje ceł przywozowych wobec łącznego 
kontyngentu rocznego wynoszącego 1 000 ton metrycznych, zwiększając corocznie tę wielkość o 50 ton 
metrycznych, począwszy od pierwszego roku.  

25. Cła nakładane na towary pochodzące określone w kategorii znoszenia ceł „M” są wyłączone ze znoszenia ceł; 
niezależnie od powyższego od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy Ekwador nie stosuje ceł przywozowych 
wobec łącznego kontyngentu rocznego wynoszącego 300 ton metrycznych.  

26. Cła nakładane na towary pochodzące określone w kategorii znoszenia ceł „MC” są wyłączone ze znoszenia ceł; 
niezależnie od powyższego od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy Ekwador nie stosuje ceł przywozowych 
wobec łącznego kontyngentu rocznego wynoszącego 400 ton metrycznych. 
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27. Cła nakładane na towary pochodzące określone w kategorii znoszenia ceł „PA” są wyłączone ze znoszenia ceł; 
niezależnie od powyższego od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy Ekwador nie stosuje ceł przywozowych 
wobec łącznego kontyngentu wynoszącego 250 ton metrycznych, zwiększając corocznie tę wielkość o 7,5 tony 
metrycznej, począwszy od pierwszego roku.  

28. W odniesieniu do towarów pochodzących określonych w kategorii znoszenia ceł „P” od dnia wejścia w życie 
niniejszej Umowy Ekwador nie stosuje ceł przywozowych wobec łącznego kontyngentu wynoszącego 800 ton 
metrycznych, zwiększając corocznie tę wielkość o 24 tony metryczne, począwszy od pierwszego roku. Towary 
przywożone w ilościach przekraczających łączną ilość dla każdego roku są traktowane w następujący sposób: 

a)  cła nakładane na towary pochodzące objęte pozycją taryfową 16010000 są wyłączone ze znoszenia ceł; 

b)  stałą część składową MEP (20 %) dotyczącą pozycji taryfowej 02101200 znosi się w ramach ośmiu równych 
etapów, zaczynając od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy; pozostałe etapy rozpoczynają się z dniem 
1 stycznia w kolejnych latach; 

c)  cła odpowiadające pozycjom taryfowym 02101900, 16024100 i 16024200 znosi się zgodnie z postanowieniami 
określonymi w kategorii „15”.  

29. Cła nakładane na towary pochodzące określone w kategorii znoszenia ceł „SP” są wyłączone ze znoszenia ceł; 
niezależnie od powyższego od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy Ekwador nie stosuje ceł przywozowych 
wobec łącznego kontyngentu rocznego wynoszącego 750 ton metrycznych.  

30. Stawki celne dla każdej obniżki zaokrągla się w dół co najmniej do najbliższej dziesiętnej części punktu 
procentowego lub w przypadku wyrażenia stawek celnych w jednostkach monetarnych co najmniej do najbliższej 
tysięcznej (0,001) części oficjalnej jednostki monetarnej Ekwadoru.  

31. Do celów niniejszej sekcji „pierwszy rok” oznacza rok kalendarzowy rozpoczynający się dnia 1 stycznia następujący 
po roku, w którym niniejsza Umowa wchodzi w życie zgodnie z art. 330 (Wejście w życie) niniejszej Umowy. Lata 
określone jako „drugi rok”, „trzeci rok” itd. oznaczają lata kalendarzowe następujące po pierwszym roku zgodnie 
z niniejszym punktem.  

32. W postanowieniach niniejszej sekcji stosuje się terminologię nomenklatury państw członkowskich Wspólnoty 
Andyjskiej (NANDINA) w oparciu o zharmonizowany system oznaczania i kodowania towarów (HS) w wersji 
z 2007 r.  

33. Interpretację postanowień niniejszej sekcji, w tym aktualizowanie pozycji taryfowych, regulują postanowienia 
zawarte w uwagach ogólnych, uwagach do sekcji i uwagach do działów NANDINA. W zakresie, w jakim postano
wienia niniejszej sekcji są identyczne z odpowiadającymi im postanowieniami NANDINA, postanowienia niniejszej 
sekcji mają to samo znaczenie, co odpowiadające im postanowienia NANDINA.  

34. Jeżeli wejście w życie niniejszej Umowy przypada po dniu 1 stycznia, ale przed dniem 31 grudnia tego samego 
roku kalendarzowego, ilości objęte kontyngentem zostaną przeliczone proporcjonalnie do pozostającego okresu 
roku kalendarzowego.  

(1) „Łączny kontyngent” oznacza kontyngent, który obejmuje pozycje taryfowe ujęte w odpowiednim harmonogramie 
liberalizacji; wykorzystanie takiego kontyngentu może obejmować jedną pozycję taryfową lub ich większą liczbę.”.  
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ZAŁĄCZNIK V 

„HARMONOGRAM ZNOSZENIA CEŁ EKWADORU DLA TOWARÓW POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ 

NANDINA 
2007 Wyszczególnienie Stawka podstawowa Kategoria Uwagi 

01011010 – –  Konie 15 0  

01011020 – –  Osły 10 0  

01019011 – – –  Konie wyścigowe 15 0  

01019019 – – –  Pozostałe 15 0  

01019090 – –  Pozostałe 15 0  

01021000 –  Zwierzęta hodowlane czystorasowe 0 0  

01029010 – –  Byki przeznaczone do walk byków 10 0  

01029090 – –  Pozostałe 5 0  

01031000 –  Zwierzęta hodowlane czystorasowe 0 0  

01039100 – –  O masie mniejszej niż 50 kg 10 0  

01039200 – –  O masie 50 kg lub większej 10 0  

01041010 – –  Zwierzęta hodowlane czystorasowe 0 0  

01041090 – –  Pozostałe 10 0  

01042010 – –  Zwierzęta hodowlane czystorasowe 0 0  

01042090 – –  Pozostałe 10 0  

01051100 – –  Ptactwo z gatunku Gallus domesticus 0 0  

01051200 – –  Indyki 0 0  

01051900 – –  Pozostałe 0 0  

01059400 – –  Ptactwo z gatunku Gallus domesticus 10 0  

01059900 – –  Pozostałe 10 0  

01061100 – –  Naczelne 10 0  

01061200 – –  Z wielorybów, delfinów i morświnów (ssaki 
z rzędu waleni); z manatów i krów morskich 
(ssaki z rzędu syren) 

10 0  

01061911 – – – –  Lamy (Lama glama), włączając guanaki 10 0  
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01061912 – – – –  Alpaki (Lama pacus) 10 0  

01061919 – – – –  Pozostałe 10 0  

01061990 Psy 10 0  

01062000 –  Gady (włączając węże i żółwie) 10 0  

01063100 – –  Ptaki drapieżne 10 0  

01063200 – – Papugowate (włączając papugi, papugi dłu
googonowe, ary i kakadu) 

10 0  

01063900 – –  Pozostałe 10 0  

01069010 Pszczoły 5 0  

01069090 – –  Pozostałe 10 0  

02011000 –  Tusze i półtusze 20 E  

02012000 –  Pozostałe kawałki mięsa, z kośćmi 20 E  

02013000 –  Bez kości 20 E  

02021000 –  Tusze i półtusze 20 E  

02022000 –  Pozostałe kawałki mięsa, z kośćmi 20 E  

02023000 –  Bez kości 20 E  

02031100 – –  Tusze i półtusze MEP E  

02031200 – –  Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi MEP E  

02031900 – –  Pozostałe MEP E  

02032100 – –  Tusze i półtusze MEP E  

02032200 – –  Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi MEP E  

02032900 – –  Pozostałe MEP E  

02041000 – Tusze i półtusze z jagniąt, świeże lub schło
dzone 

20 10  

02042100 – –  Tusze i półtusze 20 10  

02042200 – –  Pozostałe kawałki mięsa, z kośćmi 20 10  
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02042300 – –  Bez kości 20 10  

02043000 –  Tusze i półtusze z jagniąt, zamrożone 20 10  

02044100 – –  Tusze i półtusze 20 10  

02044200 – –  Pozostałe kawałki mięsa, z kośćmi 20 10  

02044300 – –  Bez kości 20 10  

02045000 –  Mięso z kóz 20 5  

02050000 Mięso z koni, osłów, mułów lub osłomułów, 
świeże, schłodzone lub zamrożone 

25 5  

02061000 –  Z bydła, świeże lub schłodzone 20 E  

02062100 – –  Ozory 20 E  

02062200 – –  Wątróbki 20 E  

02062900 – –  Pozostałe 20 E  

02063000 –  Ze świń, świeże lub schłodzone 20 0  

02064100 – –  Wątróbki 25 0  

02064900 – –  Pozostałe 25 0  

02068000 –  Pozostałe, świeże lub schłodzone 25 5  

02069000 –  Pozostałe, zamrożone 25 5  

02071100 – –  Niecięte na kawałki, świeże lub schłodzone MEP E  

02071200 – –  Niecięte na kawałki, zamrożone MEP E  

02071300 – –  Kawałki i podroby, świeże lub schłodzone MEP E  

02071400 – –  Kawałki i podroby, zamrożone MEP E  

02072400 – –  Niecięte na kawałki, świeże lub schłodzone MEP E  

02072500 – –  Niecięte na kawałki, zamrożone MEP E  

02072600 – –  Kawałki i podroby, świeże lub schłodzone MEP E  

02072700 – –  Kawałki i podroby, zamrożone MEP E  

02073200 – –  Niecięte na kawałki, świeże lub schłodzone MEP E  
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02073300 – –  Niecięte na kawałki, zamrożone MEP E  

02073400 – –  Wątróbki otłuszczone, świeże lub schłodzone MEP E  

02073500 – –  Pozostałe, świeże lub schłodzone MEP E  

02073600 – –  Pozostałe, zamrożone MEP E  

02081000 –  Z królików lub zajęcy 25 0  

02083000 –  Z naczelnych 20 0  

02084000 –  Z wielorybów, delfinów i morświnów (ssaki 
z rzędu waleni); z manatów i krów morskich 
(ssaki z rzędu syren) 

20 0  

02085000 –  Z gadów (włączając z węży i z żółwi) 20 0  

02089000 –  Pozostałe 20 0  

02090010 –  Boczek 25 0  

02090090 –  Pozostałe 25 0  

02101100 – –  Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi 25 7  

02101200 – –  Boczek i jego kawałki MEP P  

02101900 – –  Pozostałe 45 P  

02102000 –  Mięso z bydła 25 E  

02109100 – –  Z naczelnych 25 0  

02109200 – –  Z wielorybów, delfinów i morświnów (ssaki 
z rzędu waleni); z manatów i krów morskich 
(ssaki z rzędu syren) 

25 0  

02109300 – –  Z gadów (włączając z węży i z żółwi) 25 0  

02109910 – – –  Mąki jadalne, z mięsa lub podrobów    

02109910 A – – – –  Mąki jadalne, z mięsa lub podrobów 30 10 Z wyłączeniem 
produktów dro

biowych 

02109910 B – – – –  Mąki jadalne, z mięsa lub podrobów 30 E Produkty dro
biowe 
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02109990 – – –  Pozostałe    

02109990 A – – – –  Pozostałe 30 10 Z wyłączeniem 
produktów dro

biowych 

02109990 B – – – –  Pozostałe 30 E Produkty dro
biowe 

0301100000 –  Ryby ozdobne 10 0  

0301911000 – – –  Do przemysłowej hodowli lub chowu 5 0  

0301919000 – – –  Pozostałe 10 0  

0301920000 – –  Węgorze (Anguilla spp.) 5 0  

0301930000 – –  Karp 5 0  

0301940000 – –  Tuńczyk błękitnopłetwy (Thunnus thynnus) 10 0  

0301950000 – – Tuńczyk południowy (makoja) (Thunnus mac
coyii) 

10 0  

0301991000 – – –  Do przemysłowej hodowli lub chowu 5 0  

0301999000 – – –  Pozostałe 10 0  

0302110000 – – Pstrągi i trocie (Salmo trutta, Oncorhynchus my
kiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabo
nita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache 
i Oncorhynchus chrysogaster) 

20 0  

0302120000 – – Łososie pacyficzne (Oncorhynchus nerka, Oncor
hynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncor
hynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, On
corhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), ło
soś atlantycki (Salmo salar) i głowacica (Hucho 
hucho) 

20 0  

0302190000 – –  Pozostałe 20 0  

0302210000 – – Halibuty (Reinhardtius hippoglossoides, Hippo
glossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) 

20 0  

0302220000 – –  Gładzica (Pleuronectes platessa) 20 0  

0302230000 – –  Sole (Solea spp.) 20 0  

0302290000 – –  Pozostałe 20 0  

0302310000 – –  Albakora lub tuńczyk biały (Thunnus alalunga) 20 0  

24.12.2016 L 356/757 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



NANDINA 
2007 Wyszczególnienie Stawka podstawowa Kategoria Uwagi 

0302320000 – –  Tuńczyk żółtopłetwy (Thunnus albacares) 0 0  

0302330000 – –  Latający lub paskowany bonito 0 0  

0302340000 – –  Opastun (Thunnus obesus) 0 0  

0302350000 – –  Tuńczyk błękitnopłetwy (Thunnus thynnus) 20 0  

0302360000 – – Tuńczyk południowy (makoja) (Thunnus mac
coyii) 

20 0  

0302390000 – –  Pozostałe 0 0  

0302400000 – Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii), z wyłą
czeniem wątróbek, ikry i mleczu 

20 0  

0302500000 – Dorsz (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macro
cephalus), z wyłączeniem wątróbek, ikry i mleczu 

20 0  

0302610000 – –  Sardynki (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), 
sardynele (Sardinella spp.), brislingi lub szproty 
(Sprattus sprattus) 

20 0  

0302620000 – –  Łupacz (plamiak) (Melanogrammus aeglefinus) 20 0  

0302630000 – –  Czarniak (Pollachius virens) 20 0  

0302640000 – – Makrele (Scomber scombrus, Scomber australasi
cus, Scomber japonicus) 

20 0  

0302650000 – –  Koleń i pozostałe rekiny 20 0  

0302660000 – –  Węgorze (Anguilla spp.) 20 0  

0302670000 – –  Włócznik (Xiphias gladius) 20 0  

0302680000 – –  Antary (Dissostichus spp.) 20 0  

0302690010 – – –  Tilapia 20 0  

0302690090 – – –  Pozostałe 20 0  

0302700000 –  Wątróbki, ikry i mlecze 20 0  

0303110000 – –  Nerka (łosoś nerka) (Oncorhynchus nerka) 20 0  

0303190000 – –  Pozostałe 20 0  
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0303210000 – – Pstrągi i trocie (Salmo trutta, Oncorhynchus my
kiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabo
nita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache 
i Oncorhynchus chrysogaster) 

20 0  

0303220000 – – Łosoś atlantycki (Salmo salar) i głowacica (Hu
cho hucho) 

20 0  

0303290000 – –  Pozostałe 20 0  

0303310000 – – Halibuty (Reinhardtius hippoglossoides, Hippo
glossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis) 

20 0  

0303320000 – –  Gładzica (Pleuronectes platessa) 20 0  

0303330000 – –  Sole (Solea spp.) 20 0  

0303390000 – –  Pozostałe 20 0  

0303410000 – –  Albakora lub tuńczyk biały (Thunnus alalunga) 0 0  

0303420000 – –  Tuńczyk żółtopłetwy (Thunnus albacares) 0 0  

0303430000 – –  Latający lub paskowany bonito 0 0  

0303440000 – –  Opastun (Thunnus obesus) 0 0  

0303450000 – –  Tuńczyk błękitnopłetwy (Thunnus thynnus) 20 0  

0303460000 – – Tuńczyk południowy (makoja) (Thunnus mac
coyii) 

20 0  

0303490000 – –  Pozostałe 20 0  

0303510000 – –  Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii) 20 0  

0303520000 – – Dorsze (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus mac
rocephalus) 

20 0  

0303610000 – –  Włócznik (Xiphias gladius) 0 0  

0303620000 – –  Antary (Dissostichus spp.) 0 0  

0303710000 – –  Sardynki (Sardina pilchardus, Sardinops spp.), 
sardynele (Sardinella spp.), brisling lub szprot 
(Sprattus sprattus) 

20 0  

0303720000 – –  Łupacz (plamiak) (Melanogrammus aeglefinus) 20 0  

0303730000 – –  Czarniak (Pollachius virens) 20 0  
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0303740000 – – Makrele (Scomber scombrus, Scomber australasi
cus, Scomber japonicus) 

20 0  

0303750000 – –  Koleń i pozostałe rekiny 20 0  

0303760000 – –  Węgorze (Anguilla spp.) 20 0  

0303770000 – – Labraks (moron) i labraks cętkowany (Dicen
trarchus labrax, Dicentrarchus punctatus) 

20 0  

0303780000 – –  Morszczuk i widłak (Merluccius spp., Urophycis 
spp.) 

20 0  

0303790010 – – –  Tilapia 0 0  

0303790090 – – –  Pozostałe 0 0  

0303800000 –  Wątróbki, ikry i mlecze 20 0  

0304110000 – –  Włócznik (Xiphias gladius) 20 0  

0304120000 – –  Antary (Dissostichus spp.) 20 0  

0304190010 – – –  Tilapia 20 0  

0304190090 – – –  Pozostałe 20 0  

0304210000 – –  Włócznik (Xiphias gladius) 20 0  

0304220000 – –  Antary (Dissostichus spp.) 20 0  

0304291000 – – –  Z morszczuka i z widłaka (Merluccius spp., 
Urophycis spp.) 

20 0  

0304299010 – – – –  Tilapia 20 0  

0304299090 – – – –  Pozostałe 20 0  

0304910000 – –  Włócznik (Xiphias gladius) 20 0  

0304920000 – –  Antary (Dissostichus spp.) 20 0  

0304990000 – –  Pozostałe 20 0  

0305100000 –  Mąki, mączki i granulki, z ryb, nadające się do 
spożycia przez ludzi 

10 0  

0305200000 –  Wątróbki, ikra i mlecz, z ryb, suszone, wędzone, 
solone lub w solance 

20 0  

0305301000 – –  Z dorsza (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus 
macrocephalus) 

20 0  

24.12.2016 L 356/760 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



NANDINA 
2007 Wyszczególnienie Stawka podstawowa Kategoria Uwagi 

0305309000 – –  Pozostałe 20 0  

0305410000 – – Łososie pacyficzne (Oncorhynchus nerka, Oncor
hynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncor
hynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, On
corhynchus masou i Oncorhynchus rhodurus), ło
soś atlantycki (Salmo salar) i głowacica (Hucho 
hucho) 

20 0  

0305420000 – –  Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii) 20 0  

0305490000 – –  Pozostałe 20 0  

0305510000 – – Dorsz (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macro
cephalus) 

20 0  

0305591000 – – –  Płetwy rekina i pozostałe kolenie 20 0  

0305592000 – – – Morszczuk i widłak (Merluccius spp., Urop
hycis spp.) 

20 0  

0305599000 – – –  Pozostałe 20 0  

0305610000 – –  Śledzie (Clupea harengus, Clupea pallasii) 20 0  

0305620000 – – Dorsz (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macro
cephalus) 

20 0  

0305630000 – –  Sardele (Engraulis spp.) 20 0  

0305690000 – –  Pozostałe 20 0  

0306110000 – –  Langusty i pozostałe raki morskie (Palinurus 
spp., Panulirus spp., Jasus spp.) 

20 0  

0306120000 – –  Homary (Homarus spp.) 20 0  

0306131100 – – – –  Całe 20 0  

0306131200 – – – –  Szyjki, bez skorupek 20 0  

0306131300 – – – – Szyjki, ze skorupką, niegotowane na pa
rze lub w wodzie 

20 0  

0306131400 – – – –  Szyjki, ze skorupką, gotowane na parze 
lub w wodzie 

20 0  

0306131900 – – – –  Pozostałe 20 0  

0306139100 – – – –  Krewetki 20 0  

0306139900 – – – –  Pozostałe 20 0  

0306140000 – –  Kraby 20 0  
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0306190000 – –  Pozostałe, włączając mąki, mączki i granulki, 
ze skorupiaków, nadające się do spożycia 
przez ludzi 

20 0  

0306210000 – –  Langusty i pozostałe raki morskie (Palinurus 
spp., Panulirus spp., Jasus spp.) 

20 0  

0306220000 – –  Homary (Homarus spp.) 20 0  

0306231100 – – – –  Do przemysłowej hodowli lub chowu 5 0  

0306231900 – – – –  Pozostałe 20 0  

0306239100 – – – –  Do przemysłowej hodowli lub chowu 5 0  

0306239900 – – – –  Pozostałe 20 0  

0306240000 – –  Kraby 20 0  

0306291000 – – –  Mąki, mączki i granulki 20 0  

0306299000 – – –  Pozostałe 20 0  

0307100000 –  Ostrygi 20 0  

0307211000 – – –  Przegrzebki 20 0  

0307219000 – – –  Pozostałe 20 0  

0307291000 – – –  Przegrzebki 20 0  

0307299000 – – –  Pozostałe 20 0  

0307310000 – –  Żywe, świeże lub schłodzone 20 0  

0307390000 – –  Pozostałe 20 0  

0307410000 – –  Żywe, świeże lub schłodzone 20 0  

0307490000 – –  Pozostałe 20 0  

0307510000 – –  Żywe, świeże lub schłodzone 20 0  

0307590000 – –  Pozostałe 20 0  

0307600000 –  Ślimaki, inne niż ślimaki morskie 20 0  

0307911000 – – –  Jeżowce 20 0  

0307919000 – – –  Pozostałe 20 0  

0307992000 – – –  Uchowce (Concholepas concholepas) 20 0  
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0307993000 – – –  Strzykwa z gatunku Isostichopus fuscus 20 0  

0307994000 – – –  Pobrzeżka 20 0  

0307995000 – – –  Skałoczepy 20 0  

0307999000 – – –  Pozostałe 20 0  

04011000 –  O zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1 % 
masy 

MEP E  

04012000 –  O zawartości tłuszczu przekraczającej 1 % masy, 
ale nieprzekraczającej 6 % masy 

MEP E  

04013000 –  O zawartości tłuszczu przekraczającej 6 % masy MEP E  

04021010 – – W opakowaniach o zawartości netto nieprze
kraczającej 2,5 kg 

MEP L1  

04021090 – –  Pozostałe MEP L1  

04022111 – – – – W bezpośrednich opakowaniach o zawar
tości netto 2,5 kg lub mniejszej 

MEP L1  

04022119 – – – –  Pozostałe MEP L1  

04022191 –  W opakowaniach o zawartości netto 2,5 kg lub 
mniejszej 

MEP L1  

04022199 – – – –  Pozostałe MEP L1  

04022911 – – – –  W opakowaniach o zawartości netto 
2,5 kg lub mniejszej 

MEP L1  

04022919 – – – –  Pozostałe MEP L1  

04022991 – – – –  W opakowaniach o zawartości netto 
2,5 kg lub mniejszej 

MEP L1  

04022999 – – – –  Pozostałe MEP L1  

04029110 – – –  Mleko odparowane MEP L2  

04029190 – – –  Pozostałe MEP L1  

04029910 – – –  Mleko skondensowane 30 L2  

04029990 – – –  Pozostałe MEP L2  

04031000 –  Jogurt 30 L3  

04039010 – –  Maślanka 30 L1  

04039090 – –  Pozostałe 30 L1  

24.12.2016 L 356/763 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



NANDINA 
2007 Wyszczególnienie Stawka podstawowa Kategoria Uwagi 

04041010 – –  Częściowo lub całkowicie odmineralizowana 
serwatka 

5 5  

04041090 – –  Pozostałe MEP L1  

04049000 –  Pozostałe MEP L1  

04051000 –  Masło MEP E  

04052000 –  Produkty mleczarskie do smarowania MEP L3  

04059020 – –  Bezwodny tłuszcz mleczny (»olej maślany«) MEP E  

04059090 – –  Pozostałe MEP E  

04061000 –  Ser (niedojrzewający lub niekonserwowany) 
świeży, włącznie z serem serwatkowym i twaróg 

20 E  

04062000 –  Ser tarty lub proszkowany, wszystkich rodzajów 20 L3  

04063000 – Ser przetworzony (ser topiony), nietarty lub nie
proszkowany 

MEP L3  

04064000 –  Ser z przerostami niebieskiej pleśni i pozostały 
ser zawierający przerosty otrzymywane z uży
ciem Penicillium roqueforti 

20 L4  

04069040 – –  O zawartości wody mniejszej niż 50 % masy 
obliczonej według całkowicie odtłuszczonej 
bazy 

25 L4  

04069050 – –  O zawartości wody co najmniej 50 % masy, 
ale mniejszej niż 56 % masy obliczonej wed
ług całkowicie odtłuszczonej bazy 

25 L4  

04069060 – –  O zawartości wody co najmniej 56 % masy, 
ale mniejszej niż 69 % masy obliczonej wed
ług całkowicie odtłuszczonej bazy    

04069060 A – – –  O zawartości wody co najmniej 56 % masy, 
ale nie większej niż 63,5 % masy obliczonej 
według całkowicie odtłuszczonej bazy 

25 L4  

04069060 B – – –  O zawartości wody większej niż 63,5 % 
masy, ale mniejszej niż 69 % masy obliczo
nej według całkowicie odtłuszczonej bazy 

MEP L3  

04069090 – –  Pozostałe MEP L3  

04070010 –  Wylęgowe 0 0  

04070020 – Do produkcji szczepionek (wolne od określo
nych patogenów) 

0 0  

24.12.2016 L 356/764 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



NANDINA 
2007 Wyszczególnienie Stawka podstawowa Kategoria Uwagi 

04070090 –  Pozostałe 25 E  

04081100 – –  Suche 25 E  

04081900 – –  Pozostałe 25 E  

04089100 – –  Suche 25 E  

04089900 – –  Pozostałe 25 E  

04090010 –  W pojemnikach o pojemności przekraczającej 
300 kg 

15 10  

04090090 –  Pozostałe 30 10  

04100000 Jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie 
indziej niewymienione ani niewłączone 

25 5  

05010000 Włosy ludzkie nieobrobione, nawet myte lub od
tłuszczone; odpadki ludzkich włosów 

20 0  

05021000 –  Szczecina i sierść świń lub dzików oraz odpadki 
szczeciny lub sierści 

0 0  

05029000 –  Pozostałe 10 0  

05040010 –  Żołądki 20 D  

05040020 –  Jelita 10 D  

05040030 –  Pęcherze 10 D  

05051000 –  Pióra, w rodzaju stosowanych do wypychania; 
puch 

10 0  

05059000 –  Pozostałe 10 0  

05061000 –  Osseina i kości poddane działaniu kwasu 10 0  

05069000 –  Pozostałe 10 0  

05071000 – Kość słoniowa; proszek i odpadki kości słonio
wej 

10 0  

05079000 –  Pozostałe 10 0  

0508000000 Koral i podobne materiały, nieobrobione lub 
wstępnie przygotowane, ale nieobrobione inaczej; 
skorupy mięczaków, skorupiaków lub szkarłupni 
i kości sepii, nieobrobione lub wstępnie przygoto
wane, ale nieprzycięte dla nadania kształtu, proszek 
i ich odpadki 

10 0  

05100010 – Żółć, nawet suszona; gruczoły i pozostałe pro
dukty zwierzęce stosowane do przygotowania 
produktów farmaceutycznych 

10 0  
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05100090 –  Pozostałe 10 0  

05111000 –  Nasienie bydlęce 0 0  

0511911000 – – –  Rybia ikra i mlecz 0 0  

0511912000 – – –  Odpadki rybne 5 0  

0511919000 – – –  Pozostałe 0 0  

05119910 – – –  Czerwiec kaktusowy i podobne owady 0 0  

05119930 – – –  Nasienie zwierząt, inne niż bydlęce 0 0  

05119940 – – –  Zarodki 0 0  

05119990 – – –  Pozostałe 0 0  

06011000 – Cebulki, bulwy, korzenie bulwiaste, pędy po
dziemne, korony i kłącza, w stanie uśpienia ro
ślin 

0 0  

06012000 – Cebulki, bulwy, korzenie bulwiaste, pędy po
dziemne, korony i kłącza, w stanie wegetacji lub 
kwitnienia; rośliny cykorii i jej korzenie 

0 0  

06021010 – –  Orchidee 0 0  

06021090 – –  Pozostałe 0 0  

06022000 – Drzewa, krzewy i krzaki gatunków rodzących ja
dalne owoce lub orzechy, nawet szczepione 

0 0  

06023000 –  Rododendrony i azalie, nawet szczepione 0 0  

06024000 –  Róże, nawet szczepione 0 0  

06029010 – –  Orchidee i ich ukorzenione sadzonki 0 0  

06029090 – –  Pozostałe 0 0  

06031100 – –  Róże 15 0  

06031210 – – –  Miniaturowe 15 0  

06031290 – – –  Pozostałe 15 0  

06031300 – –  Orchidee 15 0  

06031410 – – –  Chryzantemy (pompons) 15 0  

06031490 – – –  Pozostałe 15 0  
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06031910 – – –  Łyszczec (Gypsolphilia paniculata L.) 15 0  

06031920 – – –  Aster 15 0  

06031930 – – –  Alstromeria 15 0  

06031940 – – –  Gerbera 15 0  

06031990 – – –  Liliowate 15 0  

06039000 –  Pozostałe 15 0  

06041000 –  Mchy i porosty 15 0  

06049100 – –  Świeże 15 0  

06049900 – –  Pozostałe 15 0  

07011000 –  Nasiona 0 0  

07019000 –  Pozostałe 20 15  

07020000 Pomidory, świeże lub schłodzone 15 7  

07031000 –  Cebula i szalotka 15 10  

07032010 – –  Nasiona 15 0  

07032090 – –  Pozostałe 20 0  

07039000 –  Pory i pozostałe warzywa cebulowe 15 0  

07041000 –  Kalafiory i brokuły głowiaste 15 0  

07042000 –  Brukselka 15 5  

07049000 –  Pozostałe 15 5  

07051100 – –  Sałata głowiasta 15 0  

07051900 – –  Pozostałe 15 0  

07052100 – – Cykoria warzywna (cykoria brukselska) (Cicho
rium intybus var. foliosum) 

15 0  

07052900 – –  Pozostałe 15 5  

07061000 –  Marchew i rzepa 15 5  
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07069000 –  Pozostałe 15 5  

07070000 Ogórki i korniszony, świeże lub schłodzone 15 5  

07081000 –  Groch (Pisum sativum) 15 10  

07082000 –  Fasola (Vigna spp., Phaseolus spp.) 25 10  

07089000 –  Pozostałe 15 5  

07092000 –  Szparagi 15 5  

07093000 –  Oberżyny (bakłażany) 15 5  

07094000 –  Selery inne niż seler korzeniowy 15 5  

07095100 – –  Grzyby z rodzaju Agaricus 15 5  

07095900 – –  Pozostałe 15 5  

07096000 –  Owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta 15 10  

07097000 – Szpinak, szpinak nowozelandzki i szpinak ogro
dowy 

15 5  

07099010 –  Kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata) 15 M  

07099020 – –  Oliwki 15 10  

07099030 – –  Karczochy 15 0  

07099090 – –  Pozostałe 15 10  

07101000 –  Ziemniaki 25 PA  

07102100 – –  Groch (Pisum sativum) 15 10  

07102200 – –  Fasola (Vigna spp., Phaseolus spp.) 25 10  

07102900 – –  Pozostałe 15 5  

07103000 – Szpinak, szpinak nowozelandzki i szpinak ogro
dowy 

15 5  

07104000 –  Kukurydza cukrowa 15 MC  

07108010 – –  Szparagi 15 0  

07108090 – –  Pozostałe 15 0  
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07109000 –  Mieszanki warzyw 15 7  

07112000 –  Oliwki 15 0  

07114000 –  Ogórki i korniszony 15 5  

07115100 –  Grzyby z rodzaju Agaricus 15 5  

07115900 – –  Pozostałe 15 5  

07119000 –  Pozostałe warzywa; mieszanki warzyw 15 5  

07122000 –  Cebula 25 7  

07123100 – –  Grzyby z rodzaju Agaricus 15 5  

07123200 – –  Uszaki (Auricularia spp.) 15 5  

07123300 – –  Trzęsaki (Tremella spp.) 15 5  

07123900 – –  Pozostałe (uszaki i grzyby) 15 5  

07129010 – –  Czosnek 15 5  

07129020 – –  Nasiona kukurydzy cukrowej 15 0  

07129090 – –  Pozostałe 15 0  

07131010 – –  Nasiona 0 0  

07131090 – –  Pozostałe rodzaje i odmiany grochu 15 10  

07132010 – –  Nasiona 0 0  

07132090 – –  Pozostałe (ciecierzyca) 15 10  

07133110 – – –  Nasiona 0 0  

07133190 – – –  Pozostałe (fasola) 20 10  

07133210 – – –  Nasiona 0 0  

07133290 – – –  Pozostałe 20 10  

07133311 – – – –  Czarna 0 0  

07133319 – – – –  Pozostałe 0 0  

07133391 – – – –  Czarna 15 10  

07133392 – – – –  Mozga kanaryjska 15 10  
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07133399 – – – –  Pozostałe (pozostałe fasole) 15 10  

07133910 – – –  Nasiona 0 0  

07133991 – – – –  Fasola limeńska (fasola półksiężycowata) 
(Phaseolus lunatus) 

20 10  

07133992 – – – –  Fasolnik chiński (Vigna unguiculata) 20 10  

07133999 – – – –  Pozostałe 20 10  

07134010 – –  Nasiona 0 0  

07134090 – –  Pozostałe (soczewica) 15 5  

07135010 – –  Nasiona 0 0  

07135090 – –  Pozostałe (bób) 15 5  

07139010 – –  Nasiona 0 0  

07139090 – –  Pozostałe (suszone warzywa strączkowe) 15 5  

07141000 –  Maniok (cassava) 15 0  

07142010 – –  Nasiona 15 0  

07142090 – –  Pozostałe 15 0  

07149010 – –  Maca (Lepidium meyenii) 15 0  

07149090 – –  Pozostałe 15 5  

08011110 – – –  Nasiona 0 0  

08011190 – – –  Pozostałe 15 0  

08011900 – –  Pozostałe 15 0  

08012100 – –  W łupinach 15 0  

08012200 – –  Nie w łupinach (orzechy) 15 10  

08013100 – –  W łupinach 15 5  

08013200 – –  Nie w łupinach 15 5  

08021100 – –  W łupinach 15 5  

08021210 – – –  Nasiona 0 0  
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08021290 – – –  Pozostałe 15 0  

08022100 – –  W łupinach 15 5  

08022200 – –  Nie w łupinach 15 0  

08023100 – –  W łupinach 15 5  

08023200 – –  Nie w łupinach 15 0  

08024000 –  Kasztany (Castanea spp.) 15 5  

08025000 –  Pistacje 15 5  

08026000 –  Orzechy makadamia 15 0  

08029000 –  Pozostałe 15 0  

08030011 – –  Plantany (do gotowania) 15 0  

08030012 – –  Z gatunku Cavendish Valery 15 0  

08030013 – –  Banany karłowate (Musa acuminata) 15 0  

08030019 – –  Pozostałe 15 0  

08030020 –  Suszone 15 0  

08041000 –  Daktyle 15 5  

08042000 –  Figi 15 5  

08043000 –  Ananasy 15 5  

08044000 –  Awokado 15 0  

08045010 – –  Guawa 15 0  

08045020 – –  Mango i smaczelina 15 0  

08051000 –  Pomarańcze    

08051000 A –  Pomarańcze 20 0 Dla okresu od 
dnia 1 listopada 

do dnia 30 kwiet
nia 

08051000 B –  Pomarańcze 20 10 Dla okresu od 
dnia 1 maja do 

dnia 31 paździer
nika 
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08052010 – – Mandarynki (włącznie z tangerynami i sat
suma)    

08052010 A – – – Mandarynki (włącznie z tangerynami i sat
suma) 

20 5 Dla okresu od 
dnia 1 listopada 

do dnia 30 kwiet
nia 

08052010 B – – – Mandarynki (włącznie z tangerynami i sat
suma) 

20 10 Dla okresu od 
dnia 1 maja do 

dnia 31 paździer
nika 

08052020 – –  Tangela (Citrus reticulata × Citrus paradisis)    

08052020 A – – –  Tangela (Citrus reticulata × Citrus paradisis) 15 0 Dla okresu od 
dnia 1 listopada 

do dnia 30 kwiet
nia 

08052020 B – – –  Tangela (Citrus reticulata × Citrus paradisis) 15 10 Dla okresu od 
dnia 1 maja do 

dnia 31 paździer
nika 

08052090 – –  Pozostałe    

08052090 A – – –  Pozostałe 15 0 Dla okresu od 
dnia 1 listopada 

do dnia 30 kwiet
nia 

08052090 B – – –  Pozostałe 15 10 Dla okresu od 
dnia 1 maja do 

dnia 31 paździer
nika 

08054000 –  Grejpfruty, włącznie z pomelo 15 5  

08055010 – –  Cytryny (Citrus limon, Citrus limonum) 15 10  

08055021 – – – Z cytryny (citrus limonum, cytryna zwy
czajna, creole lemon) (Citrus aurantifolia) 

15 5  

08055022 – – –  Limona Tahiti (Citrus latifolia) 15 5  

08059000 –  Pozostałe 15 5  

08061000 –  Świeże 15 0  

08062000 –  Suszone, włączając rodzynki 15 0  

08071100 – –  Arbuz 15 0  

08071900 – –  Pozostałe (melony) 15 5  

08072000 –  Papaje 15 5  
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08081000 –  Jabłka 15 0  

08082010 – –  Gruszki 15 0  

08082020 – –  Pigwy 15 0  

08091000 –  Morele 15 0  

08092000 –  Wiśnie i czereśnie 15 0  

08093000 –  Brzoskwinie, świeże, włącznie z nektarynami 15 0  

08094000 –  Śliwki i owoce tarniny 15 0  

08101000 –  Truskawki i poziomki 15 0  

08102000 – Maliny, jeżyny, morwy i owoce mieszańców ma
lin z jeżynami 

15 0  

08104000 –  Żurawiny, borówki czarne i pozostałe owoce 
z rodzaju Vaccinium 

15 5  

08105000 –  Owoce kiwi 15 0  

08106000 –  Duriany właściwe 15 5  

08109010 – – Granadilla i pozostałe owoce męczennicy (Pas
siflora spp.) 

15 5  

08109020 – – Czerymoja, flaszowiec miękkociernisty i po
zostałe gatunki z rodziny flaszowców (Annona 
spp.) 

15 5  

08109030 – –  Pomidor drzewiasty (tamarillo) (Cyphomandra 
betacea) 

15 5  

08109040 – –  Pitaje (Cereus spp.) 15 5  

08109050 – –  Miechunka peruwiańska (Physalis peruviana) 15 5  

08109090 – –  Pozostałe 15 0  

08111010 – –  Zawierające dodatek cukru lub innego środka 
słodzącego 

15 0  

08111090 – –  Pozostałe 15 0  

08112000 – Maliny, jeżyny, morwy, owoce mieszańców ma
lin z jeżynami, porzeczki czarne, białe lub czer
wone 

15 0  

08119010 –  Zawierające dodatek cukru lub innego środka 
słodzącego 

15 10  
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08119091 – – –  Mango (Mangifera indica L.) 15 0  

08119092 – – –  Camu camu (Myrciaria dubia) 15 0  

08119093 – – –  Słobodnik jajowaty (Lucuma obovata) 15 0  

08119094 – – –  Marakuja (owoce męczennicy) (Passiflora 
edulis) 

15 0  

08119095 – – – Flaszowice miękkocierniste (Annona muri
cata) 

15 0  

08119096 – – –  Papaja 15 0  

08119099 – – –  Pozostałe 15 5  

08121000 –  Wiśnie i czereśnie 15 0  

08129020 – –  Brzoskwinie, świeże, włącznie z nektarynami 15 0  

08129090 – –  Pozostałe 15 5  

08131000 –  Morele 15 5  

08132000 –  Śliwki 15 5  

08133000 –  Jabłka 15 5  

08134000 –  Pozostałe owoce 15 5  

08135000 – Mieszanki owoców suszonych i orzechów obję
tych niniejszym działem 

15 5  

08140010 –  Z cytryny (citrus limonum, cytryna zwyczajna, 
creole lemon) (Citrus aurantifolia) 

15 5  

08140090 –  Pozostałe 15 5  

09011110 – – –  Nasiona 10 10  

09011190 – – –  Pozostałe 15 10  

09011200 – –  Bezkofeinowa 15 10  

09012110 – – –  Ziarna 15 10  

09012120 – – –  Mielone 20 10  

09012200 – –  Bezkofeinowa 20 10  

09019000 –  Pozostałe 20 10  
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09021000 – Herbata zielona (niefermentowana), w bezpośred
nich opakowaniach o zawartości nieprzekracza
jącej 3 kg 

15 10  

09022000 –  Pozostała herbata zielona (niefermentowana) 15 10  

09023000 – Herbata czarna (fermentowana) i herbata częś
ciowo fermentowana, w bezpośrednich opako
waniach o zawartości nieprzekraczającej 3 kg 

20 10  

09024000 – Pozostała herbata czarna (fermentowana) i po
została herbata częściowo fermentowana 

20 10  

09030000 Maté (herbata paragwajska) 20 0  

09041100 – –  Nierozgniatany ani niemielony 15 5  

09041200 – –  Rozgniatany lub mielony 15 5  

09042010 – –  Papryka (Capsicum annuum, L.) 15 0  

09042090 – –  Pozostałe 15 0  

09050000 Wanilia 15 0  

09061100 – –  Cynamon (Cinnamomum zeylanicum Blume) 10 5  

09061900 – –  Pozostałe 10 5  

09062000 –  Rozgniatane lub mielone 15 5  

09070000 Goździki (całe owoce, kwiaty i szypułki) 10 5  

09081000 –  Gałka muszkatołowa 10 5  

09082000 –  Kwiat muszkatołowy 10 0  

09083000 –  Kardamony 10 5  

09091000 –  Nasiona anyżku lub badianu 10 0  

09092010 – –  Nasiona 10 0  

09092090 – –  Pozostałe 10 5  

09093000 –  Kmin rzymski 10 5  

09094000 –  Nasiona kminku 10 0  

09095000 –  Nasiona kopru; jagody jałowca 10 0  

09101000 –  Imbir 10 5  
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09102000 –  Szafran 10 0  

09103000 –  Kurkuma 10 0  

09109100 – – Mieszanki wymienione w uwadze 1 b) do ni
niejszego działu 

10 5  

09109910 – – –  Liście laurowe 10 0  

09109990 – – –  Pozostałe 10 0  

10011010 – –  Nasiona 0 0  

10011090 – –  Pozostałe 36 IC  

10019010 – –  Nasiona pszenicy do siewu 0 0  

10019020 – –  Pozostała pszenica 36 IC  

10019030 – –  Meslin 36 IC  

10020010 –  Nasiona 0 0  

10020090 –  Pozostałe 15 5  

10030010 –  Nasiona 0 0  

10030090 –  Pozostałe 36 IC  

10040010 –  Nasiona 0 0  

10040090 –  Pozostałe 5 5  

10051000 –  Nasiona 0 0  

10059011 – – –  Żółte MEP E  

10059012 – – –  Białe MEP E  

10059020 – – Kukurydza pękająca (Zea mays convar. micros
perma lub Zea mays var. everta) 

15 E  

10059030 – –  Biała kukurydza gigant (Zea mays amilacea cv. 
gigante) 

MEP E  

10059040 – –  Kukurydza fioletowa (Zea mays amilacea cv. 
morado) 

MEP E  

10059090 – –  Pozostałe MEP E  

10061010 – –  Nasiona 0 0  
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10061090 – –  Pozostałe MEP E  

10062000 –  Ryż łuskany (brązowy) MEP E  

10063000 – Ryż częściowo lub całkowicie bielony, nawet po
lerowany lub glazurowany 

MEP E  

10064000 –  Ryż łamany MEP E  

10070010 –  Nasiona 0 0  

10070090 –  Pozostałe MEP E  

10081010 – –  Nasiona 0 0  

10081090 – –  Pozostałe 20 0  

10082010 – –  Nasiona 0 0  

10082090 – –  Pozostałe 15 0  

10083010 – –  Nasiona 0 0  

10083090 – –  Pozostałe 15 0  

10089011 – – –  Nasiona 0 0  

10089019 – – –  Pozostałe 20 0  

10089091 – – –  Nasiona 0 0  

10089092 – – – Szarłat zwisły (Amaranthus caudatus), z wyłą
czeniem nasion 

20 0  

10089099 – – –  Pozostałe 20 0  

11010000 Mąka pszenna lub z meslin 36 IC  

11021000 –  Mąka żytnia 20 5  

11022000 –  Mąka kukurydziana MEP E  

11029000 –  Pozostałe    

11029000 A – –  Pozostałe 20 10 Z wyłączeniem 
mąki ryżowej 

11029000 B – –  Pozostałe 20 E Mąka ryżowa 

11031100 – –  Z pszenicy MEP 0  

11031300 – –  Z kukurydzy 20 E  
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11031900 – –  Z pozostałych zbóż    

11031900 A – – –  Z pozostałych zbóż 20 10 Z wyłączeniem 
kasz i mączki 

z ryżu 

11031900 B – – –  Z pozostałych zbóż 20 E Kasze i mączki 
z ryżu 

11032000 –  Granulki    

11032000 A – –  Granulki 20 10 Z wyłączeniem 
granulek kukury
dzianych i ryżo

wych 

11032000 B – –  Granulki 20 E Granulki kukury
dziane i ryżowe 

11041200 – –  Z owsa 20 0  

11041900 – –  Z pozostałych zbóż 30 5  

11042200 – –  Z owsa 20 0  

11042300 – –  Z kukurydzy 20 E  

11042910 – – –  Z jęczmienia 20 10  

11042990 – – –  Pozostałe 30 5  

11043000 –  Zarodki zbóż, całe, miażdżone, płatkowane lub 
mielone 

15 5  

11051000 –  Mąka, mączka i proszek 30 10  

11052000 –  Płatki i granulki 30 10  

11061000 – Z suszonych warzyw strączkowych objętych po
zycją 0713 

30 5  

11062010 – –  Maca (Lepidium meyenii) 20 0  

11062090 – –  Pozostałe 20 0  

11063010 – –  Z bananów lub plantanów 20 0  

11063020 – –  Ze słobodnika jajowatego (Lucuma obovata) 20 0  

11063090 – –  Pozostałe 20 0  

11071000 –  Niepalony MEP 0  

11072000 –  Palony MEP 0  

11081100 – –  Skrobia pszenna 36 IE  
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11081200 – –  Skrobia kukurydziana MEP E  

11081300 – –  Skrobia ziemniaczana 20 E  

11081400 – –  Skrobia z manioku (cassava) 20 E  

11081900 – –  Pozostałe skrobie MEP E  

11082000 –  Inulina 20 10  

11090000 Gluten pszenny, nawet suszony 20 10  

12010010 –  Nasiona 0 0  

12010090 –  Pozostałe MEP E  

12021010 – –  Nasiona 0 0  

12021090 – –  Pozostałe MEP IJ  

12022000 –  Łuskane, nawet łamane MEP IJ  

12030000 Kopra 10 0  

12040010 –  Nasiona 0 0  

12040090 –  Pozostałe 10 0  

12051010 – –  Nasiona 0 0  

12051090 – –  Pozostałe MEP IF  

12059010 – –  Nasiona 0 0  

12059090 – –  Pozostałe MEP IF  

12060010 –  Nasiona 0 0  

12060090 –  Pozostałe MEP IJ  

12072010 – –  Nasiona 0 0  

12072090 – –  Pozostałe 15 10  

12074010 – –  Nasiona 0 0  

12074090 – –  Pozostałe MEP IF  

12075010 – –  Nasiona 0 0  
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12075090 – –  Pozostałe 15 0  

12079100 – –  Nasiona maku 15 0  

12079911 – – – –  Orzechy palmowe i jądra 0 0  

12079919 – – – –  Pozostałe 0 0  

12079991 – – – – Nasiona orzecha masłosza (nasiona ka
rite) 

MEP IF  

12079999 – – – –  Pozostałe MEP IK  

12081000 –  Z soi MEP E  

12089000 –  Pozostałe MEP IJ  

12091000 –  Nasiona buraków cukrowych 0 0  

12092100 – –  Z nasion lucerny (alfalfa) 0 0  

12092200 – –  Z nasion koniczyny (Trifolium spp.) 0 0  

12092300 – –  Z nasion kostrzewy 0 0  

12092400 – –  Z nasion wiechliny łąkowej (Poa pratensis L.) 0 0  

12092500 – –  Z nasion rajgrasu (Lolium multiflorum Lam., 
Lolium perenne L.) 

0 0  

12092900 – –  Pozostałe 0 0  

12093000 –  Nasiona roślin zielnych (ziołowych) hodowanych 
głównie dla ich kwiatów 

0 0  

12099110 – – – Z cebuli, pora, czosnku i pozostałych wa
rzyw z rodzaju Allium 

0 0  

12099120 – – –  Z kapusty, kalafiora, brokułów, rzepy 
i pozostałych warzyw z rodzaju Brassica 

0 0  

12099130 – – –  Z marchwi (Daucus carota) 0 0  

12099140 – – –  Z sałaty (Lactuca sativa) 0 0  

12099150 – – –  Z pomidorów (Licopersicum spp.) 0 0  

12099190 – – –  Pozostałe 0 0  

12099910 – – –  Nasiona drzew rodzących owoce lub drzew 
leśnych 

0 0  

12099920 – – –  Nasiona tytoniu 0 0  
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12099930 – – –  Nasiona tary (Caesalpinea spinosa) 0 0  

12099940 – – –  Nasiona annato 0 0  

12099990 – – –  Pozostałe 0 0  

12101000 –  Szyszki chmielowe, nierozgniatane, niemielone 
ani nie w formie granulek 

10 0  

12102000 –  Szyszki chmielowe, rozgniatane, mielone lub 
w formie granulek; lupulina 

0 0  

12112000 –  Korzenie żeńszenia 10 0  

12113000 –  Liście krzewu kokainowego 10 0  

12114000 –  Słoma makowa 10 0  

12119030 – –  Oregano (Origanum vulgare) 10 0  

12119050 – –  Koci pazur (Uncaria tomentosa) 10 0  

12119060 – –  Trawa cytrynowa (Cymbopogon citratus) 10 0  

12119090 – –  Pozostałe 10 0  

12122000 –  Wodorosty morskie 5 0  

12129100 – –  Burak cukrowy 10 0  

12129910 – – –  Trzcina cukrowa 10 10  

12129990 – – –  Pozostałe 10 0  

12130000 Słoma i plewy zbóż, niepreparowane, nawet sie
kane, mielone, prasowane lub w formie granulek 

10 0  

12141000 –  Mączka i granulki, z lucerny (alfalfa) 15 5  

12149000 –  Pozostałe 10 0  

13012000 –  Guma arabska 0 0  

13019040 – –  Guma tragakantowa 5 0  

13019090 – –  Pozostałe 0 0  

13021110 – – –  Koncentrat ze słomy makowej 15 0  

13021190 – – –  Pozostałe 15 0  
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13021200 – –  Z lukrecji 5 0  

13021300 – –  Z chmielu 0 0  

13021911 – – – – Przedstawiane lub pakowane do sprze
daży detalicznej 

15 0  

13021919 – – – –  Pozostałe 15 0  

13021920 – – –  Ekstrakty z ziarna soi, nawet sproszkowane 5 0  

13021991 – – – – Przedstawiane lub pakowane do sprze
daży detalicznej 

5 0  

13021999 – – – –  Pozostałe 5 0  

13022000 –  Substancje pektynowe, pektyniany i pektany 0 0  

13023100 – –  Agar-agar 5 0  

13023200 – –  Śluzy i zagęszczacze, nawet modyfikowane, 
pochodzące z chleba świętojańskiego, nasion 
chleba świętojańskiego lub z nasion rośliny 
guar 

15 0  

13023910 – – –  Śluzy z nasion bryzelki (Caesalpinea spinosa) 15 0  

13023990 – – –  Pozostałe 0 0  

14011000 –  Bambusy 10 0  

14012000 –  Trzcinopalmy rotang (rattan) 10 0  

14019000 –  Pozostałe 10 0  

14042000 –  Linters bawełniany 10 0  

14049010 – –  Sproszkowany annato 10 0  

14049020 – –  Sproszkowana bryzelka (Caesalpinea spinosa) 10 0  

14049090 – –  Pozostałe 10 0  

15010010 –  Tłuszcz ze świń (włącznie ze smalcem) MEP IG  

15010030 –  Tłuszcz z drobiu MEP IG  

15020011 – –  Denaturowane MEP IJ  

15020019 – –  Pozostałe MEP IK  

15020090 –  Pozostałe MEP IK  
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15030000 Stearyna smalcowa, olej smalcowy, oleostearyna, 
oleina i olej łojowy, nieemulgowane lub niezmie
szane, lub nieprzygotowane inaczej 

MEP IK  

1504101000 – –  Z wątroby dorsza 15 0  

1504102100 – – –  Surowe 15 0  

1504102900 – – –  Pozostałe 15 0  

1504201000 – –  Surowe 10 0  

1504209000 – –  Pozostałe 10 0  

1504300000 –  Tłuszcze, oleje i ich frakcje, ze ssaków morskich 15 0  

15050010 –  Tłuszcz z wełny, surowy 5 0  

15050091 – –  Lanolina 0 0  

15050099 – –  Pozostałe 5 0  

15060010 –  Olej z racic MEP 0  

15060090 –  Pozostałe MEP IG  

15071000 –  Olej surowy, nawet odgumowany MEP IK  

15079010 – – Zawierający nie więcej niż 1 % dodatku sub
stancji denaturującej 

MEP IK  

15079090 – –  Pozostałe MEP IK  

15081000 –  Olej surowy MEP IK  

15089000 –  Pozostałe MEP IK  

15091000 –  Z pierwszego tłoczenia 20 0  

15099000 –  Pozostałe 20 0  

15100000 Pozostałe oleje i ich frakcje, otrzymywane wyłącz
nie z oliwek, nawet rafinowane, ale niemodyfiko
wane chemicznie, włącznie z mieszaninami tych 
olejów lub ich frakcji z olejami lub frakcjami obję
tymi pozycją 1509 

20 0  

15111000 –  Oleje surowe MEP IK  

15119000 –  Pozostałe MEP IK  
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15121110 –  Olej słonecznikowy MEP IK  

15121120 – – –  Olej z krokosza barwierskiego MEP IK  

15121910 –  Olej słonecznikowy MEP IK  

15121920 – – –  Olej z krokosza barwierskiego MEP IK  

15122100 – –  Olej surowy, nawet z którego został usunięty 
gossypol 

MEP IK  

15122900 – –  Pozostałe MEP IK  

15131100 – –  Olej surowy MEP IK  

15131900 – –  Pozostałe MEP IK  

15132110 –  Z jądra ziaren palmowych MEP IK  

15132120 – – –  Z babassu 20 0  

15132910 – – –  Z jądra ziaren palmowych MEP IK  

15132920 – – –  Z babassu 20 0  

15141100 – –  Olej surowy MEP IK  

15141900 – –  Pozostałe MEP II  

15149100 – –  Oleje surowe MEP IK  

15149900 – –  Pozostałe MEP IK  

15151100 – –  Olej surowy 20 10  

15151900 – –  Pozostałe 20 10  

15152100 – –  Olej surowy MEP IK  

15152900 – –  Pozostałe MEP IK  

15153000 –  Olej rycynowy i jego frakcje MEP IK  

15155000 –  Olej sezamowy i jego frakcje MEP IK  

15159000 –  Pozostałe MEP IK  

15161000 –  Tłuszcze i oleje, zwierzęce i ich frakcje 20 10  

15162000 –  Tłuszcze i oleje, roślinne i ich frakcje MEP IK  
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15171000 –  Margaryna, z wyłączeniem margaryny płynnej MEP IK  

15179000 –  Pozostałe MEP IK  

15180010 –  Linoksyn MEP IG  

15180090 –  Pozostałe MEP IK  

15200000 Surowa gliceryna, wody glicerolowe i ługi glicero
lowe 

5 0  

15211010 – –  Wosk carnauba 0 0  

15211020 – –  Wosk candielilla 15 0  

15211090 – –  Pozostałe 15 0  

1521902000 – –  Spermacet 15 0  

15219010 – –  Wosk pszczeli lub pozostałe woski owadzie 15 0  

15220000 Degras; pozostałości powstałe przy obróbce sub
stancji tłuszczowych oraz wosków zwierzęcych lub 
roślinnych 

0 0  

16010000 Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub 
krwi; przetwory żywnościowe na bazie tych wyro
bów 

MEP P  

16021000 –  Przetwory homogenizowane 25 E  

16022000 –  Z wątroby (wątróbki) dowolnych zwierząt 25 E  

16023110 – – –  Kawałki, przyprawione i zamrożone MEP E  

16023190 – – –  Pozostałe 25 E  

16023210 – – –  Kawałki, przyprawione i zamrożone MEP E  

16023290 – – –  Pozostałe 25 E  

16023910 – – –  Kawałki, przyprawione i zamrożone MEP E  

16023990 – – –  Pozostałe 25 E  

16024100 – –  Szynki i ich kawałki 30 P  

16024200 – –  Łopatki i ich kawałki 30 P  

16024900 – –  Pozostałe, włączając mieszanki 25 7  
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16025000 –  Z bydła 25 E  

16029000 – Pozostałe, włącznie z przetworami z krwi do
wolnych zwierząt 

25 E  

16030000 Ekstrakty i soki, z mięsa, ryb lub skorupiaków, 
mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wod
nych 

30 10  

1604110000 – –  Łosoś 20 0  

1604120000 – –  Śledź 20 0  

1604131000 – – –  W sosie pomidorowym 20 0  

1604132000 – – –  W oleju 20 0  

1604133000 – – –  W solance 20 0  

1604139000 – – –  Pozostałe 20 0  

1604141000 – – –  Tuńczyk 20 0  

1604142000 – – –  Latający bonito i pelamida 20 0  

1604150000 – –  Makrele 20 0  

1604160000 – –  Sardele 20 0  

1604190000 – –  Pozostałe 20 0  

1604200000 –  Ryby inaczej przetworzone lub zakonserwowane 20 0  

1604300000 –  Kawior i namiastki kawioru 20 0  

1605100000 –  Kraby 20 0  

1605200000 –  Krewetki 20 0  

1605300000 –  Homary 20 0  

1605400000 –  Pozostałe skorupiaki 20 0  

1605901000 – –  Małże i uchowce 20 0  

1605909000 – –  Pozostałe 20 0  

17011110 – – –  Głowy cukru brązowego (panela, chancaca, 
raspadura) 

30 E  

17011190 – – –  Pozostałe MEP E  
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17011200 – –  Cukier buraczany MEP E  

17019100 – – Zawierający dodatek środków aromatyzują
cych lub barwiących 

MEP E  

17019910 – – –  Sacharoza chemicznie czysta MEP E  

17019990 – – –  Pozostałe MEP E  

17021100 – –  Zawierające 99 % masy laktozy lub więcej, 
wyrażonej jako laktoza bezwodna, w przelicze
niu na suchą masę 

0 0  

17021910 – – –  Laktoza 0 0  

17021920 – – –  Syrop laktozowy 15 0  

17022000 –  Cukier klonowy i syrop klonowy 15 0  

17023010 – –  Zawierające 99 % masy glukozy lub więcej, 
wyrażonej jako glukoza bezwodna, w przeli
czeniu na suchą masę (dekstroza) 

0 0  

17023020 – –  Syrop glukozowy MEP E  

17023090 – –  Pozostałe MEP E  

17024010 – –  Glukoza MEP E  

17024020 – –  Syrop glukozowy MEP E  

17025000 –  Fruktoza chemicznie czysta 5 0  

17026000 – Pozostała fruktoza i syrop fruktozowy, zawiera
jące w stanie suchym więcej niż 50 % masy 
fruktozy, z wyłączeniem cukru inwertowanego 

MEP E  

17029010 – –  Miód sztuczny, nawet zmieszany z miodem 
naturalnym 

20 5  

17029020 – –  Karmel MEP E  

17029030 – – Cukier zawierający dodatek środków aromaty
zujących lub barwiących 

MEP E  

17029040 – –  Inne syropy MEP E  

17029090 – –  Pozostałe MEP E  

17031000 –  Melasy trzcinowe MEP E  

17039000 –  Pozostałe MEP E  
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17041010 – –  Pokryte cukrem 20 3  

17041090 – –  Pozostałe 20 3  

17049010 – –  Cukierki z masy gotowanej, pastylki i podobne 
wyroby cukiernicze 

20 3  

17049090 – –  Pozostałe 20 3  

18010011 – –  Nasiona 10 0  

18010019 – –  Pozostałe 20 0  

18010020 –  Palone 20 5  

18020000 Łuski kakao, łupiny, osłonki i pozostałe odpady ka
kao 

20 5  

18031000 –  Nieodtłuszczona 20 10  

18032000 –  Odtłuszczona całkowicie lub częściowo 20 10  

18040011 – – O liczbie kwasowej, wyrażonej jako kwas olei
nowy, nieprzekraczającej 1 % 

20 10  

18040012 – – O liczbie kwasowej, wyrażonej jako kwas olei
nowy, przekraczającej 1 %, ale nieprzekracza
jącej 1,65 % 

20 10  

18040013 – – O liczbie kwasowej, wyrażonej jako kwas olei
nowy, przekraczającej 1,65 % 

20 10  

18040020 –  Tłuszcz i olej, kakaowe 20 10  

18050000 Proszek kakaowy, niezawierający dodatku cukru 
lub innego środka słodzącego 

20 10  

18061000 –  Proszek kakaowy zawierający dodatek cukru lub 
innego środka słodzącego    

18061000 A –  Proszek kakaowy zawierający dodatek cukru lub 
innego środka słodzącego 

20 10 Produkty o zawar
tości cukru ≤ 

70 % 

18061000 B –  Proszek kakaowy zawierający dodatek cukru lub 
innego środka słodzącego 

20 SP Produkty o zawar
tości cukru 

>70 % 

18062010 – –  Niezawierające dodatku cukru lub innego 
środka słodzącego 

20 10  
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18062090 – –  Pozostałe    

18062090 A – –  Pozostałe 20 10 Produkty o zawar
tości cukru ≤ 

70 % 

18062090 B – –  Pozostałe 20 SP Produkty o zawar
tości cukru 

>70 % 

18063110 – – –  Niezawierające dodatku cukru lub innego 
środka słodzącego 

20 10  

18063190 – – –  Pozostałe 20 10  

18063200 – –  Bez nadzienia 20 10  

18069000 –  Pozostałe 20 10  

19011010 – –  Mieszanki mleczne dla niemowląt w wieku do 
12 miesięcy 

15 5  

19011091 – – –  Na bazie mąki, mączki, skrobi i ekstraktu 
słodowego 

15 5  

19011099 – – –  Pozostałe 15 5  

19012000 –  Mieszaniny i ciasta, do wytworzenia wyrobów 
piekarniczych objętych pozycją 1905 

20 10  

19019010 – –  Ekstrakt słodowy 25 5  

19019020 – –  Budyń blancmange lub »dulce de leche« (krem 
kajmakowy) 

30 5  

19019090 – –  Pozostałe 20 5  

19021100 – –  Zawierające jaja 30 5  

19021900 – –  Pozostałe 30 IB  

19022000 –  Makarony nadziewane, nawet poddane obróbce 
cieplnej lub inaczej przygotowane 

30 5  

19023000 –  Pozostałe makarony 30 5  

19024000 –  Kuskus 20 3  

19030000 Tapioka i jej namiastki, przygotowane ze skrobi, 
w postaci płatków, ziaren, perełek, odsiewu lub 
w podobnych postaciach 

5 5  
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19041000 – Przetwory spożywcze otrzymane przez spęcz
nianie lub prażenie zbóż lub produktów zbożo
wych 

20 10  

19042000 –  Przetwory spożywcze otrzymane z nieprażonych 
płatków zbożowych lub z mieszaniny nieprażo
nych płatków zbożowych i prażonych płatków 
zbożowych lub zbóż spęcznionych 

20 10  

19043000 –  Pszenica spęczniona 20 5  

19049000 –  Pozostałe 20 10  

19051000 –  Chleb chrupki 20 5  

19052000 –  Piernik z dodatkiem imbiru i tym podobne 20 5  

19053100 – – Słodkie herbatniki (z dodatkiem środka sło
dzącego) 

20 5  

19053200 – –  Gofry i wafle 20 5  

19054000 – Sucharki, tosty z chleba i podobne wyroby tos
towe 

20 5  

19059010 – –  Herbatniki, solone lub aromatyzowane 20 5  

19059090 – –  Pozostałe 20 5  

20011000 –  Ogórki i korniszony 30 5  

20019010 – –  Oliwki 20 5  

20019090 – –  Pozostałe 30 5  

20021000 –  Pomidory, całe lub w kawałkach 20 5  

20029000 –  Pozostałe 20 5  

20031000 –  Grzyby z rodzaju Agaricus 30 5  

20032000 –  Trufle 20 0  

20039000 –  Pozostałe 30 0  

20041000 –  Ziemniaki 20 10  

20049000 –  Pozostałe warzywa i mieszanki warzywne 30 5  

20051000 –  Warzywa homogenizowane 30 5  

20052000 –  Ziemniaki 20 10  

20054000 –  Groch (Pisum sativum) 30 10  
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20055100 – –  Bez łupin 30 10  

20055900 – –  Pozostałe 30 10  

20056000 –  Szparagi 20 0  

20057000 –  Oliwki 20 5  

20058000 –  Kukurydza cukrowa (Zea mays var. saccharata) 20 MC  

20059100 – –  Pędy bambusa 20 0  

20059910 – – –  Karczochy 20 0  

20059920 – – –  Papryka Piquillo (Capsicum annuum) 20 0  

20059990 – – –  Pozostałe 30 5  

20060000 Warzywa, owoce, orzechy, skórki z owoców i po
zostałe części roślin, zakonserwowane cukrem (od
sączone, lukrowane lub kandyzowane) 

30 10  

20071000 –  Przetwory homogenizowane 30 10  

20079110 – – –  Dżemy, galaretki owocowe, marmolady 20 10  

20079120 – – –  Przeciery i pasty 30 10  

20079911 – – – –  Dżemy, galaretki owocowe, marmolady 30 10  

20079912 – – – –  Przeciery i pasty 30 10  

20079991 – – – –  Dżemy, galaretki owocowe i marmolady 30 10  

20079992 – – – –  Przeciery i pasty 30 10  

20081110 – – –  Masło 30 5  

20081190 – – –  Pozostałe 30 5  

20081910 – – –  Orzechy nerkowca 20 5  

20081920 – – –  Pistacje 20 0  

20081990 – – –  Pozostałe, włączając mieszanki 20 0  

20082010 – – W wodzie zawierające dodatek cukru lub in
nego środka słodzącego, włączając syrop 

30 10  

20082090 – –  Pozostałe 30 10  

20083000 –  Owoce cytrusowe 20 10  
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20084000 –  Gruszki 20 0  

20085000 –  Morele 30 10  

20086010 – – W wodzie zawierające dodatek cukru lub in
nego środka słodzącego, włączając syrop 

30 10  

20086090 – –  Pozostałe 30 10  

20087020 – – W wodzie zawierające dodatek cukru lub in
nego środka słodzącego, włączając syrop 

20 0  

20087090 – –  Pozostałe 20 0  

20088000 –  Truskawki i poziomki 30 10  

20089100 – –  Rdzenie palmowe 20 0  

20089200 – –  Mieszanki 20 10  

20089920 – – –  Papaje 30 10  

20089930 – – –  Mango 30 10  

20089990 – – –  Pozostałe 20 10  

20091100 – –  Zamrożone    

20091100 A – –  Zamrożone 30 10 Produkty o zawar
tości cukru ≤ 

30 % 

20091100 B – –  Zamrożone 30 SP Produkty o zawar
tości cukru 

> 30 % 

20091200 – – Niezamrożony, o liczbie Brixa nieprzekracza
jącej 20 

30 10  

20091900 – –  Pozostałe    

20091900 A – – –  Pozostałe 30 10 Produkty o zawar
tości cukru ≤ 

30 % 

20091900 B – – –  Pozostałe 30 SP Produkty o zawar
tości cukru 

> 30 % 

20092100 – –  O liczbie Brixa nieprzekraczającej 20 30 10  
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20092900 – –  Pozostałe    

20092900 A – – –  Pozostałe 30 10 Produkty o zawar
tości cukru ≤ 

30 % 

20092900 B – – –  Pozostałe 30 SP Produkty o zawar
tości cukru 

> 30 % 

20093100 – –  O liczbie Brixa nieprzekraczającej 20 30 10  

20093910 – – –  Z limon objętych podpozycją 0805 50 21 30 10  

20093990 – – –  Pozostałe    

20093990 A – – – –  Pozostałe 30 10 Produkty o zawar
tości cukru ≤ 

30 % 

20093990 B – – – –  Pozostałe 30 SP Produkty o zawar
tości cukru 

> 30 % 

20094100 – –  O liczbie Brixa nieprzekraczającej 20 30 10  

20094900 – –  Pozostałe    

20094900 A – – –  Pozostałe 30 10 Produkty o zawar
tości cukru ≤ 

30 % 

20094900 B – – –  Pozostałe 30 SP Produkty o zawar
tości cukru 

> 30 % 

20095000 –  Sok pomidorowy 30 5  

20096100 – –  O liczbie Brixa nieprzekraczającej 30 10 10  

20096900 – –  Pozostałe    

20096900 A – – –  Pozostałe 10 10 Produkty o zawar
tości cukru ≤ 

30 % 
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20096900 B – – –  Pozostałe 10 SP Produkty o zawar
tości cukru 

> 30 % 

20097100 – –  O liczbie Brixa nieprzekraczającej 20 20 10  

20097900 – –  Pozostałe    

20097900 A – – –  Pozostałe 20 10 Produkty o zawar
tości cukru ≤ 

30 % 

20097900 B – – –  Pozostałe 20 SP Produkty o zawar
tości cukru 

> 30 % 

20098011 – – –  Papaja    

20098011 A – – – –  Papaja 30 5 Produkty o zawar
tości cukru ≤ 

30 % 

20098011 B – – – –  Papaja 30 SP Produkty o zawar
tości cukru 

> 30 % 

20098012 – – –  Z owoców męczennicy (marakui) (Passiflora 
edulis)    

20098012 A – – – – Z owoców męczennicy (marakui) (Passi
flora edulis) 

20 0 Produkty o zawar
tości cukru ≤ 

30 % 

20098012 B – – – – Z owoców męczennicy (marakui) (Passi
flora edulis) 

20 SP Produkty o zawar
tości cukru 

> 30 % 

20098013 – – –  Z flaszowców miękkociernistych (Annona 
muricata)    

20098013 A – – – –  Z flaszowców miękkociernistych (Annona 
muricata) 

20 0 Produkty o zawar
tości cukru ≤ 

30 % 
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20098013 B – – – –  Z flaszowców miękkociernistych (Annona 
muricata) 

20 SP Produkty o zawar
tości cukru 

> 30 % 

20098014 – – –  Z mango    

20098014 A – – – –  Z mango 20 0 Produkty o zawar
tości cukru ≤ 

30 % 

20098014 B – – – –  Z mango 20 SP Produkty o zawar
tości cukru 

> 30 % 

20098015 – – –  Z camu camu (Myrciaria dubia) 20 0  

20098019 – – –  Pozostałe    

20098019 A – – – –  Pozostałe 30 10 Produkty o zawar
tości cukru ≤ 

30 % 

20098019 B – – – –  Pozostałe 30 SP Produkty o zawar
tości cukru 

> 30 % 

20098020 – –  Sok z dowolnego pojedynczego warzywa    

20098020 A – – –  Sok z dowolnego pojedynczego warzywa 30 5 Produkty o zawar
tości cukru ≤ 

30 % 

20098020 B – – –  Sok z dowolnego pojedynczego warzywa 30 SP Produkty o zawar
tości cukru 

> 30 % 

20099000 –  Mieszanki soków    

20099000 A –  Mieszanki soków 20 10 Produkty o zawar
tości cukru ≤ 

30 % 
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20099000 B –  Mieszanki soków 20 SP Produkty o zawar
tości cukru 

> 30 % 

21011100 – –  Ekstrakty, esencje lub koncentraty 30 5  

21011200 – –  Przetwory na bazie tych ekstraktów, esencji 
lub koncentratów, lub na bazie kawy    

21011200 A – – –  Przetwory na bazie tych ekstraktów, esencji 
lub koncentratów, lub na bazie kawy 

30 5 Produkty o zawar
tości cukru ≤ 

70 % 

21011200 B – – –  Przetwory na bazie tych ekstraktów, esencji 
lub koncentratów, lub na bazie kawy 

30 SP Produkty o zawar
tości cukru 

> 70 % 

21012000 –  Ekstrakty, esencje i koncentraty herbaty lub maté 
(herbaty paragwajskiej) i przetwory na bazie 
tych ekstraktów, esencji lub koncentratów, lub 
na bazie herbaty, lub maté (herbaty paragwaj
skiej)    

21012000 A – –  Ekstrakty, esencje i koncentraty herbaty lub 
maté (herbaty paragwajskiej) i przetwory na 
bazie tych ekstraktów, esencji lub koncentra
tów, lub na bazie herbaty, lub maté (herbaty 
paragwajskiej) 

5 5 Produkty o zawar
tości cukru ≤ 

70 % 

21012000 B – –  Ekstrakty, esencje i koncentraty herbaty lub 
maté (herbaty paragwajskiej) i przetwory na 
bazie tych ekstraktów, esencji lub koncentra
tów, lub na bazie herbaty, lub maté (herbaty 
paragwajskiej) 

5 SP Produkty o zawar
tości cukru 

> 70 % 

21013000 –  Cykoria palona i pozostałe palone namiastki 
kawy oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty 

20 0  

21021010 – –  Kultury drożdży 15 3  

21021090 – –  Pozostałe 15 3  

21022000 –  Drożdże nieaktywne; pozostałe mikroorganizmy 
jednokomórkowe, martwe 

15 3  

21023000 –  Proszki do pieczenia, gotowe 15 3  

21031000 –  Sos sojowy 20 3  
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21032000 – Ketchup pomidorowy i pozostałe sosy pomido
rowe 

20 3  

21033010 – –  Mąka z gorczycy 20 0  

21033020 – –  Gotowa musztarda 20 0  

21039010 – –  Majonez 20 5  

21039020 – –  Zmieszane przyprawy i zmieszane przyprawy 
korzenne 

30 3  

21039090 – –  Pozostałe 20 5  

21041010 – –  Preparaty do zup i bulionów 20 5  

21041020 – –  Przygotowane zupy i buliony 20 5  

21042000 – Złożone przetwory spożywcze, homogenizo
wane 

20 5  

21050010 –  Lody niezawierające mleka lub produktów 
mlecznych 

20 10  

21050090 –  Pozostałe 20 10  

21061011 – – –  Z soi, zawierające od 65 % do 75 % białka 
w suchej masie 

20 3  

21061019 – – –  Pozostałe 20 3  

21061020 – –  Teksturowane substancje białkowe 20 3  

21069010 – – Proszki do śmietany stołowej, galaretek, lo
dów i podobnych przetworów    

21069010 A – – Proszki do śmietany stołowej, galaretek, lo
dów i podobnych przetworów 

15 3 Produkty o zawar
tości cukru ≤ 

70 % 

21069010 B – – – Proszki do śmietany stołowej, galaretek, lo
dów i podobnych przetworów 

15 SP Produkty o zawar
tości cukru 

> 70 % 

21069021 – – – Przedstawiane w opakowaniach przygoto
wanych do sprzedaży detalicznej    

21069021 A – – – – Przedstawiane w opakowaniach przygo
towanych do sprzedaży detalicznej 

10 10 Produkty o zawar
tości cukru ≤ 

70 % 
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21069021 B – – – – Przedstawiane w opakowaniach przygo
towanych do sprzedaży detalicznej 

10 SP Produkty o zawar
tości cukru 

> 70 % 

21069029 – – –  Pozostałe    

21069029 A – – – –  Pozostałe 10 10 Produkty o zawar
tości cukru ≤ 

70 % 

21069029 B – – – –  Pozostałe 10 SP Produkty o zawar
tości cukru 

> 70 % 

21069030 – –  Hydrolizaty białek    

21069030 A – – –  Hydrolizaty białek 5 0 Produkty o zawar
tości cukru ≤ 

70 % 

21069030 B – – –  Hydrolizaty białek 5 SP Produkty o zawar
tości cukru 

> 70 % 

21069040 – –  Autolizaty drożdży    

21069040 A – – –  Autolizaty drożdży 15 0 Produkty o zawar
tości cukru ≤ 

70 % 

21069040 B – – –  Autolizaty drożdży 15 SP Produkty o zawar
tości cukru 

> 70 % 

21069050 – –  Polepszacze do wyrobu pieczywa    

21069050 A – – –  Polepszacze do wyrobu pieczywa 15 0 Produkty o zawar
tości cukru ≤ 

70 % 
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21069050 B – – –  Polepszacze do wyrobu pieczywa 15 SP Produkty o zawar
tości cukru 

> 70 % 

21069060 – –  Mieszanki sztucznych substancji słodzących 
z artykułami spożywczymi    

21069060 A – – –  Mieszanki sztucznych substancji słodzących 
z artykułami spożywczymi 

20 5 Produkty o zawar
tości cukru ≤ 

70 % 

21069060 B – – –  Mieszanki sztucznych substancji słodzących 
z artykułami spożywczymi 

20 SP Produkty o zawar
tości cukru 

> 70 % 

21069071 – – – Zawierające wyłącznie mieszanki lub eks
trakty z roślin, części roślin, nasiona lub 
owoce    

21069071 A – – – – Zawierające wyłącznie mieszanki lub eks
trakty z roślin, części roślin, nasiona lub 
owoce 

20 5 Produkty o zawar
tości cukru ≤ 

70 % 

21069071 B – – – – Zawierające wyłącznie mieszanki lub eks
trakty z roślin, części roślin, nasiona lub 
owoce 

20 SP Produkty o zawar
tości cukru 

> 70 % 

21069072 – – – Zawierające wyłącznie mieszanki lub eks
trakty z roślin, części roślin, nasiona lub 
owoce z witaminami, minerałami lub po
zostałymi substancjami    

21069072 A – – – – Zawierające wyłącznie mieszanki lub eks
trakty z roślin, części roślin, nasiona lub 
owoce z witaminami, minerałami lub po
zostałymi substancjami 

20 3 Produkty o zawar
tości cukru ≤ 

70 % 

21069072 B – – – – Zawierające wyłącznie mieszanki lub eks
trakty z roślin, części roślin, nasiona lub 
owoce z witaminami, minerałami lub po
zostałymi substancjami 

20 SP Produkty o zawar
tości cukru 

> 70 % 

21069073 – – –  Zawierające wyłącznie mieszanki witamin 
i minerałów    

24.12.2016 L 356/799 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



NANDINA 
2007 Wyszczególnienie Stawka podstawowa Kategoria Uwagi 

21069073 A – – – –  Zawierające wyłącznie mieszanki witamin 
i minerałów 

20 3 Produkty o zawar
tości cukru ≤ 

70 % 

21069073 B – – – –  Zawierające wyłącznie mieszanki witamin 
i minerałów 

20 SP Produkty o zawar
tości cukru 

> 70 % 

21069074 – – –  Zawierające wyłącznie mieszanki witamin    

21069074 A – – – – Zawierające wyłącznie mieszanki wita
min 

20 5 Produkty o zawar
tości cukru ≤ 

70 % 

21069074 B – – – – Zawierające wyłącznie mieszanki wita
min 

20 SP Produkty o zawar
tości cukru 

> 70 % 

21069079 – – –  Pozostałe    

21069079 A – – – –  Pozostałe 20 3 Produkty o zawar
tości cukru ≤ 

70 % 

21069079 B – – – –  Pozostałe 20 SP Produkty o zawar
tości cukru 

> 70 % 

21069080 – – Preparaty, inne niż mleczne, do żywienia nie
mowląt do 12 miesiąca życia    

21069080 A – – –  Preparaty, inne niż mleczne, do żywienia 
niemowląt do 12 miesiąca życia 

20 5 Produkty o zawar
tości cukru ≤ 

70 % 

21069080 B – – –  Preparaty, inne niż mleczne, do żywienia 
niemowląt do 12 miesiąca życia 

20 SP Produkty o zawar
tości cukru 

> 70 % 

21069090 – –  Pozostałe    
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21069090 A – – –  Pozostałe 20 7 Produkty o zawar
tości cukru ≤ 

70 % 

21069090 B – – –  Pozostałe 20 SP Produkty o zawar
tości cukru 

> 70 % 

22011000 –  Wody mineralne i wody gazowane 20 5  

22019000 –  Pozostałe 20 5  

22021000 –  Wody, włącznie z wodami mineralnymi i wodami 
gazowanymi, zawierające dodatek cukru lub in
nego środka słodzącego, lub wody aromatyzo
wane 

30 5  

22029000 –  Pozostałe 30 5  

22030000 Piwo słodowe 20 0  

22041000 –  Wino musujące 20 0  

22042100 – – W pojemnikach o objętości 2 litry lub mniej
szej 

20 0  

22042910 – – – Moszcz gronowy z fermentacją nierozpo
czętą lub zatrzymaną przez dodanie alko
holu 

15 0  

22042990 – – –  Pozostałe 20 0  

22043000 –  Pozostały moszcz gronowy 15 0  

22051000 –  W pojemnikach o objętości 2 litry lub mniejszej 30 0  

22059000 –  Pozostałe 30 0  

22060000 Pozostałe napoje fermentowane (na przykład cydr 
(cidr), perry i miód pitny); mieszanki napojów fer
mentowanych oraz mieszanki napojów fermento
wanych i napojów bezalkoholowych, gdzie indziej 
niewymienione ani niewłączone 

20 0  

22071000 –  Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej 
mocy alkoholu 80 % obj. lub większej 

15 0  

22072000 –  Alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, 
o dowolnej mocy, skażone 

15 0  

22082021 – – –  Pisco 20 0  
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22082022 – – –  Singani 20 0  

22082029 – – –  Pozostałe    

22082029a – – – – Ekstrakty i koncentraty alkoholu do pro
dukcji brandy, pakowane w opakowania 
hurtowe, o mocy alkoholu nie mniejszej 
niż 50 stopni w skali Gay Lussaca (50 % 
obj.), nieprzeznaczone do bezpośredniej 
sprzedaży konsumentom 

20 0  

22082029b – – – –  Pozostałe 20 0  

22082030 – – Napoje spirytusowe otrzymane przez destyla
cję wytłoków z winogron (grappa i podobne) 

20 0  

22083000 –  Whisky    

22083000a – –  Ekstrakty i koncentraty alkoholu do produkcji 
whisky, pakowane w opakowania hurtowe, 
o mocy alkoholu nie mniejszej niż 50 stopni 
w skali Gay Lussaca (50 % obj.), nieprzezna
czone do bezpośredniej sprzedaży konsumen
tom 

20 0  

22083000b – –  Whisky 20 0  

22084000 –  Rum i pozostałe napoje spirytusowe otrzymane 
przez destylację sfermentowanych produktów 
z trzciny cukrowej    

22084000a – –  Ekstrakty i koncentraty alkoholu do produkcji 
rumu, pakowane w opakowania hurtowe, 
o mocy alkoholu nie mniejszej niż 50 stopni 
w skali Gay Lussaca (50 % obj.), nieprzezna
czone do bezpośredniej sprzedaży konsumen
tom 

20 0  

22084000b – – Rum i pozostałe napoje spirytusowe otrzy
mane przez destylację sfermentowanych pro
duktów z trzciny cukrowej 

20 0  

22085000 –  Gin i gin Geneva    

22085000a – –  Ekstrakty i koncentraty alkoholu do produkcji 
ginu i ginu Geneva, pakowane w opakowania 
hurtowe, o mocy alkoholu nie mniejszej niż 
50 stopni w skali Gay Lussaca (50 % obj.), 
nieprzeznaczone do bezpośredniej sprzedaży 
konsumentom 

30 0  

22085000b – –  Gin i gin Geneva 30 0  

22086000 –  Wódka 30 0  

22087010 – –  Z anyżu 30 0  

22087020 – –  Kremy (Crèmes) 30 0  
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22087090 – –  Pozostałe 30 0  

22089010 – –  Alkohol etylowy nieskażony o mocy alkoholu 
mniejszej niż 80 % obj. 

15 0  

22089020 – – Napoje spirytusowe otrzymane przez destyla
cję agawy (tequila i podobne) 

30 0  

22089042 – – –  Z anyżu 30 0  

22089049 – – –  Pozostałe 30 0  

22089090 – –  Pozostałe 30 0  

22090000 Ocet i namiastki octu otrzymane z kwasu octo
wego 

20 0  

23011010 – –  Skwarki 15 10  

23011090 – –  Pozostałe 15 0  

2301201100 – – –  Zawierające więcej niż 2 % masy tłuszczu 15 0  

2301201900 – – – Zawierające nie więcej niż 2 % masy tłusz
czu 

15 0  

2301209000 – –  Pozostałe 15 0  

23021000 –  Z kukurydzy MEP IJ  

23023000 –  Z pszenicy MEP IH  

23024000 –  Z pozostałych zbóż MEP IJ  

23025000 –  Z roślin strączkowych 15 10  

23031000 – Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozo
stałości 

15 0  

23032000 – Wysłodki buraczane, wytłoczyny z trzciny cu
krowej i pozostałe odpady z produkcji cukru 

15 0  

23033000 –  Pozostałości i odpady browarnicze i gorzelniane 15 0  

23040000 Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone 
lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju 
sojowego 

MEP IJ  

23050000 Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone 
lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju 
z orzeszków ziemnych 

15 10  
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23061000 –  Z nasion bawełny MEP IJ  

23062000 –  Z nasion lnu 15 10  

23063000 –  Z nasion słonecznika MEP IJ  

23064100 – –  O niskiej zawartości kwasu erukowego 15 0  

23064900 – –  Pozostałe 15 5  

23065000 –  Z orzechów kokosowych lub kopry 15 5  

23066000 –  Z orzechów palmowych lub ich jąder 15 5  

23069000 –  Pozostałe MEP IH  

23070000 Osad winny z drożdży; kamień winny 15 0  

23080010 –  Mąka z kwiatów nagietka 15 0  

23080090 –  Pozostałe MEP IJ  

23091010 – –  Przedstawiane w hermetycznych pojemnikach 20 10  

23091090 – –  Pozostałe MEP B1  

23099010 – –  Pasza słodzona MEP B1  

23099020 – –  Premiksy 5 0  

23099030 – –  Namiastki mleka do karmienia cieląt 5 0  

23099090 – – Pozostałe (Pozostałe preparaty w rodzaju sto
sowanych do karmienia zwierząt)    

23099090 A – – –  Pozostałe (Pozostałe preparaty w rodzaju 
stosowanych do karmienia zwierząt) 

MEP B Z wyłączeniem 
zawierających ryż 

i kukurydzę 

23099090 B – – –  Pozostałe (Pozostałe preparaty w rodzaju 
stosowanych do karmienia zwierząt) 

MEP E Zawierające ryż 
i kukurydzę 

24011010 – –  Ciemny tytoń 15 10  

24011020 – –  Jasny tytoń 15 3  

24012010 – –  Ciemny tytoń 15 10  

24012020 – –  Jasny tytoń 15 10  

24013000 –  Odpady tytoniu 15 10  
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24021000 –  Cygara, nawet z obciętymi końcami i cygaretki, 
zawierające tytoń 

30 10  

24022010 – –  Ciemny tytoń 30 10  

24022020 – –  Jasny tytoń 30 10  

24029000 –  Pozostałe 30 10  

24031000 –  Tytoń do palenia, nawet zawierający namiastki 
tytoniu w dowolnej proporcji 

30 10  

24039100 – –  Tytoń »homogenizowany« lub »odtworzony« 20 10  

24039900 – –  Pozostałe 20 10  

2501001000 –  Sól kuchenna 5 5  

2501002000 –  Chlorek sodu, o czystości 99,5 % lub większej, 
nawet w roztworze wodnym 

0 0  

2501009100 – –  Denaturowany 5 0  

2501009200 – –  Przeznaczone do żywienia zwierząt 5 0  

2501009900 – –  Pozostałe 5 5  

2502000000 Piryty żelazowe niewyprażone 5 0  

2503000000 Siarka wszystkich rodzajów, inna niż siarka subli
mowana, strącona i koloidalna 

0 0  

2504100000 –  W proszku lub płatkach 0 0  

2504900000 –  Pozostałe 0 0  

2505100000 –  Piaski krzemionkowe i piaski kwarcowe 0 0  

2505900000 –  Pozostałe 0 0  

2506100000 –  Kwarc 5 0  

2506200000 –  Kwarcyt 5 0  

2507001000 –  Kaolin, nawet kalcynowany 0 0  

2507009000 –  Pozostałe 0 0  

2508100000 –  Bentonit 0 0  

2508300000 –  Glina ogniotrwała 5 0  
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2508400000 –  Pozostałe gliny 0 0  

2508500000 –  Andaluzyt, cyjanit i sylimanit 5 0  

2508600000 –  Mullit 5 0  

2508700000 –  Ziemie szamotowe lub dynasowe 5 0  

2509000000 Kreda 0 0  

2510100000 –  Niemielone 5 0  

2510200000 –  Mielone 5 0  

2511100000 –  Naturalny siarczan baru (baryt) 0 0  

2511200000 –  Naturalny węglan baru (witeryt) 5 0  

2512000000 Skały krzemionkowe kopalne (na przykład ziemia 
okrzemkowa, trypla i diatomit) i podobne ziemie 
krzemionkowe, nawet kalcynowane, o pozornej 
gęstości 1 lub mniejszej 

0 0  

2513100000 –  Pumeks 5 0  

2513200000 –  Szmergiel, naturalny korund, naturalny granat 
i pozostałe naturalne materiały ścierne 

0 0  

2514000000 Łupek, nawet wstępnie obrobiony lub tylko pocięty 
przez piłowanie lub inaczej na bloki lub płyty 
o kształcie prostokątnym (włączając kwadratowy) 

5 0  

2515110000 – –  Surowy lub wstępnie obrobiony 5 5  

2515120000 – –  Tylko pocięty przez piłowanie lub inaczej, na 
bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (włą
czając kwadratowy) 

5 5  

2515200000 – Ekausyna i pozostałe wapienne kamienie pomni
kowe lub budowlane; alabaster 

5 0  

2516110000 – –  Surowy lub wstępnie obrobiony 5 0  

2516120000 – –  Tylko pocięty przez piłowanie lub inaczej, na 
bloki lub płyty o kształcie prostokątnym (włą
czając kwadratowy) 

5 0  

2516200000 –  Piaskowiec 5 0  

2516900000 –  Pozostałe kamienie pomnikowe lub budowlane 5 0  
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2517100000 – Otoczaki, żwir, kamień pokruszony lub rozłu
pany, w rodzaju zwykle stosowanych jako kru
szywo do betonu, jako tłuczeń drogowy lub do 
podsypki torów kolejowych lub inne kruszywa, 
gruby żwir i krzemień, nawet poddane obróbce 
cieplnej 

5 0  

2517200000 –  Makadam z żużla, z popiołów odlewniczych lub 
z podobnych odpadów przemysłowych, nawet 
zawierający materiały podane w podpozycji 
2517 10 00 

5 0  

2517300000 –  Makadam smołowany 5 0  

2517410000 – –  Z marmuru 5 0  

2517490000 – –  Pozostałe 5 0  

2518100000 –  Dolomit niekalcynowany ani niespiekany 5 0  

2518200000 –  Dolomit kalcynowany lub spiekany 5 0  

2518300000 –  Dolomitowa masa ogniotrwała do ubijania 5 0  

2519100000 –  Naturalny węglan magnezu (magnezyt) 0 0  

2519901000 – –  Magnezja topiona 5 0  

2519902000 – –  Tlenek magnezu, nawet chemicznie czysty 0 0  

2519903000 – – Magnezja całkowicie wypalona (spiekana), na
wet zawierająca małe ilości innych tlenków 
dodanych przed spiekaniem 

5 0  

2520100000 –  Gips; anhydryt 5 0  

2520200000 –  Spoiwa gipsowe 0 0  

2521000000 Topnik wapniowy; wapień i pozostały kamień wa
pienny, w rodzaju stosowanych do produkcji 
wapna lub cementu 

0 0  

2522100000 –  Wapno palone 5 0  

2522200000 –  Wapno gaszone 5 0  

2522300000 –  Wapno hydrauliczne 5 0  

2523100000 –  Klinkier cementowy 5 5  

2523210000 – –  Biały cement, nawet sztucznie barwiony 10 0  
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2523290000 – –  Pozostałe 10 5  

2523300000 –  Cement glinowy 10 0  

2523900000 –  Pozostałe cementy hydrauliczne 10 5  

2524101000 – –  Włókna 0 0  

2524109000 – –  Pozostałe 5 0  

2524900000 –  Pozostałe 0 0  

2525100000 –  Mika surowa i mika rozłupana na warstwy lub 
odłamki 

5 0  

2525200000 –  Proszek miki 0 0  

2525300000 –  Odpadki miki 5 0  

2526100000 –  Nierozdrobniony, niesproszkowany 5 0  

2526200000 –  Rozdrobniony lub sproszkowany 0 0  

2528100000 –  Naturalne borany sodu i ich koncentraty (nawet 
kalcynowane) 

0 0  

2528900000 –  Pozostałe 0 0  

2529100000 –  Skaleń 5 0  

2529210000 – –  Zawierający 97 % masy fluorku wapnia lub 
mniej 

5 0  

2529220000 – –  Zawierający więcej niż 97 % masy fluorku 
wapnia 

5 0  

2529300000 –  Leucyt; nefelin i sjenit nefelinowy 5 0  

2530100000 –  Wermikulit, perlit i chloryty, nieporowate 0 0  

2530200000 –  Kizeryt, epsomit (naturalne siarczany magnezu) 5 0  

2530900000 –  Pozostałe 5 0  

2601110000 – –  Nieaglomerowane 5 0  

2601120000 – –  Aglomerowane 5 0  

2601200000 –  Piryty żelazowe wyprażone 0 0  
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2602000000 Rudy i koncentraty manganu, włączając żelazo
nośne rudy i koncentraty manganu o zawartości 
manganu 20 % lub większej, w przeliczeniu na su
chą masę 

5 0  

2603000000 Rudy i koncentraty miedzi 5 0  

2604000000 Rudy i koncentraty niklu 5 0  

2605000000 Rudy i koncentraty kobaltu 5 0  

2606000000 Rudy i koncentraty glinu 5 0  

2607000000 Rudy i koncentraty ołowiu 5 0  

2608000000 Rudy i koncentraty cynku 5 0  

2609000000 Rudy i koncentraty cyny 5 0  

2610000000 Rudy i koncentraty chromu 5 0  

2611000000 Rudy i koncentraty wolframu 5 0  

2612100000 –  Rudy i koncentraty uranu 5 0  

2612200000 –  Rudy i koncentraty toru 5 0  

2613100000 –  Prażone 5 0  

2613900000 –  Pozostałe 5 0  

2614000000 Rudy i koncentraty tytanu 5 0  

2615100000 –  Rudy i koncentraty cyrkonu 0 0  

2615900000 –  Pozostałe 5 0  

2616100000 –  Rudy i koncentraty srebra 5 0  

2616901000 – –  Rudy i koncentraty złota 5 0  

2616909000 – –  Pozostałe 5 0  

2617100000 –  Rudy i koncentraty antymonu 5 0  

2617900000 –  Pozostałe 5 0  
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2618000000 Żużel granulowany (piasek żużlowy) z produkcji 
żeliwa lub stali 

5 0  

2619000000 Żużel (inny niż żużel granulowany), zgorzeliny 
i pozostałe odpady z produkcji żeliwa lub stali 

5 0  

2620110000 – –  Cynk twardy (kamień galwaniczny) 0 0  

2620190000 – –  Pozostałe 5 0  

2620210000 – –  Szlamy z benzyny etylizowanej i szlamy 
z przeciwstukowych związków ołowiu 

5 0  

2620290000 – –  Pozostałe 5 0  

2620300000 –  Zawierające głównie miedź 5 0  

2620400000 –  Zawierające głównie glin 5 0  

2620600000 –  Zawierające arsen, rtęć, tal lub ich mieszaniny, 
w rodzaju stosowanych do ekstrakcji arsenu lub 
tych metali, lub do produkcji ich związków che
micznych 

5 0  

2620910000 – –  Zawierające antymon, beryl, kadm, chrom lub 
ich mieszaniny 

5 0  

2620990000 – –  Pozostałe 5 0  

2621100000 – Popiół i pozostałości spopielenia odpadów ko
munalnych 

5 0  

2621900000 –  Pozostałe 5 0  

2701110000 – –  Antracyt 0 0  

2701120000 – –  Węgiel bitumiczny 0 0  

2701190000 – –  Węgiel pozostały 0 0  

2701200000 – Brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wy
twarzane z węgla 

5 0  

2702100000 –  Węgiel brunatny (lignit), nawet sproszkowany, 
ale nieaglomerowany 

0 0  

2702200000 –  Węgiel brunatny (lignit) aglomerowany 5 0  

2703000000 –  Torf (włącznie z odpadkami torfowymi), nawet 
aglomerowany 

0 0  
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2704001000 – Koks i półkoks otrzymywany z węgla kamien
nego 

5 5  

2704002000 – Koks i półkoks otrzymywany z węgla brunat
nego lub torfu 

5 0  

2704003000 –  Węgiel retortowy 5 0  

2705000000 Gaz węglowy, gaz wodny, gaz generatorowy i pod
obne gazy, inne niż gaz ziemny (mokry) i pozostałe 
węglowodory gazowe 

5 0  

2706000000 Smoła destylowana z węgla, z węgla brunatnego 
(lignitu) lub z torfu oraz pozostałe smoły mine
ralne, nawet odwodnione lub częściowo destylo
wane, włącznie ze smołami odzyskanymi 

5 0  

2707100000 –  Benzol (benzen) 5 0  

2707200000 –  Toluol (toluen) 5 0  

2707300000 –  Ksylol (ksyleny) 0 0  

2707400000 –  Naftalen 0 0  

2707501000 – –  Benzyna rozpuszczalnikowa (solwent nafta) 0 0  

2707509000 – –  Pozostałe 0 0  

2707910000 – –  Oleje kreozotowe 5 0  

2707991000 – – –  Antracen 5 0  

2707999000 – – –  Pozostałe 0 0  

2708100000 –  Pak 10 5  

2708200000 –  Koks pakowy 10 0  

2709000000 Oleje surowe otrzymane z minerałów bitumicz
nych 

10 5  

2710111100 – – – –  Do silników lotniczych 0 0  

2710111310 – – – – –  O liczbie oktanowej 80 lub większej, 
ale mniejszej niż 87 

0 0  

2710111320 – – – – –  O liczbie oktanowej 87 lub większej, 
ale mniejszej niż 90 

0 0  

2710111330 – – – – –  O liczbie oktanowej 90 lub większej, 
ale mniejszej niż 95 

0 0  

2710111340 – – – – –  O liczbie oktanowej 95 lub większej 0 0  

2710111390 – – – – –  Pozostałe 0 0  
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2710111900 – – – –  Pozostałe 0 0  

2710112000 – – –  Benzyna lakowa zawierająca tetraetyloołów 0 0  

2710119100 – – – –  Benzyna lakiernicza 10 0  

2710119200 – – – – Paliwo typu benzyny do silników odrzu
towych i turbin 

15 0  

2710119300 – – – –  Tetrapropylen 10 0  

2710119400 – – – –  Zmieszane n-parafiny 0 0  

2710119500 – – – –  Zmieszane n-alkeny 10 0  

2710119910 – – – – –  Olej rolniczy zawierający 70 % masy 
lub więcej oleju ropy naftowej lub 
oleju otrzymanego z minerałów bitu
micznych, działający jako nośnik 
związków służących zwalczaniu szkod
ników w rolnictwie 

0 0  

2710119920 – – – – –  Olej do rozpylania 0 0  

2710119930 – – – – –  Paliwa do silników łodzi służących do 
tradycyjnego rybołówstwa 

0 0  

2710119990 – – – – –  Pozostałe 10 10  

2710191200 – – – –  Zmieszane n-parafiny 5 0  

2710191300 – – – –  Zmieszane n-alkeny 10 0  

2710191410 – – – – –  Paliwo do silników odrzutowych 0 0  

2710191420 – – – – – Paliwo N 4 do silników turboodrzuto
wych 

0 0  

2710191490 – – – – –  Pozostałe 0 0  

2710191500 – – – – Paliwo typu nafta do silników odrzuto
wych 

0 0  

2710191900 – – – –  Pozostałe 0 0  

2710192110 – – – – –  O wskaźniku cetanowym wynoszącym 
40 lub większym, ale nieprzekraczają
cym 44 

0 0  

2710192120 – – – – –  O wskaźniku cetanowym wynoszącym 
45 lub większym 

0 0  

2710192130 – – – – –  Olej napędowy 2 0 0  

2710192140 – – – – – Olej napędowy do silników statków ry
backich 

0 0  

2710192190 – – – – –  Pozostałe 0 0  
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2710192200 – – – –  Oleje opałowe 0 0  

2710192900 – – – –  Pozostałe 10 5  

2710193100 – – – –  Zmieszane n-parafiny 5 0  

2710193200 – – – –  Zmieszane n-alkeny 10 0  

2710193300 – – – –  Oleje izolacyjne 5 0  

2710193400 – – – –  Smary 10 5  

2710193510 – – – – –  Rozpuszczalnik do kauczuku 0 0  

2710193520 – – – – –  Rozpuszczalnik nr 1 0 0  

2710193530 – – – – –  Terpentyna mineralna 0 0  

2710193590 – – – – –  Pozostałe 5 0  

2710193600 – – – –  Płyny do hydraulicznych skrzyń zmiany 
biegów 

10 5  

2710193700 – – – –  Oleje białe (z wazeliny lub parafiny) 5 5  

2710193800 – – – – –  Pozostałe oleje smarowe 10 5  

2710193900 – – – –  Pozostałe 10 5  

2710910000 – –  Zawierające polichlorowane bifenyle (PCB), 
polichlorowane terfenyle (PCT) lub polibro
mowane bifenyle (PBB) 

10 0  

2710990000 – –  Pozostałe 10 0  

2711110000 – –  Gaz ziemny 0 0  

2711120000 – –  Propan 0 0  

2711130000 – –  Butan 0 0  

2711140000 – –  Etylen, propylen, butylen i butadien 0 0  

2711190000 – –  Pozostałe 0 0  

2711210000 – –  Gaz ziemny 5 0  

2711290000 – –  Pozostałe 5 0  

2712101000 – –  Surowe 5 5  
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2712109000 – –  Pozostałe 5 0  

2712200000 –  Parafina zawierająca mniej niż 0,75 % masy 
oleju 

5 0  

2712901000 – –  Wosk mikrokrystaliczny 0 0  

2712902000 – –  Ozokeryt i cerezyna 5 0  

2712903000 – –  Parafina zawierająca 0,75 % lub więcej masy 
oleju 

0 0  

2712909000 – –  Pozostałe 0 0  

2713110000 – –  Niekalcynowany 5 0  

2713120000 – –  Kalcynowany 10 0  

2713200000 –  Bitum naftowy 10 0  

2713900000 – Inne pozostałości olejów ropy naftowej lub ole
jów otrzymywanych z minerałów bitumicznych 

10 10  

2714100000 – Łupek bitumiczny lub naftowy i piaski bitu
miczne 

10 0  

2714900010 – –  Cementy asfaltowe 0 0  

2714900020 – –  Cement szybkowiążący 0 0  

2714900030 – –  Asfalty przemysłowe (utlenione) 0 0  

2714900090 – –  Pozostałe 10 5  

2715001000 –  Masy uszczelniające bitumiczne 10 5  

2715009000 –  Pozostałe 10 5  

2716000000 Energia elektryczna 0 0  

2801100000 –  Chlor 0 0  

2801200000 –  Jod 0 0  

2801300000 –  Fluor; brom 0 0  

2802000000 Siarka, sublimowana lub strącona; siarka koloi
dalna 

0 0  

2803001000 –  Sadza acetylenowa 0 0  

2803009000 –  Pozostałe 0 0  

2804100000 –  Wodór 5 5  
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2804210000 – –  Argon 5 0  

2804290000 – –  Pozostałe 5 0  

2804300000 –  Azot 5 0  

2804400000 –  Tlen 5 0  

2804501000 – –  Bor 5 0  

2804502000 – –  Tellur 5 0  

2804610000 – –  Zawierający nie mniej niż 99,99 % masy 
krzemu 

5 0  

2804690000 – –  Pozostałe 5 0  

2804701000 – –  Czerwony lub bezpostaciowy fosfor 5 0  

2804709000 – –  Pozostałe 5 0  

2804800000 –  Arsen 0 0  

2804901000 – –  Sproszkowane 5 0  

2804909000 – –  Pozostałe 5 0  

2805110000 – –  Sód 0 0  

2805120000 – –  Wapń 0 0  

2805190010 – – –  Stront i bar 0 0  

2805190090 – – –  Pozostałe 5 0  

2805300000 – Metale ziem rzadkich, skand i itr, nawet ich mie
szaniny lub stopy 

0 0  

2805400000 –  Rtęć 0 0  

2806100000 –  Chlorowodór (kwas chlorowodorowy) 5 7  

2806200000 –  Kwas chlorosulfonowy 0 0  

2807001000 –  Kwas siarkowy 5 5  

2807002000 –  Oleum (dymiący kwas siarkowy) 5 5  

2808001000 –  Kwas azotowy 0 0  

2808002000 –  Kwasy siarkowo-azotowe 0 0  
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2809100000 –  Pentatlenek difosforu 5 0  

2809201010 – – – Kwas ortofosforowy w stężeniu nie mniej
szym niż 75 % 

0 0  

2809201090 – – –  Pozostałe 0 0  

2809202000 – –  Kwasy polifosforowe 0 0  

2810001000 –  Kwas ortoborowy 0 0  

2810009000 –  Pozostałe 0 0  

2811110000 – –  Fluorowodór (kwas fluorowodorowy) 5 0  

2811191000 – – – –  Kwas amidosiarkowy (kwas sulfaminowy) 5 0  

2811193000 – – – –  Pochodne fosforu 0 0  

2811194000 – – – –  Cyjanowodór 5 0  

2811199000 – – – –  Pozostałe 0 0  

2811210000 – –  Ditlenek węgla 10 5  

2811221000 – – –  Żel krzemionkowy 0 0  

2811229000 – – –  Pozostałe 0 0  

2811292000 – – –  Podtlenek azotu (gaz rozweselający, tlenek 
diazotu) 

10 0  

2811294000 – – – Tritlenek arsenu (półtoratlenek arsenu, bez
wodny arszenik, biały arszenik) 

10 0  

2811299010 – – – –  Ditlenek siarki 5 0  

2811299090 – – – –  Pozostałe 0 0  

2812101000 – –  Trichlorek arsenu 5 0  

2812102000 – –  Chlorek karbonylu (fosgen) 5 0  

2812103100 – – –  Tlenochlorek fosforu 5 0  

2812103200 – – –  Trichlorek fosforu 5 0  

2812103300 – – –  Pentachlorek fosforu 5 0  

2812103900 – – –  Pozostałe 5 0  

2812104100 – – –  Monochlorek siarki 5 0  
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2812104200 – – –  Dichlorek siarki 5 0  

2812104900 – – –  Pozostałe 5 0  

2812105000 – –  Chlorek tionylu 5 0  

2812109000 – –  Pozostałe 5 0  

2812900000 –  Pozostałe 5 0  

2813100000 –  Disiarczek węgla 10 0  

2813902000 – –  Siarczki fosforu 5 0  

2813909000 – –  Pozostałe 5 0  

2814100000 –  Amoniak bezwodny 0 0  

2814200000 –  Amoniak w roztworze wodnym 0 0  

2815110000 – –  Stały 5 0  

2815120000 – –  W roztworze wodnym (ług sodowy lub ciekła 
soda kaustyczna) 

5 0  

2815200000 –  Wodorotlenek potasu (potaż żrący) 0 0  

2815300000 –  Nadtlenki sodu lub potasu 0 0  

2816100000 –  Wodorotlenek i nadtlenek magnezu 0 0  

2816400000 –  Tlenki, wodorotlenki i nadtlenki, strontu lub 
baru 

0 0  

2817001000 –  Tlenek cynku (biel cynkowa lub kwiat cynkowy) 5 5  

2817002000 –  Nadtlenek cynku 10 0  

2818100000 – Elektrokorund (korund sztuczny), nawet niezde
finiowany chemicznie 

0 0  

2818200000 –  Tlenek glinu inny niż elektrokorund 0 0  

2818300000 –  Wodorotlenek glinu 0 0  

2819100000 –  Tritlenek chromu 5 0  

2819901000 – –  Tritlenek dichromu (półtoratlenek chromu lub 
zieleń chromowa) 

0 0  
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2819909000 – –  Pozostałe 5 0  

2820100000 –  Z ditlenkiem manganu 0 0  

2820900000 –  Pozostałe 0 0  

2821101000 – –  Tlenki 0 0  

2821102000 – –  Wodorotlenki 5 0  

2821200000 –  Pigmenty mineralne 5 0  

2822000000 Tlenki i wodorotlenki kobaltu; techniczne tlenki 
kobaltu 

0 0  

2823001000 – Ditlenek tytanu (tlenek tytanu lub bezwodnik ty
tanowy) 

0 0  

2823009000 –  Pozostałe 0 0  

2824100000 –  Tlenek ołowiu (II) (glejta, masykot) 0 0  

2824900010 – –  Minia ołowiana i minia pomarańczowa 5 0  

2824900090 – –  Pozostałe 0 0  

2825100000 – Hydrazyna i hydroksyloamina i ich sole nieorga
niczne 

10 0  

2825200000 –  Tlenek i wodorotlenek litu 5 0  

2825300000 –  Tlenki i wodorotlenki wanadu 5 0  

2825400000 –  Tlenki i wodorotlenki niklu 0 0  

2825500000 –  Tlenki i wodorotlenki miedzi 0 0  

2825600000 –  Tlenki germanu i ditlenek cyrkonu 5 0  

2825700000 –  Tlenki i wodorotlenki molibdenu 0 0  

2825800000 –  Tlenki antymonu 5 0  

2825901000 – –  Tlenki i wodorotlenki cyny 0 0  

2825904000 – –  Tlenki i wodorotlenki wapnia 0 0  

2825909000 – –  Pozostałe 0 0  

2826120000 – –  Glinu 5 0  

2826191000 – – –  Sodu 5 0  
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2826199000 – – –  Pozostałe 0 0  

2826300000 –  Heksafluoroglinian sodu (syntetyczny kriolit) 5 0  

2826900000 –  Pozostałe 5 0  

2827100000 –  Chlorek amonu 0 0  

2827200000 –  Chlorek wapnia 0 0  

2827310000 – –  Magnezu 0 0  

2827320000 – –  Glinu 0 0  

2827350000 – –  Niklu 0 0  

2827391000 – – –  Miedzi 0 0  

2827393000 – – –  Cyny 0 0  

2827394000 – – –  Żelaza 5 0  

2827395000 – – –  Cynku 0 0  

2827399000 – – –  Pozostałe 0 0  

2827410000 – –  Miedzi 5 0  

2827491000 – – –  Glinu 0 0  

2827499000 – – –  Pozostałe 0 0  

2827510000 – –  Bromki sodu lub potasu 0 0  

2827590000 – –  Pozostałe 0 0  

2827601000 – –  Sodu lub potasu 0 0  

2827609000 – –  Pozostałe 0 0  

2828100000 – Techniczny podchloryn (chloran (I)) wapnia i po
zostałe podchloryny (chlorany (I)) wapnia 

0 0  

2828901100 – – –  Sodu 10 5  

2828901900 – – –  Pozostałe 10 0  

2828902000 – –  Chloryny 0 0  

2828903000 – –  Podbrominy 0 0  
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2829110000 – –  Sodu 5 0  

2829191000 – – –  Potasu 5 0  

2829199000 – – –  Pozostałe 0 0  

2829901000 – –  Nadchlorany 5 0  

2829902000 – –  Jodan potasu 0 0  

2829909000 – –  Pozostałe 0 0  

2830101000 – –  Siarczek sodu 0 0  

2830102000 – –  Wodorosiarczek sodu (kwaśny siarczek sodu) 5 0  

2830901000 – –  Siarczek potasu 5 0  

2830909000 – –  Pozostałe 5 0  

2831100000 –  Sodu 0 0  

2831900000 –  Pozostałe 5 0  

2832100000 –  Siarczyny sodu 0 0  

2832201000 – –  Amonu 5 0  

2832209000 – –  Pozostałe 5 0  

2832301000 – –  Sodu 10 0  

2832309000 – –  Pozostałe 10 0  

2833110000 – –  Siarczan disodu 0 0  

2833190000 – –  Pozostałe 0 0  

2833210000 – –  Magnezu 0 0  

2833220000 – –  Glinu 10 5  

2833240000 – –  Niklu 0 0  

2833250000 – –  Miedzi 0 0  

2833270000 – –  Baru 0 0  

2833291000 – – –  Żelaza 0 0  
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2833293000 – – –  Ołowiu 0 0  

2833295000 – – –  Chromu 10 0  

2833296000 – – –  Cynku 0 0  

2833299000 – – –  Pozostałe 0 0  

2833301000 – –  Glinu 5 0  

2833309000 – –  Pozostałe 5 0  

2833401000 – –  Sodu 0 0  

2833409000 – –  Pozostałe 0 0  

2834100000 –  Azotyny 0 0  

2834210000 – –  Potasu 0 0  

2834291000 – – –  Magnezu 0 0  

2834299000 – – –  Pozostałe 0 0  

2835100000 –  Podfosforyny i fosforyny 0 0  

2835220000 – –  Mono- lub disodu 5 7  

2835240000 – –  Potasu 0 0  

2835250000 – – Wodoroortofosforan wapnia (fosforan diwap
nia) 

0 0  

2835260000 – –  Pozostałe fosforany wapnia 0 0  

2835291000 – – –  Żelaza 0 0  

2835292000 – – –  Triamonu 0 0  

2835299000 – – –  Pozostałe 0 0  

2835310000 – –  Trifosforan sodu (tripolifosforan sodu) 0 0  

2835391000 – – –  Pirofosforany sodu 0 0  

2835399000 – – –  Pozostałe 0 0  

2836200000 –  Węglan sodu 0 0  
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2836300000 –  Wodorowęglan sodu (kwaśny węglan sodu) 0 0  

2836400000 –  Węglany potasu 0 0  

2836500000 –  Węglan wapnia 0 0  

2836600000 –  Węglan baru 5 0  

2836910000 – –  Węglan litu 5 0  

2836920000 – –  Węglan strontu 5 0  

2836991000 – – –  Strącany węglan wapnia 5 0  

2836992000 – – –  Węglan amonu 0 0  

2836993000 – – –  Węglan kobaltu 0 0  

2836994000 – – –  Węglan niklu 0 0  

2836995000 – – –  Półtorawęglan sodu 0 0  

2836999000 – – –  Pozostałe 0 0  

2837111000 – – –  Cyjanek 5 0  

2837112000 – – –  Tlenocyjanek 5 0  

2837190000 – –  Pozostałe 5 0  

2837200000 –  Cyjanki złożone 5 0  

2839110000 – –  Metakrzemiany sodu 5 7  

2839190000 – –  Pozostałe 5 0  

2839901000 – –  Aluminium 0 0  

2839902000 – –  Strąconego wapnia 0 0  

2839903000 – –  Magnezu 0 0  

2839904000 – –  Potasu 5 0  

2839909000 – –  Pozostałe 0 0  

2840110000 – –  Bezwodne 5 0  

2840190000 – –  Pozostałe 0 0  
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2840200000 –  Pozostałe borany 5 0  

2840300000 –  Nadtlenoborany (nadborany) 5 0  

2841300000 –  Dichromian sodu 0 0  

2841501000 – –  Chromian cynku lub ołowiu 5 0  

2841502000 – –  Chromian potasu 0 0  

2841503000 – –  Chromian sodu 0 0  

2841504000 – –  Dichromian potasu 0 0  

2841505000 – –  Dichromian talu 0 0  

2841509000 – –  Pozostałe 0 0  

2841610000 – –  Nadmanganian potasu 0 0  

2841690000 – –  Pozostałe 5 0  

2841700000 –  Molibdeniany 10 0  

2841800000 –  Wolframiany 10 0  

2841901000 – –  Gliniany 0 0  

2841909000 – –  Pozostałe 5 0  

2842100000 – Krzemiany podwójne lub złożone, włącznie z gli
nokrzemianami, nawet niezdefiniowanymi che
micznie 

0 0  

2842901000 – –  Arseniany i arszeniki 5 0  

2842902100 – – –  Amonu i cynku 5 0  

2842902900 – – –  Pozostałe 0 0  

2842903000 – –  Fosforany podwójne lub złożone (fosforosole) 0 0  

2842909000 – –  Pozostałe 0 0  

2843100000 –  Koloidy metali szlachetnych 5 0  

2843210000 – –  Azotan srebra 10 5  

2843290000 – –  Pozostałe 10 0  

2843300000 –  Związki złota 5 0  
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2843900000 –  Pozostałe związki; amalgamaty 10 0  

2844100000 –  Naturalny uran i jego związki; stopy, dyspersje 
(włącznie z cermetalami), produkty ceramiczne 
oraz mieszaniny zawierające naturalny uran lub 
naturalne związki uranu 

5 0  

2844200000 –  Uran wzbogacony w U 235 oraz jego związki; 
pluton oraz jego związki; stopy, dyspersje 
(włącznie z cermetalami), produkty ceramiczne 
i mieszaniny zawierające uran wzbogacony 
w U 235, pluton lub związki tych produktów 

5 0  

2844300000 –  Uran zubożony w U 235 i jego związki; tor 
i jego związki; stopy, dyspersje (włącznie z cer
metalami), produkty ceramiczne oraz miesza
niny zawierające uran zubożony w U 235, tor 
lub związki tych produktów 

5 0  

2844401000 – –  Pozostałości promieniotwórcze 5 0  

2844409000 – –  Pozostałe 5 0  

2844500000 –  Zużyte (napromieniowane) elementy paliwowe 
(wsady) do reaktorów jądrowych 

5 0  

2845100000 –  Ciężka woda (tlenek deuteru) 5 0  

2845900000 –  Pozostałe 5 0  

2846100000 –  Związki ceru 5 0  

2846900000 –  Pozostałe 5 0  

2847000000 Nadtlenek wodoru (woda utleniona), nawet zesta
lony mocznikiem 

0 0  

2848000000 Fosforki, nawet niezdefiniowane chemicznie, z wy
łączeniem żelazofosforu 

5 0  

2849100000 –  Wapnia 10 0  

2849200000 –  Krzemu 5 0  

2849901000 – –  Wolframu 5 0  

2849909000 – –  Pozostałe 0 0  

2850001000 –  Azotek ołowiu 0 0  

2850002000 –  Azydki 0 0  

2850009000 –  Pozostałe 0 0  
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2852001000 –  Siarczany rtęci 0 0  

2852002100 – –  Merbromin (INN) (Merkurochrom) 0 0  

2852002900 – –  Pozostałe 0 0  

2852009000 –  Pozostałe 0 0  

2853001000 –  Chlorek cyjanu 5 0  

2853003000 – Woda destylowana lub woda do pomiarów prze
wodności oraz woda o podobnej czystości; 
ciekłe powietrze oraz oczyszczone powietrze 

0 0  

2853009000 –  Pozostałe 5 0  

2901100000 –  Nasycone 5 0  

2901210000 – –  Etylen 5 0  

2901220000 – –  Propen (propylen) 5 0  

2901230000 – –  Buten (butylen) oraz jego izomery 5 0  

2901240000 – –  Butadien-1,3 i izopren 5 0  

2901290000 – –  Pozostałe 5 5  

2902110000 – –  Cykloheksan 0 0  

2902190000 – –  Pozostałe 0 0  

2902200000 –  Benzen 0 0  

2902300000 –  Toluen 0 0  

2902410000 – –  O-ksylen 0 0  

2902420000 – –  M-ksylen 0 0  

2902430000 – –  P-ksylen 0 0  

2902440000 – –  Mieszaniny izomerów ksylenu 0 0  

2902500000 –  Styren 0 0  

2902600000 –  Etylobenzen 5 0  

2902700000 –  Kumen 5 0  

2902901000 – –  Naftalen 5 0  
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2902909000 – –  Pozostałe 0 0  

2903111000 – – –  Chlorometan (chlorek metylenu) 5 0  

2903112000 – – –  Chloroetan (chlorek etylu) 5 0  

2903120000 – –  Dichlorometan (chlorek metylenu) 5 0  

2903130000 – –  Chloroform (trichlorometan) 0 0  

2903140000 – –  Tetrachlorek węgla 5 0  

2903150000 – –  Dichlorek etylenu (ISO) (1,2-dichloroetan) 10 0  

2903191000 – – –  1,1,1-trichloroetan (metylochloroform) 5 0  

2903199000 – – –  Pozostałe 5 0  

2903210000 – –  Chlorek winylu (chloroetylen) 10 0  

2903220000 – –  Trichloroetylen 0 0  

2903230000 – –  Tetrachloroetylen (perchloroetylen) 5 0  

2903291000 – – –  Chlorek winylidenu (monomer) 5 0  

2903299000 – – –  Pozostałe 5 0  

2903310000 – –  Dibromek etylenu (ISO) (1,2-dibromoetan) 0 0  

2903391000 – – –  Bromometan (bromek metylu) 0 0  

2903392100 – – – –  Difluorometan 5 0  

2903392200 – – – –  Trifluorometan 5 0  

2903392300 – – – –  Difluoroetan 5 0  

2903392400 – – – –  Trifluoroetan 5 0  

2903392500 – – – –  Tetrafluoroetan 5 0  

2903392600 – – – –  Pentafluoroetan 5 0  

2903393000 – – –  1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluorometylo) 
prop-1-en 

5 0  

2903399000 – – –  Pozostałe 0 0  

2903410000 – –  Trichlorofluorometan 5 0  
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2903420000 – –  Dichlorodifluorometan 5 0  

2903430000 – –  Trichlorotrifluoroetany 5 0  

2903440000 – – Dichlorotetrafluoroetany i chloropentafluoroe
tan 

5 0  

2903451000 – – –  Chlorotrifluorometan 5 0  

2903452000 – – –  Pentachlorofluoroetan 5 0  

2903453000 – – –  Tetrachlorodifluoroetany 5 0  

2903454100 – – – –  Heptachlorofluoropropany 5 0  

2903454200 – – – –  Heksachlorodifluoropropany 5 0  

2903454300 – – – –  Pentachlorotrifluoropropany 5 0  

2903454400 – – – –  Tetrachlorotetrafluoropropany 5 0  

2903454500 – – – –  Trichloropentafluoropropany 5 0  

2903454600 – – – –  Dichloroheksafluoropropany 5 0  

2903454700 – – – –  Chloroheptafluoropropany 5 0  

2903459000 – – –  Pozostałe 0 0  

2903460000 – – Bromochlorodifluorometan, bromotrifluoro
metan i dibromotetrafluoroetany 

5 0  

2903470000 – –  Pozostałe pochodne perfluorowcowane 5 0  

2903491100 – – – –  Chlorodifluorometan 5 0  

2903491300 – – – –  Dichloropentafluoropropany 5 0  

2903491400 – – – –  Dichlorotrifluoroetany 5 0  

2903491500 – – – –  Chlorotetrafluoroetany 5 0  

2903491600 – – – –  Dichlorofluoroetany 5 0  

2903491700 – – – –  Chlorodifluoroetany 5 0  

2903491800 – – – –  Trichlorofluoroetany 0 0  

2903491900 – – – –  Pozostałe 0 0  
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2903492000 – – – Pochodne metanu, etanu i propanu, fluo
rowcowane tylko fluorem oraz bromem 

5 0  

2903499000 – – –  Pozostałe 5 0  

2903511000 – – –  Lindan (ISO) izomer gamma 5 0  

2903512000 – – –  Izomery alfa, beta oraz delta 10 0  

2903519000 – – –  Pozostałe 5 0  

2903521000 – – –  Aldryna (ISO) 10 0  

2903522000 – – –  Chlordan (ISO) 10 0  

2903523000 – – –  Heptachlor (ISO) 0 0  

2903591000 – – –  Kamfechlor (toksafen) 0 0  

2903592000 – – –  Mirex 0 0  

2903599000 – – –  Pozostałe 0 0  

2903610000 – – Chlorobenzen, o-dichlorobenzen i p-dichloro
benzen 

5 0  

2903621000 – – –  Heksachlorobenzen (ISO) 5 0  

2903622000 – – – DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1-trich
loro-2,2-bis(p- chlorofenylo)etan) 

5 0  

2903690000 – –  Pozostałe 5 0  

2904101000 – –  Kwas naftalenosulfonowy 5 5  

2904109000 – –  Pozostałe 0 0  

2904201000 – –  Dinitrotoluen 10 0  

2904202000 – –  Trinitrotoluen (TNT) 10 0  

2904203000 – – Trinitrobutylometaksylen i dinitrobutylopara
cymen 

5 0  

2904204000 – –  Nitrobenzen 5 0  

2904209000 – –  Pozostałe 5 0  

2904901000 – –  Trichloronitrometan (chloropikryna) 5 0  
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2904909000 – –  Pozostałe 0 0  

2905110000 – –  Metanol (alkohol metylowy) 0 0  

2905121000 – – –  Alkohol propylowy 0 0  

2905122000 – – –  Alkohol izopropylowy 0 0  

2905130000 – –  Butan-1-ol (alkohol n-butylowy) 0 0  

2905141000 – – –  Izobutyl 0 0  

2905149000 – – –  Pozostałe 0 0  

2905161000 – – –  2-etyloheksanol 0 0  

2905169000 – – –  Pozostałe oktanole 0 0  

2905170000 – – Dodekan-1-ol (alkohol laurylowy), heksade
kan-1-ol (alkohol cetylowy), oktadekan-1-ol 
(alkohol stearylowy) 

0 0  

2905191000 – – –  Alkohol metylowo-amylowy 0 0  

2905192000 – – –  Pozostałe alkohole heksylowe (heksanole); 
alkohole heptylowe (heptanole) 

0 0  

2905193000 – – –  Alkohole nonylowe (nonanole) 5 0  

2905194000 – – –  Alkohole decylowe (dekanole) 0 0  

2905195000 – – – 3,3-dimetylobutan-2-Ol (alkohol pinakoli
nowy) 

5 0  

2905196000 – – –  Pentanol (alkohol amylowy) i jego izomery 5 0  

2905199000 – – –  Pozostałe 0 0  

2905220000 – –  Alifatyczne alkohole terpenowe 0 0  

2905290000 – –  Pozostałe 0 0  

2905310000 – –  Glikol etylenowy (etanodiol) 0 0  

2905320000 – –  Glikol propylenowy (propano-1,2-diol) 0 0  

2905391000 – – –  Glikol butylenowy (butanodiol) 0 0  

2905399000 – – –  Pozostałe 0 0  
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2905410000 – –  2-Etylo-2-(hydroksymetylo)propano-1,3-diol 
(trimetylolopropan) 

0 0  

2905420000 – –  Pentaerytrytol (pentaerytryt) 0 0  

29054300 – –  Mannit 5 0  

29054400 – –  D-sorbit (sorbitol) 15 E  

2905450000 – –  Glicerol 10 5  

2905490000 – –  Pozostałe 0 0  

2905510000 – –  Etchlorwinol (INN) 0 0  

2905590000 – –  Pozostałe 0 0  

2906110000 – –  Mentol 0 0  

2906120000 – – Cykloheksanol, metylocykloheksanole i dime
tylocykloheksanole 

5 0  

2906130000 – –  Sterole i inozyty 0 0  

2906190000 – –  Pozostałe 0 0  

2906210000 – –  Alkohol benzylowy 0 0  

2906290000 – –  Pozostałe 0 0  

2907111000 – – –  Fenol (hydroksybenzen) 0 0  

2907112000 – – –  Sole 0 0  

2907120000 – –  Krezole i ich sole 0 0  

2907131000 – – –  Nonylofenol 0 0  

2907139000 – – –  Pozostałe 0 0  

2907150000 – –  Naftole i ich sole 0 0  

2907190000 – –  Pozostałe 0 0  

2907210000 – –  Rezorcyna i jej sole 0 0  

2907220000 – –  Hydrochinon (chinol) i jego sole 0 0  
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2907230000 – – 4,4′-Izopropylidenodifenol (bisfenol A, difeny
lolopropan) 

0 0  

2907291000 – – –  Fenoloalkohole 0 0  

2907299000 – – –  Pozostałe 0 0  

2908110000 – –  Pentachlorofenol (ISO) 0 0  

2908190000 – –  Pozostałe 0 0  

2908910000 – –  Dinoseb (ISO) i jego sole 0 0  

2908991000 – – – Tylko sulfonowane pochodne, ich sole i es
try 

0 0  

2908992100 – – – –  Dinitro-ortokrezol (DNOK) 0 0  

2908992200 – – – –  Dinitrofenol 0 0  

2908992300 – – – –  Kwas pikrynowy (trinitrofenol) 0 0  

2908992900 – – – –  Pozostałe 0 0  

2908999000 – – –  Pozostałe 0 0  

2909110000 – –  Eter dietylu (tlenek etylu) 0 0  

2909191000 – – –  Eter tert-butylowo-metylowy 0 0  

2909199000 – – –  Pozostałe 0 0  

2909200000 – Etery cykloalkanowe, cykloalkenowe i cykloterpe
nowe i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitro
wane lub nitrozowane pochodne 

0 0  

2909301000 – –  Anetol 0 0  

2909309000 – –  Pozostałe 0 0  

2909410000 – –  2,2′-Oksydietanol (glikol dietylenowy) 0 0  

2909430000 – –  Etery monobutylowe glikolu etylenowego lub 
glikolu dietylenowego 

0 0  

2909440000 – – Pozostałe etery monoalkilowe glikolu etyleno
wego lub glikolu dietylenowego 

0 0  

2909491000 – – –  Glikol dipropylowy 5 0  

2909492000 – – –  Glikol trietylenowy 0 0  
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2909493000 – – –  Glicerol gwajakol 0 0  

2909494000 – – –  Eter monometylowy glikolu propylenowego 0 0  

2909495000 – – –  Pozostałe etery glikoli propylenowych 0 0  

2909496000 – – –  Pozostałe etery glikoli etylenowych 0 0  

2909499000 – – –  Pozostałe 0 0  

2909501000 – –  Gwajakol, eugenol i izoeugenol; sól potasowa 
sulfogwajakolu 

0 0  

2909509000 – –  Pozostałe 0 0  

2909601000 – –  Nadtlenoketon metylowo-etylowy 0 0  

2909609000 – –  Pozostałe 0 0  

2910100000 –  Oksiran (tlenek etylenu) 5 0  

2910200000 –  Metylooksiran (tlenek propylenu) 0 0  

2910300000 –  1-Chloro-2,3-epoksypropan (epichlorohydryna) 5 0  

2910400000 –  Dieldryna (ISO, INN) 10 0  

2910902000 – –  Endryna (ISO) 10 0  

2910909000 – –  Pozostałe 0 0  

2911000000 Acetale i półacetale, nawet z inną tlenową grupą 
funkcyjną oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, 
nitrowane lub nitrozowane pochodne 

5 0  

2912110000 – –  Metanal (formaldehyd) 5 0  

2912120000 – –  Etanal (acetaldehyd) 0 0  

2912192000 – – –  Cytral i cytronellal 0 0  

2912193000 – – –  Aldehyd glutarowy 5 0  

2912199000 – – –  Pozostałe 0 0  

2912210000 – –  Benzaldehyd (aldehyd benzoesowy) 0 0  

2912291000 – – – Aldehyd cynamonowy i aldehyd fenylooc
towy 

0 0  

2912299000 – – –  Pozostałe 0 0  
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2912300000 –  Aldehydoalkohole 0 0  

2912410000 – – Wanilina (aldehyd 4-hydroksy-3-metoksyben
zoesowy) 

0 0  

2912420000 – – Etylowanilina (aldehyd 3-etoksy-4-hydroksy
benzoesowy) 

0 0  

2912490010 – – –  Aldehyd anyżowy (4-metoksybenzaldehyd) 0 0  

2912490090 – – –  Pozostałe 5 0  

2912500000 –  Cykliczne polimery aldehydów 0 0  

2912600000 –  Paraformaldehyd 5 0  

2913000000 Fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitro
zowane pochodne produktów objętych pozy
cją 2912 

0 0  

2914110000 – –  Aceton 10 0  

2914120000 – –  Butanon (keton metylowo-etylowy) 0 0  

2914130000 – – 4-Metylopentan-2-on (keton metylowo-izobu
tylowy) 

0 0  

2914190000 – –  Pozostałe 0 0  

2914210000 – –  Kamfora 0 0  

2914221000 – – –  Cykloheksanon 0 0  

2914222000 – – –  Metylocykloheksanony 0 0  

2914230000 – –  Jonony i metylojonony 0 0  

2914292000 – – –  Izoforon 0 0  

2914299000 – – –  Pozostałe 0 0  

2914310000 – –  Fenyloaceton (fenylopropan-2-on) 0 0  

2914390000 – –  Pozostałe 0 0  

2914401000 – –  4-Hydroksy-4-metylo-2-pentanon (alkohol 
diacetonowy) 

0 0  

2914409000 – –  Pozostałe 0 0  

2914500000 – –  Ketonofenole i ketony z inną tlenową grupą 
funkcyjną 

0 0  
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2914610000 – –  Antrachinon 0 0  

2914690000 – –  Pozostałe 0 0  

2914700000 – Fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub ni
trozowane pochodne 

0 0  

2915110000 – –  Kwas mrówkowy 0 0  

2915121000 – – –  Mrówczan sodu 5 0  

2915129000 – – –  Pozostałe 0 0  

2915130000 – –  Estry kwasu mrówkowego 0 0  

2915210000 – –  Kwas octowy 0 0  

2915240000 – –  Bezwodnik octowy 0 0  

2915291000 – – –  Octany wapnia, ołowiu, miedzi, chromu, 
glinu lub żelaza 

0 0  

2915292000 – – –  Octan sodu 0 0  

2915299000 – – –  Pozostałe 0 0  

2915310000 – –  Octan etylu 0 0  

2915320000 – –  Octan winylu 0 0  

2915330000 – –  Octan N-butylu 0 0  

2915360000 – –  Octan dinosebu (ISO) 0 0  

2915391000 – – –  Octan metylu 0 0  

2915392100 – – – –  Octan propylu 0 0  

2915392200 – – – –  Octan izopropylu 0 0  

2915393000 – – –  Octan amylu i octan izoamylu 0 0  

2915399000 – – –  Pozostałe 0 0  

2915401000 – –  Kwasy 10 0  

2915402000 – –  Sole i estry 0 0  

2915501000 – –  Kwas propionowy 0 0  

2915502100 – – –  Sole 0 0  
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2915502200 – – –  Estry 0 0  

2915601100 – – –  Kwasy butanowe 0 0  

2915601900 – – –  Pozostałe 0 0  

2915602000 – –  Kwasy pentanowe oraz ich sole i estry 0 0  

2915701000 – – –  Kwas palmitynowy, jego sole i estry 0 0  

2915702100 – – –  Kwas stearynowy 0 0  

2915702200 – – –  Sole 0 0  

2915702900 – – –  Estry 0 0  

2915902000 – –  Kwasy bromooctowe 0 0  

2915903100 – – –  Chlorek acetylu 0 0  

2915903900 – – –  Pozostałe 0 0  

2915904000 – –  Oktanian cyny 0 0  

2915905000 – –  Kwas laurynowy 0 0  

2915909000 – –  Pozostałe 0 0  

2916111000 – – –  Kwas akrylowy 0 0  

2916112000 – – –  Sole 0 0  

2916121000 – – –  Akrylan butylu 0 0  

2916129000 – – –  Pozostałe 0 0  

2916130000 – –  Kwas metakrylowy i jego sole 0 0  

2916141000 – – –  Metakrylan metylu 0 0  

2916149000 – – –  Pozostałe 0 0  

2916151000 – – –  Kwas oleinowy 5 5  

2916152000 – – –  Sole i estry kwasu oleinowego 0 0  

2916159000 – – –  Pozostałe 0 0  

2916191000 – – –  Kwas sorbinowy i jego sole 0 0  
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2916192000 – – –  Pochodne kwasu akrylowego 0 0  

2916199010 – – – –  Pochodne kwasu metakrylowego 0 0  

2916199090 – – – –  Pozostałe 0 0  

2916201000 – –  Aletryna (ISO) 5 0  

2916202000 – –  Permetryna (ISO) (INN) 5 0  

2916209000 – –  Pozostałe 5 0  

2916311000 – – –  Kwas benzoesowy 0 0  

2916313000 – – –  Benzoesan sodu 0 0  

2916314000 – – – Benzoesan naftalenu, amonu, potasu, wap
nia, metylu i etylu 

0 0  

2916319000 – – –  Pozostałe 0 0  

2916321000 – – –  Nadtlenek benzoilu 0 0  

2916322000 – – –  Chlorek benzoilu 0 0  

2916340000 – –  Kwas fenylooctowy i jego sole 0 0  

2916350000 – –  Estry kwasu fenylooctowego 0 0  

2916360000 – –  Binapakryl (ISO) 0 0  

2916390000 – –  Pozostałe 0 0  

2917111000 – – –  Kwas szczawiowy 0 0  

2917112000 – – –  Sole i estry 0 0  

2917121000 – – –  Kwas adypinowy 0 0  

2917122000 – – –  Sole i estry 0 0  

2917131000 – – –  Kwas azelainowy (INN), jego sole i estry 0 0  

2917132000 – – –  Kwas sebacynowy, jego sole i estry 0 0  

2917140000 – –  Bezwodnik maleinowy 0 0  
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2917191000 – – –  Kwas maleinowy 0 0  

2917192000 – – – Sole, estry i pozostałe pochodne kwasu ma
leinowego 

0 0  

2917193000 – – –  Kwas fumarowy 0 0  

2917199000 – – –  Pozostałe 0 0  

2917200000 – Cykloalkanowe, cykloalkenowe lub cykloterpe
nowe kwasy polikarboksylowe, ich bezwodniki, 
halogenki, nadtlenki, nadtlenokwasy i ich po
chodne 

0 0  

2917320000 – –  Ortoftalany dioktylu 5 0  

2917330000 – –  Ortoftalany dinonylu lub didecylu 10 0  

2917341000 – – –  Ortoftalany dimetylu lub dietylu 10 0  

2917342000 – – –  Ortoftalany dibutylu 5 0  

2917349000 – – –  Pozostałe 5 0  

2917350000 – –  Bezwodnik ftalowy 0 0  

2917361000 – – –  Kwas tereftalowy 0 0  

2917362000 – – –  Sole 5 0  

2917370000 – –  Tereftalan dimetylu 0 0  

2917392000 – – –  Kwas ortoftalowy i jego sole 5 0  

2917393000 – – –  Kwas izoftalowy, jego sole i estry 0 0  

2917394000 – – –  Bezwodnik trimelitowy 0 0  

2917399000 – – –  Pozostałe 5 0  

2918111000 – – –  Kwas mlekowy 0 0  

2918112000 – – –  Mleczan wapnia 0 0  

2918119000 – – –  Pozostałe 0 0  

2918120000 – –  Kwas winowy 0 0  

2918130000 – –  Sole i estry kwasu winowego 0 0  

2918140000 – –  Kwas cytrynowy 0 0  
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2918153000 – – –  Cytrynian sodu 0 0  

2918159000 – – –  Pozostałe 0 0  

2918161000 – – –  Kwas glukonowy 0 0  

2918162000 – – –  Glukonian wapnia 0 0  

2918163000 – – –  Glukonian sodu 0 0  

2918169000 – – –  Pozostałe 0 0  

2918180000 – –  Chlorobenzylat (ISO) 0 0  

2918191000 – – –  Kwas -2,2-difenylo-2-hydroksyoctowy 
(kwas benzilowy) 

0 0  

2918192000 – – –  Pochodne kwasu glukonowego 0 0  

2918199000 – – –  Pozostałe 0 0  

2918211000 – – –  Kwas salicylowy 0 0  

2918212000 – – –  Sole 0 0  

2918221000 – – –  Kwas O-acetylosalicylowy 5 0  

2918222000 – – –  Sole i estry 0 0  

2918230000 – –  Pozostałe estry kwasu salicylowego i ich sole 5 0  

2918291100 – – – –  P-hydroksybenzoesan metylu 0 0  

2918291200 – – – –  P-hydroksybenzoesan propylu 0 0  

2918291900 – – – –  Pozostałe 0 0  

2918299000 – – –  Pozostałe 0 0  

2918300000 – Kwasy karboksylowe z aldehydową lub keto
nową grupą funkcyjną, ale bez innej tlenowej 
grupy funkcyjnej, ich bezwodniki, halogenki, 
nadtlenki, nadtlenokwasy oraz ich pochodne 

0 0  

2918910000 – – 2,4,5-T (ISO) (kwas 2,4,5-trichlorofenoksyoc
towy), jego sole i estry 

0 0  

2918991100 – – – –  2,4-D (ISO) 0 0  

2918991200 – – – –  Sole 0 0  

2918992000 – – –  Estry 2,4-D 0 0  
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2918993000 – – –  Dicamba (ISO) 0 0  

2918994000 – – –  MCPA (ISO) 0 0  

2918995000 – – – 2,4-DB kwas (2,4-dichlorofenoksy) buta
nowy 

0 0  

2918996000 – – –  Dichloroprop (ISO) 0 0  

2918997000 – – – Dichlofop metylowy (2-[4-(2,4-dichlorofe
noksy)fenoksy]propanian metylu) 

0 0  

2918999100 – – – –  Naproksen sodu 0 0  

2918999200 – – – –  Kwas 2,4-dwuchlorofenoksypropionowy 0 0  

2918999900 – – – –  Pozostałe 0 0  

2919100000 –  Fosforan tris(2,3-dibromopropylu) 5 0  

2919901100 – – –  Glicerofosforan sodu 0 0  

2919901900 – – –  Pozostałe 0 0  

2919902000 – –  Fosforan 2,2-dichlorowinylu-dimetylu (DDVP) 0 0  

2919903000 – –  Chlorfenwinfos (ISO) 0 0  

2919909000 – –  Pozostałe 5 0  

2920111000 – – –  Paration (ISO) 0 0  

2920112000 – – –  Paration-metyl (ISO) (metyloparation) 10 0  

2920192000 – – –  Benzenotiofosfonian o-etylo-o-p-nitrofenylu 5 0  

2920199000 – – –  Pozostałe 0 0  

2920901000 – –  Nitrogliceryna (triazotan glicerolu) 5 0  

2920902000 – –  Pentryt (tetranitropentaerytryt) 5 0  

2920903100 – – –  Dimetylu i trimetylu 5 0  

2920903200 – – –  Dietylu i trietylu 5 0  

2920903900 – – –  Pozostałe 5 0  

2920909000 – –  Pozostałe 0 0  
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2921110000 – –  Metyloamina, di- lub trimetyloamina oraz ich 
sole 

0 0  

2921191000 – – –  Bis (2-chloroetylo) etyloamina 0 0  

2921192000 – – – Chlorometyna (INN) (bis(2-chloroetylo) me
tyloamina) 

5 0  

2921193000 – – –  Trichlorometyna (INN) (tris(2-chloroetylo) 
amina) 

5 0  

2921194000 – – –  N,N-dialkilo (metylo, etylo, N-propylo lub 
izopropylo) 2-chloroetylaminy i ich proto
nowane sole 

5 0  

2921195000 – – –  Dietyloamina i jej sole 5 0  

2921199000 – – –  Pozostałe 0 0  

2921210000 – –  Etylenodiamina i jej sole 5 0  

2921220000 – –  Heksametylenodiamina i jej sole 5 0  

2921290000 – –  Pozostałe 0 0  

2921300000 – Cykloalkanowe, cykloalkenowe lub cykloterpe
nowe mono- lub poliaminy i ich pochodne; ich 
sole 

0 0  

2921410000 – –  Anilina i jej sole 0 0  

2921421000 – – –  Chloroaniliny 0 0  

2921422000 – – –  N-metylo-N,2,4,6-tetranitroanilina (tetryl) 5 0  

2921429000 – – –  Pozostałe 0 0  

2921430000 – –  Toluidyny i ich pochodne; ich sole 5 0  

2921440000 – –  Difenyloamina i jej pochodne; jej sole 5 0  

2921450000 – – 1-naftyloamina (α-naftyloamina), 2-naftyloa
mina (β-naftyloamina) i ich pochodne; ich 
sole 

5 0  

2921461000 – – –  Amfetamina (INN) 0 0  

2921462000 – – –  Benzfetamina (INN), deksamfetamina (INN), 
etilamfetamina (INN) i fenkamfamina (INN) 

5 0  

2921463000 – – –  Lefetamina (INN), lewamfetamina (INN), 
mefenoreks (INN) i fentermina (INN) 

5 0  
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2921469000 – – –  Pozostałe 0 0  

2921491000 – – –  Ksylidyny 5 0  

2921499000 – – –  Pozostałe 0 0  

2921510000 – –  O-, m-, p-Fenylenodiamina, diaminotolueny 
i ich pochodne; ich sole 

0 0  

2921590000 – – –  Pozostałe 0 0  

2922111000 – – –  Monoetanoloamina 0 0  

2922112000 – – –  Sole 0 0  

2922121000 – – –  Dietanoloamina 0 0  

2922122000 – – –  Sole 5 0  

2922131000 – – –  Trietanoloamina 0 0  

2922132000 – – –  Sole 5 0  

2922141000 – – –  Dekstropropoksyfen (INN) 0 0  

2922142000 – – –  Sole 0 0  

2922192100 – – – – N,N-dimetylo-2-aminoetanol i jego pro
tonowane sole 

0 0  

2922192200 – – – – N,N-dietylo-2-aminoetanol i jego proto
nowane sole 

5 0  

2922192900 – – – –  Pozostałe 0 0  

2922193000 – – –  Etylodietanoloamina 0 0  

2922194000 – – –  Metylodietanoloamina 0 0  

2922199000 – – –  Pozostałe 0 0  

2922210000 – –  Kwasy aminohydroksynaftalenosulfonowe 
i ich sole 

5 0  

2922290000 – –  Pozostałe 5 0  

2922311000 – – –  Amfepramon (INN) 5 0  

2922312000 – – –  Metadon (INN) 0 0  

2922313000 – – –  Normetadon (INN) 0 0  

24.12.2016 L 356/841 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



NANDINA 
2007 Wyszczególnienie Stawka podstawowa Kategoria Uwagi 

2922319000 – – –  Pozostałe 0 0  

2922390000 – –  Pozostałe 0 0  

2922410000 – –  Lizyna i jej estry; ich sole 0 0  

2922421000 – – –  Glutaminian monosodowy 5 0  

2922429000 – – –  Pozostałe 0 0  

2922430000 – –  Kwas antranilowy (kwas o-aminobenzoesowy) 
i jego sole 

5 0  

2922441000 – – –  Tylidyna (INN) 0 0  

2922449000 – – –  Pozostałe 0 0  

2922491000 – – –  Glicyna (INN), jej sole i estry 0 0  

2922493000 – – –  Alaniny (INN), fenyloalanina (INN), leucyna 
(INN), izoleucyna (INN) i kwas asparagi
nowy (INN) 

0 0  

2922494100 – – – –  Kwas etylenodiaminotetraoctowy (EDTA) 
(kwas wersenowy (INN)) 

0 0  

2922494200 – – – –  Sole 5 0  

2922499000 – – –  Pozostałe 0 0  

2922503000 – – 2-amino-1-(2,5-dimetoksy-4-metylo)-fenylo
propan (STP, DOM) 

0 0  

2922504000 – –  Fenoloaminokwasy, ich sole i pochodne 0 0  

2922509000 – –  Pozostałe 0 0  

2923100000 –  Cholina i jej sole 0 0  

2923200000 –  Lecytyny i pozostałe fosfoaminolipidy 5 0  

2923901000 – –  Pochodne choliny 0 0  

2923909000 – –  Pozostałe 0 0  

2924110000 – –  Meprobamat (INN) 0 0  

2924120000 – – Fluoroacetamid (ISO), fosfamidon (ISO) i mo
nokrotofos (ISO) 

0 0  

2924190000 – –  Pozostałe 0 0  
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2924211000 – – –  Diuron (ISO) 0 0  

2924219000 – – –  Pozostałe 0 0  

2924230000 – – Kwas 2-acetamidobenzoesowy (kwas N-acety
loantranilowy) i jego sole 

0 0  

2924240000 – –  Etynamat (INN) 0 0  

2924291000 – – –  Acetylo-p-aminofenol (paracetamol) (INN) 0 0  

2924292000 – – –  Lidokaina (INN) 0 0  

2924293000 – – –  Karbaryl (ISO), (INN) 0 0  

2924294000 – – –  Propanyl (ISO) 5 5  

2924295000 – – –  Metalaksyl (ISO) 0 0  

2924296000 – – –  Aspartam (INN) 0 0  

2924297000 – – –  Atenolol (INN) 0 0  

2924298000 – – – Butachlor (2'-chloro-2',6' dietylo-N-(butok
symetylo) acetanilid) 

0 0  

2924299100 – – – –  2'-chloro-2',6' dietylo-N-(metoksymetylo) 
acetanilid 

0 0  

2924299900 – – – –  Pozostałe 0 0  

2925110000 – –  Sacharyna i jej sole 0 0  

2925120000 – –  Glutetymid (INN) 0 0  

2925190000 – –  Pozostałe 0 0  

2925210000 – –  Chlordimeform (ISO) 10 0  

2925291000 – – –  Guanidyny, ich sole i pochodne 0 0  

2925299000 – – –  Pozostałe 5 5  

2926100000 –  Akrylonitryl 5 0  

2926200000 –  1-Cyjanoguanidyna (dicyjanodiamid) 5 0  

2926301000 – –  Fenproporeks (INN) i jego sole 5 0  
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2926302000 – – Półprodukt metadonu (INN) (4-cyjano-2-dime
tyloamino-4,4-difenylobutan) 

0 0  

2926902000 – –  Acetonitryl 5 0  

2926903000 – –  Cyjanohydryna acetonu 5 0  

2926904000 – – 2-cyjano-N-[(etyloamino)karbonylo]-2-(metok
syamino) acetamid (cymoksanil) 

0 0  

2926905000 – –  Cypermetryna 0 0  

2926909000 – –  Pozostałe 0 0  

2927000000 –  Diazo-, azo- lub azoksyzwiązki 5 0  

2928001000 –  Etylo metylo cetoksym (oksym butanonu) 0 0  

2928002000 –  Foksym (ISO) (INN) 0 0  

2928009000 –  Pozostałe 0 0  

2929101000 – –  Diizocyjanian toluenu 5 0  

2929109000 – –  Pozostałe 0 0  

2929901000 – –  Dihalogenki N,N-dialkilo (metylo, etylo, n- 
propylo lub izopropylo) fosforoamidowe 

10 0  

2929902000 – – Dialkilo (metylo, etylo, n-propylo lub izopro
pylo) N,N-dialkilo (metylo, etylo, n-propylo 
lub izopropylo) fosforoamidany 

10 0  

2929903000 – –  Cyklaminian sodu (INN) 10 0  

2929909000 – –  Pozostałe 10 0  

2930201000 – –  Etylodipropylotiokarbaminian 0 0  

2930202000 – –  Butylat (ISO), tiobenkarb, wernolat 5 5  

2930209000 – –  Pozostałe 5 0  

2930301000 – –  Disulfid tetrametylotiuramu (ISO) (INN) 0 0  

2930309000 – –  Pozostałe 5 0  

2930400000 –  Metionina 0 0  
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2930500000 –  Kaptafol (ISO) i metamidofos (ISO) 0 0  

2930901100 – – –  Tiofanat metylowy (ISO) 0 0  

2930901900 – – –  Pozostałe 0 0  

2930902100 – – –  N,N-dialkilo (metylo, etylo, n-propylo lub 
izopropylo) aminoetan-2-tiole i ich proto
nowane sole 

0 0  

2930902900 – – –  Pozostałe 0 0  

2930903000 – –  Malation (ISO) 0 0  

2930905100 – – –  Izopropyloksantanian sodu (ISO) 10 0  

2930905900 – – –  Pozostałe 5 0  

2930906000 – –  Tiodiglikol (sulfid bis (2-hydroksyetylu)) 0 0  

2930907000 – –  Fosforotiolan O,O-dietylo-S-[2-(dietyloamino) 
etylu] i jego alkilowane lub protonowane sole 

0 0  

2930908000 – – Etylofosfonotionotionian O-etylo-S-fenylu (fo
nofos) 

5 0  

2930909200 – – –  Sole, estry i pochodne metioniny 5 0  

2930909300 – – –  Dimetoat (ISO), fention (ISO) 0 0  

2930909400 – – –  [S-2-dialkilo (metylo-, etylo-, n-propylo- lub 
izopropylo-)amino) etylo] alkilo-wodoro- 
(metylo-, etylo-, n-propylo- lub izopropylo-) 
tiofosfoniany i ich estry O-alkilowe (≤ C10, 
łącznie z cykloalkilowymi), ich alkilowane 
lub protonowane sole 

0 0  

2930909500 – – –  Sulfid 2-chloroetylu i sulfid chlorometylu; 
sulfid bis(2-chloroetylu) 

0 0  

2930909600 – – – Bis(2-chloroetylotio)metan; 1,2-bis(2-chlo
roetylotio)etan; 1,3-bis(2-chloroetylotio)-n- 
propan; 1,4-bis(2-chloroetylotio)-n-butan; 
1,5-bis(2-chloroetylotio)-n-pentan 

0 0  

2930909700 – – –  Tlenek bis(2-chloroetylotiometylu); tlenek 
bis(2-chloroetylotioetylu) 

0 0  
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2930909800 – – – Pozostałe substancje zawierające atom fos
foru połączony z jedną grupą metylową, 
etylową, n-propylową lub izopropylową, ale 
nie z kolejnymi atomami węgla 

5 0  

2930909900 – – –  Pozostałe 0 0  

2931001000 –  Tetraetyloołów 5 0  

2931003100 – –  Glifosat (ISO) 0 0  

2931003200 – –  Sole 0 0  

2931004000 –  O-alkilo (≤ C10, włącznie z cykloalkilem) alkilo 
(metylo-, etylo-, n-propylo- lub izopropylo-) 
fluorofosfoniany 

5 0  

2931009200 – –  Trichlorofon (ISO) 0 0  

2931009300 – –  O-alkilo (≤ C10, łącznie z cykloalkilo) N, N- 
dialkilo (metylo-, etylo-, n-propylo- lub izo
propylo-) amidocyjanofosforany 

0 0  

2931009400 – – (2-Chlorowinylo)dichloroarsyna; bis(2-chloro
winylo)chloroarsyna; tris(2-chlorowinylo)ar
syna 

0 0  

2931009500 – –  Difluorki alkilo- (metylo-, etylo-, n-propylo- 
lub izopropylo-) fosfonowe 

0 0  

2931009600 – –  [O-2-dialkilo (metylo-, etylo-, n-propylo- lub 
izopropylo-)amino) etylo] alkilo-wodoro-(me
tylo-, etylo-, n-propylo- lub izopropylo-) fos
foniany i ich estry O-alkilowe (≤ C10, łącznie 
z cykloalkilowymi), ich alkilowane lub proto
nowane sole 

0 0  

2931009700 – – O-izopropylometylochlorofosfonian; O-pina
kolinometylochlorofosfonian 

0 0  

2931009800 – –  Pozostałe substancje zawierające atom fosforu 
(III), do którego przyłączona jest jedna grupa 
metylowa, etylowa, n-propylowa lub izopro
pylowa, ale nie kolejne atomy węgla 

0 0  

2931009900 – –  Pozostałe 0 0  

2932110000 – –  Tetrahydrofuran 0 0  

2932120000 – –  Aldehyd 2-furylowy (furfural) 5 0  

2932131000 – – –  Alkohol furfurylowy 5 0  

2932132000 – – –  Alkohol tetrahydrofurfurylowy 10 0  

2932190000 – –  Pozostałe 0 0  
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2932210000 – –  Kumaryna, metylokumaryny i etylokumaryny 0 0  

2932291000 – – –  Warfaryna (ISO) (INN) 0 0  

2932292000 – – –  Fenoloftaleina (INN) 0 0  

2932299000 – – –  Pozostałe 0 0  

2932910000 – –  Izosafrol 0 0  

2932920000 – –  1-(1,3-Benzodioksol-5-ilo)propan-2-on 0 0  

2932930000 – –  Piperonal 0 0  

2932940000 – –  Safrol 0 0  

2932950000 – –  Tetrahydrokannabinole (wszystkie izomery) 0 0  

2932991000 – – –  Tlenek piperonylobutylu 0 0  

2932992000 – – –  Eukaliptol 0 0  

2932994000 – – –  Karbofuran (ISO) 0 0  

2932999000 – – –  Pozostałe 0 0  

2933111000 – – –  Fenazon (INN) (antypiryna) 0 0  

2933113000 – – – Dypiron (4-metyloamino-1,5-dimetylo-2-fe
nylo-pirazol-3-on metanosulfonian sodu) 

0 0  

2933119000 – – –  Pozostałe 0 0  

2933191000 – – –  Fenylobutazon (INN) 5 0  

2933199000 – – –  Pozostałe 0 0  

2933210000 – –  Hydantoina i jej pochodne 0 0  

2933290000 – –  Pozostałe 0 0  

2933310000 – –  Pirydyna i jej sole 0 0  

2933320000 – –  Piperydyna i jej sole 0 0  

2933331000 – – –  Bromazepam (INN) 0 0  
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2933332000 – – –  Fentanyl (INN) 5 0  

2933333000 – – –  Petydyna (INN) 5 0  

2933334000 – – –  Półprodukt A petydyny (INN): (4-cyjano-1- 
metylo-4-fenylopiperydyna lub 1-metylo-4- 
fenylo-4-cyjanopiperydyna) 

5 0  

2933335000 – – – Alfentanyl (INN), anilerydyna (INN), bez
ytramid (INN), difenoksylat (INN), difenok
syna (INN), dipipanon (INN), fencyklidyna 
(INN) (PCP), fenoperydyna (INN), ketobemi
don (INN), metylfenidat (INN), pentazocyna 
(INN), pipradrol (INN), pirytramid (INN), 
propiram (INN) i trimeperydyna (INN) 

5 0  

2933339000 – – –  Pozostałe 0 0  

2933391100 – – – –  Pikloram (ISO) 0 0  

2933391200 – – – –  Sole 5 0  

2933392000 – – –  Dichlorek parakwatu 0 0  

2933393000 – – –  Hydrazyd kwasu izonikotynowego 0 0  

2933396000 – – –  3-Chinuklidynobenzylan 5 0  

2933397000 – – –  Chinuklidyn-3-ol 5 0  

2933399000 – – –  Pozostałe 0 0  

2933410000 – –  Leworfanol (INN) i jego sole 5 0  

2933491000 – – – 6-etoksy-1,2-dihydro-2,2,4-trimetylochino
lina (etoksychina) 

0 0  

2933499000 – – –  Pozostałe 0 0  

2933520000 – –  Malonylomocznik (kwas barbiturowy) i jego 
sole 

5 0  

2933531000 – – –  Fenobarbital (INN) 0 0  

2933532000 – – – Allobarbital (INN), amobarbital (INN), bar
bital (INN), butalbital (INN) i butobarbital 

0 0  

2933533000 – – –  Cyklobarbital (INN), metylfenobarbital 
(INN) i pentobarbital (INN) 

5 0  

2933534000 – – –  Sekbutabarbital (INN), sekobarbital (INN) 
i winylbital (INN) 

0 0  
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2933539000 – – –  Pozostałe 0 0  

2933540000 – –  Pozostałe pochodne malonylomocznika 
(kwasu barbiturowego); ich sole 

0 0  

2933551000 – – –  Loprazolam (INN) 0 0  

2933552000 – – –  Meklokwalon (INN) 5 0  

2933553000 – – –  Metakwalon (INN) 5 0  

2933554000 – – –  Zipeprol (INN) 5 0  

2933559000 – – –  Pozostałe 0 0  

2933591000 – – – Piperazyna (dietylenodiamina) i 2,5-dimety
lopiperazyna (dimetylo-2,5-dietylenodia
mina) 

0 0  

2933592000 – – –  Amprol (INN) 5 0  

2933593000 – – –  Pozostałe pochodne piperazyny 0 0  

2933594000 – – –  Sól sodowa tiopentalu (INN) 0 0  

2933595000 – – –  Cyprofloksacyna (INN) i jej sole 0 0  

2933596000 – – –  Hydroksyzyna (INN) 0 0  

2933599000 – – –  Pozostałe 0 0  

2933610000 – –  Melamina 0 0  

2933691000 – – –  Atrazyna (ISO) 0 0  

2933699000 – – –  Pozostałe 0 0  

2933710000 – –  6-Heksanolaktam (epsilon-kaprolaktam) 10 0  

2933720000 – –  Klobazam (INN) i metyprylon (INN) 0 0  

2933791000 – – –  Prymidon (INN) 0 0  

2933799000 – – –  Pozostałe 0 0  

2933911000 – – –  Alprazolam (INN) 0 0  

2933912000 – – –  Diazepam (INN) 0 0  

2933913000 – – –  Lorazepam (INN) 0 0  
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2933914000 – – –  Triazolam (INN) 0 0  

2933915000 – – –  Kamazepam (INN), chlordiazepoksyd (INN), 
klonazepam (INN), klorazepan, deloraze
pam (INN), estazolam (INN), fludiazepam 
(INN) i flunitrazepam (INN) 

0 0  

2933916000 – – – Flurazepam (INN), halazepam (INN), lofla
zepan etylu (INN), lormetazepam (INN), 
mazindol (INN), medazepam (INN), mida
zolam (INN), nimetazepam (INN) 

0 0  

2933917000 – – – Nitrazepam (INN), nordazepam (INN), oxa
zepam (INN), pinazepam (INN), prazepam 
(INN), pyrowaleron (INN), temazepam (INN) 
i tetrazepam (INN) 

0 0  

2933919000 – – –  Pozostałe 0 0  

2933991000 – – –  Parbendazol (INN) 5 0  

2933992000 – – –  Albendazol (INN) 0 0  

2933999000 – – –  Pozostałe 0 0  

2934101000 – –  Tiabendazol (ISO) 0 0  

2934109000 – –  Pozostałe 0 0  

2934200000 – Związki zawierające w strukturze benzotiazo
lowy układ pierścieniowy (nawet uwodorniony), 
nieskondensowany dalej 

0 0  

2934300000 –  Związki zawierające w strukturze fenotiazynowy 
układ pierścieniowy (nawet uwodorniony), nie
skondensowany dalej 

0 0  

2934911000 – – – Aminoreks (INN), brotizolam (INN), klotia
zepam (INN), kloksazolam (INN) i dekstro
moramid (INN) 

0 0  

2934912000 – – – Haloksazolam (INN), ketazolam (INN), me
zokarb (INN), oksazolam (INN) i pemolina 
(INN) 

0 0  

2934913000 – – –  Fendymetrazyna (INN), fenmetrazyna (INN) 
i sufentanil (INN) 

0 0  

2934919000 – – –  Pozostałe 0 0  

2934991000 – – –  Sultony i sultamy 0 0  
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2934992000 – – –  Kwas 6-aminopenicylanowy 0 0  

2934993000 – – –  Kwasy nukleinowe i ich sole 0 0  

2934994000 – – –  Lewamizol (INN) 0 0  

2934999000 – – –  Pozostałe 0 0  

2935001000 –  Sulpiryd (INN) 0 0  

2935009000 –  Pozostałe 0 0  

2936210000 – –  Witaminy A i ich pochodne 0 0  

2936220000 – –  Witamina B1 i jej pochodne 0 0  

2936230000 – –  Witamina B2 i jej pochodne 0 0  

2936240000 – –  D- lub DL-kwas pantotenowy (witamina B3 
lub witamina B5) i jego pochodne 

0 0  

2936250000 – –  Witamina B6 i jej pochodne 0 0  

2936260000 – –  Witamina B12 i jej pochodne 0 0  

2936270000 – –  Witamina C i jej pochodne 0 0  

2936280000 – –  Witamina E i jej pochodne 0 0  

2936291000 – – –  Witamina B9 i jej pochodne 0 0  

2936292000 – – –  Witamina K i jej pochodne 0 0  

2936293000 – – –  Witamina PP i jej pochodne 0 0  

2936299000 – – –  Pozostałe witaminy i ich pochodne 0 0  

2936900000 – Pozostałe, włącznie z naturalnymi koncentra
tami 

0 0  

2937110000 – – Somatotropina, jej pochodne i analogi struk
turalne 

5 0  

2937120000 – –  Insulina i jej sole 0 0  

2937191000 – – –  Oksytocyna (INN) 5 0  

2937199000 – – –  Pozostałe 0 0  

2937211000 – – –  Hydrokortyzon 5 0  

2937212000 – – –  Prednizolon (INN) (dehydrohydrokortyzon) 0 0  
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2937219000 – – –  Pozostałe 0 0  

2937221000 – – –  Betametazon (INN) 0 0  

2937222000 – – –  Deksametazon (INN) 5 0  

2937223000 – – –  Triamcynolon (INN) 5 0  

2937224000 – – –  Fluocynonid (INN) 0 0  

2937229000 – – –  Pozostałe 0 0  

2937231000 – – –  Progesteron (INN) i jego pochodne 0 0  

2937232000 – – –  Estriol (hydrat folikuliny) 0 0  

2937239000 – – –  Pozostałe 0 0  

2937291000 – – –  Cyproteron (INN) 5 0  

2937292000 – – –  Finasteryd (INN) 5 0  

2937299000 – – –  Pozostałe 0 0  

2937310000 – –  Epinefryna (INN) (adrenalina) 0 0  

2937390000 – –  Pozostałe 0 0  

2937400000 –  Pochodne aminokwasów 0 0  

2937500000 –  Prostaglandyny, tromboksany i leukotrieny, ich 
pochodne i analogi strukturalne 

5 0  

2937900000 –  Pozostałe 5 0  

2938100000 –  Rutyna (rutin) i jej pochodne 5 0  

2938902000 – –  Saponiny 0 0  

2938909000 – –  Pozostałe 0 0  

2939111000 – – –  Koncentraty ze słomy makowej; ich sole 0 0  

2939112000 – – –  Kodeina i jej sole 0 0  

2939113000 – – –  Dihydrokodeina (INN) i jej sole 0 0  

2939114000 – – –  Heroina i jej sole 0 0  

2939115000 – – –  Morfina i jej sole 0 0  
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2939116000 – – –  Buprenorfina (INN), etylomorfina, etorfina 
(INN), hydrokodon (INN), hydromorfon 
(INN); ich sole 

0 0  

2939117000 – – – Folkodyna (INN), nikomorfina (INN), oksy
kodon (INN), oksymorfon (INN), tebakon 
(INN) i tebaina; ich sole 

5 0  

2939191000 – – –  Papaweryna, jej sole i pochodne 0 0  

2939199000 – – –  Pozostałe 0 0  

2939200000 –  Alkaloidy kory chinowej i ich pochodne; ich 
sole 

0 0  

2939300000 –  Kofeina i jej sole 0 0  

2939410000 – –  Efedryna i jej sole 0 0  

2939420000 – –  Pseudoefedryna (INN) i jej sole 0 0  

2939430000 – –  Katyna (INN) i jej sole 5 0  

2939492000 – – –  DL-norefedryna (fenylopropanolamina) i jej 
sole 

5 0  

2939499000 – – –  Pozostałe 0 0  

2939510000 – –  Fenetylina (INN) i jej sole 5 0  

2939590000 – –  Pozostałe 0 0  

2939610000 – –  Ergometryna (INN) i jej sole 0 0  

2939620000 – –  Ergotamina (INN) i jej sole 0 0  

2939630000 – –  Kwas lizergowy i jego sole 5 0  

2939690000 – –  Pozostałe 0 0  

2939911000 – – – Kokaina, jej sole, estry i pozostałe po
chodne 

0 0  

2939912000 – – – Ekgonina, jej sole, estry i pozostałe po
chodne 

0 0  

2939914000 – – – Metamfetamina (INN), jej sole, estry i pozos
tałe pochodne 

0 0  

2939915000 – – – Racemat metamfetaminy, jej sole, estry i po
zostałe pochodne 

0 0  
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2939916000 – – – Lewometamfetamina, jej sole, estry i pozos
tałe pochodne 

0 0  

2939991000 – – –  Skopolamina, jej sole i pochodne 10 5  

2939999000 – – –  Pozostałe 0 0  

2940000000 Cukry, chemicznie czyste, inne niż sacharoza, lak
toza, maltoza, glukoza i fruktoza (lewuloza); etery 
cukrów, acetale cukrów i estry cukrów i ich sole, 
inne niż produkty objęte pozycją 2937, 2938 lub 
2939 

0 0  

2941101000 – –  Ampicylina (INN) i jej sole 0 0  

2941102000 – –  Amoksycylina (INN) i jej sole 0 0  

2941103000 – – Oksacylina (INN), kloksacylina (INN), diklok
sacylina (INN) i ich sole 

0 0  

2941104000 – – Pochodne ampicyliny, amoksycyliny i dikloksa
cyliny 

0 0  

2941109000 – –  Pozostałe 0 0  

2941200000 –  Streptomycyny i ich pochodne; ich sole 0 0  

2941301000 – –  Oksytetracyklina (ISO) (INN) i jej pochodne; 
ich sole 

0 0  

2941302000 – –  Chlorotetracyklina i jej pochodne; ich sole 0 0  

2941309000 – –  Pozostałe 0 0  

2941400000 –  Chloramfenikol i jego pochodne; ich sole 5 0  

2941500000 –  Erytromycyna i jej pochodne; ich sole 0 0  

2941901000 – –  Neomycyna i jej pochodne; ich sole 0 0  

2941902000 – –  Aktynomycyna i jej pochodne; ich sole 0 0  

2941903000 – –  Bacytracyna (INN) i jej pochodne; ich sole 0 0  

2941904000 – –  Gramicydyna (INN) i jej pochodne; ich sole 0 0  
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2941905000 – –  Tyrotrycyna (INN) i jej pochodne; ich sole 0 0  

2941906000 – –  Cefaleksyna (INN) i jej pochodne; ich sole 0 0  

2941909000 – –  Pozostałe 0 0  

2942000000 Pozostałe związki organiczne 0 0  

3001201000 – –  Z wątroby (wątróbek) 5 0  

3001202000 – –  Z żółci 5 0  

3001209000 – –  Pozostałe 5 0  

3001901000 – –  Heparyna i jej sole 5 0  

3001909000 – –  Pozostałe 5 0  

3002101100 – – –  Przeciw jadowi węży 5 0  

3002101200 – – –  Przeciwbłonnicze 5 0  

3002101300 – – –  Przeciwtężcowe 5 0  

3002101900 – – –  Pozostałe 5 5  

3002103100 – – – Ludzkie osocze oraz pozostałe frakcje ludz
kiej krwi 

5 0  

3002103200 – – –  Stosowane w onkologii lub w leczeniu HIV 5 0  

3002103300 – – –  Laboratoryjne lub diagnostyczne odczynniki 
nieprzeznaczone do podawania pacjentom 

5 0  

3002103900 – – –  Pozostałe 5 0  

3002201000 – –  Szczepionka przeciw polio 5 0  

3002202000 – –  Szczepionka przeciw wściekliźnie 5 0  

3002203000 – –  Szczepionka przeciw odrze 5 0  

3002209000 – –  Pozostałe 5 0  

3002301000 – –  Przeciw pryszczycy 0 0  

3002309000 – –  Pozostałe 0 0  

3002901000 – –  Hodowle mikroorganizmów 0 0  
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3002902000 – –  Laboratoryjne lub diagnostyczne odczynniki 
nieprzeznaczone do podawania pacjentom 

0 0  

3002903000 – –  Krew ludzka 5 0  

3002904000 – –  Saksytoksyna 5 0  

3002905000 – –  Rycyna 5 0  

3002909000 – –  Pozostałe 5 0  

3003100000 –  Zawierające penicyliny lub ich pochodne, ze 
strukturą kwasu penicylanowego lub streptomy
cyny, lub ich pochodne 

5 5  

3003200000 –  Zawierające pozostałe antybiotyki 5 5  

3003310000 – –  Zawierające insulinę 5 0  

3003390000 – –  Pozostałe 5 5  

3003400000 – Zawierające alkaloidy lub ich pochodne, ale nie
zawierające hormonów lub pozostałych produk
tów objętych pozycją 2937 lub antybiotyków 

5 5  

3003901000 – –  Stosowane w lecznictwie 0 0  

3003902000 – –  Stosowane w weterynarii 0 0  

3004101000 – –  Stosowane w lecznictwie 5 10  

3004102000 – –  Stosowane w weterynarii 5 5  

3004201100 – – –  Stosowane w onkologii lub w leczeniu HIV 5 5  

3004201900 – – –  Pozostałe 5 10  

3004202000 – –  Stosowane w weterynarii 5 5  

3004310000 – –  Zawierające insulinę 0 0  

3004321100 – – – –  Stosowane w onkologii lub w leczeniu 
HIV 

5 5  

3004321900 – – – –  Pozostałe 5 10  

3004322000 – – –  Stosowane w weterynarii 5 5  

3004391100 – – – –  Stosowane w onkologii lub w leczeniu 
HIV 

5 5  

3004391900 – – – –  Pozostałe 5 5  

24.12.2016 L 356/856 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



NANDINA 
2007 Wyszczególnienie Stawka podstawowa Kategoria Uwagi 

3004392000 – – –  Stosowane w weterynarii 5 5  

3004401100 – – –  Środki znieczulające 5 5  

3004401200 – – –  Stosowane w onkologii lub w leczeniu HIV 5 5  

3004401900 – – –  Pozostałe 5 5  

3004402000 – –  Stosowane w weterynarii 5 5  

3004501000 – –  Stosowane w lecznictwie 5 10  

3004502000 – –  Stosowane w weterynarii 5 5  

3004901000 – –  Syntetyczne substytuty ludzkiego osocza 5 5  

3004902100 – – –  Środki znieczulające 5 5  

3004902200 – – –  Plastry nasączone nitrogliceryną 10 5  

3004902300 – – –  Do żywienia pozajelitowego 5 5  

3004902400 – – –  Stosowane w onkologii lub w leczeniu HIV 5 5  

3004902900 – – –  Pozostałe 5 5  

3004903000 – –  Pozostałe leki, stosowane w weterynarii 5 5  

3005101000 – –  Taśmy przylepne oraz małe bandaże 10 5  

3005109000 – –  Pozostałe 10 5  

3005901000 – –  Bawełna higroskopijna 15 10  

3005902000 – –  Bandaże 15 10  

3005903100 – – – Nasączone gipsem oraz innymi substan
cjami nadającymi się do leczenia złamań 

15 10  

3005903900 – – –  Pozostałe 15 10  

3005909000 – –  Pozostałe 15 10  

3006101000 – –  Sterylny katgut chirurgiczny, podobne sterylne 
materiały do zszywania chirurgicznego 
(włącznie ze sterylnymi wchłanialnymi nićmi 
chirurgicznymi lub dentystycznymi) 

5 0  

3006102000 – – Sterylne materiały przylepne do chirurgicz
nego zamykania ran 

15 10  
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3006109000 – –  Pozostałe 5 0  

3006200000 –  Odczynniki do oznaczania grupy krwi 5 0  

3006301000 – –  Preparaty kontrastowe zawierające siarczan 
baru 

5 0  

3006302000 – –  Pozostałe preparaty kontrastowe 5 0  

3006303000 – –  Odczynniki diagnostyczne 5 0  

3006401000 – –  Cementy dentystyczne i inne wypełniacze 5 0  

3006402000 – –  Cementy do rekonstrukcji kości 5 0  

3006500000 –  Apteczki podręczne i zestawy pierwszej pomocy 15 5  

3006600000 –  Chemiczne preparaty antykoncepcyjne na bazie 
hormonów, na bazie pozostałych produktów ob
jętych pozycją 2937 lub na bazie środków plem
nikobójczych 

10 5  

3006700000 –  Preparaty żelowe przeznaczone do stosowania 
w medycynie lub weterynarii jako środki do 
smarowania części ciała podczas operacji chirur
gicznych lub do badań lekarskich, lub jako 
środki poprawiające kontakt pomiędzy ciałem 
i instrumentami medycznymi 

5 0  

3006910000 – –  Wyroby identyfikowalne jako stosowane do 
stomii 

15 5  

3006920000 – –  Odpady farmaceutyczne 15 10  

3101001000 –  Guano ptaków morskich 0 0  

3101009000 –  Pozostałe 0 0  

3102101000 – –  Zawierające więcej niż 45 %, ale nie więcej 
niż 46 % masy azotu (jakość nawozu) 

0 0  

3102109000 – –  Pozostałe 0 0  

3102210000 – –  Siarczan amonu 0 0  

3102290000 – –  Pozostałe 0 0  

3102300000 –  Azotan amonu, nawet w roztworze wodnym 0 0  
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3102400000 –  Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia 
lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami 
niebędącymi nawozami 

0 0  

3102500000 –  Azotan sodu 0 0  

3102600000 –  Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia 
i azotanu amonu 

0 0  

3102800000 – Mieszaniny mocznika i azotanu amonu w roz
tworze wodnym lub amoniakalnym 

0 0  

3102901000 – – Mieszaniny azotanu wapnia i azotanu mag
nezu 

0 0  

3102909000 – –  Pozostałe 0 0  

3103100000 –  Superfosfaty 0 0  

3103900010 – –  Podstawowy żużel 0 0  

3103900090 – –  Pozostałe 0 0  

3104201000 – –  Zawierające więcej niż 22 %, ale nie więcej 
niż 62 % masy potasu, wyrażonego jako tle
nek potasu (nawóz jakościowy) 

0 0  

3104209000 – –  Pozostałe 0 0  

3104300000 –  Siarczan potasu 0 0  

3104901000 – –  Siarczan magnezu i potasu 0 0  

3104909000 – –  Pozostałe 0 0  

3105100000 – Towary niniejszego działu w tabletkach lub pod
obnych postaciach, lub w opakowaniach o masie 
brutto nieprzekraczającej 10 kg 

5 0  

3105200000 –  Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające 
trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas 

0 0  

3105300000 – Wodoroortofosforan diamonu (fosforan dia
monu) 

0 0  

3105400000 – Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoa
monu) oraz jego mieszaniny z wodoroortofosfo
ranem diamonu (fosforanem diamonu) 

0 0  

24.12.2016 L 356/859 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



NANDINA 
2007 Wyszczególnienie Stawka podstawowa Kategoria Uwagi 

3105510000 – –  Zawierające azotany i fosforany 0 0  

3105590000 – –  Pozostałe 0 0  

3105600000 –  Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające 
dwa pierwiastki nawozowe: fosfor i potas 

0 0  

3105901000 – – Azotan potasu i sodu (saletra potasowa i so
dowa) 

0 0  

3105902000 – –  Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne, 
zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot 
i potas 

0 0  

3105909000 – –  Pozostałe 0 0  

3201100000 –  Ekstrakt quebracho 10 0  

3201200000 –  Ekstrakt akacji 10 0  

3201902000 – –  Garbnik quebracho 10 0  

3201903000 – –  Ekstrakty dębu lub kasztana 10 0  

3201909000 – –  Pozostałe 10 0  

3202100000 –  Syntetyczne, organiczne substancje garbujące 10 5  

3202901000 – –  Preparaty enzymatyczne do garbowania 
wstępnego 

10 5  

3202909000 – –  Pozostałe 10 5  

3203001100 – –  Z modrzejca kampechiańskiego 5 0  

3203001200 – –  Chlorofile 0 0  

3203001300 – –  Naturalne indygo 5 0  

3203001400 – –  Z annatto (achiote) 10 5  

3203001500 – –  Z nagietka (ksantofil) 10 5  

3203001600 – –  Z kukurydzy fioletowej (antocyjan) 10 5  

3203001700 – –  Z kurkumy (kurkumina) 10 5  

3203001900 – –  Pozostałe 10 5  

3203002100 – –  Z koszenili 10 5  
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3203002900 – –  Pozostałe 10 0  

3204110000 – –  Barwniki zawiesinowe oraz preparaty na ich 
bazie 

0 0  

3204120000 – –  Barwniki kwasowe, nawet metalizowane, oraz 
preparaty na ich bazie; barwniki zaprawowe 
oraz preparaty na ich bazie 

0 0  

3204130000 – – Barwniki zasadowe oraz preparaty na ich ba
zie 

0 0  

3204140000 – –  Barwniki bezpośrednie oraz preparaty na ich 
bazie 

0 0  

3204151000 – – –  Indygo syntetyczne 0 0  

3204159000 – – –  Pozostałe 0 0  

3204160000 – – Barwniki reaktywne oraz preparaty na ich ba
zie 

0 0  

3204170000 – –  Pigmenty oraz preparaty na ich bazie 0 0  

3204191000 – – – Preparaty na bazie karotenoidów syntetycz
nych 

0 0  

3204199000 – – –  Pozostałe 0 0  

3204200000 – Produkty organiczne syntetyczne, w rodzaju sto
sowanych jako fluorescencyjne środki rozjaśnia
jące 

0 0  

3204900000 –  Pozostałe 0 0  

3205000000 Laki barwnikowe; preparaty na bazie laków barw
nikowych wymienionych w uwadze 3 do niniej
szego działu 

10 5  

3206110000 – –  Zawierające 80 % masy ditlenku tytanu lub 
więcej, w przeliczeniu na suchą masę 

0 0  

3206190000 – –  Pozostałe 5 0  

3206200000 –  Pigmenty i preparaty na bazie związków 
chromu 

0 0  

3206410000 – –  Ultramaryna i preparaty na jej bazie 0 0  

3206420000 – –  Litopon i pozostałe pigmenty oraz preparaty 
na bazie siarczku cynku 

0 0  
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3206491000 – – – Koncentraty dyspersji pozostałych pigmen
tów, w powłoce z tworzywa sztucznego, 
gumy lub w innym środowisku 

5 0  

3206492000 – – –  Pigmenty i preparaty na bazie związków 
kadmu 

0 0  

3206493000 – – – Pigmenty i preparaty na bazie heksacyjano
żelazianów (żelazocyjanków i żelazicyjan
ków) 

0 0  

3206499100 – – – –  Czernie mineralne 0 0  

3206499900 – – – –  Pozostałe 0 0  

3206500000 –  Produkty nieorganiczne, w rodzaju stosowanych 
jako luminofory 

5 0  

3207100000 –  Pigmenty, środki matujące i farby oraz podobne 
preparaty, gotowe 

0 0  

3207201000 – –  Szkliste emalie i glazury 10 5  

3207209000 – –  Pozostałe 5 0  

3207300000 – Ciekłe materiały do wytwarzania połysku i pod
obne preparaty 

10 0  

3207401000 – –  Fryta szklana 5 5  

3207409000 – –  Pozostałe 10 0  

3208100000 –  Na bazie poliestrów 15 0  

3208200000 –  Na bazie polimerów akrylowych lub winylowych 15 5  

3208900000 –  Pozostałe 15 0  

3209100000 –  Na bazie polimerów akrylowych lub winylowych 15 7  

3209900000 –  Pozostałe 15 7  

3210001000 –  Przeciwkorozyjne i zapobiegające osadzaniu się 
powłoki stosowane w przemyśle morskim 

15 7  

3210002000 – Gotowe pigmenty wodne, w rodzaju stosowa
nych do wykańczania skóry 

5 7  

3210009000 –  Pozostałe 5 7  

3211000000 Sykatywy gotowe 5 7  
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3212100000 –  Folie do wytłoczeń 0 0  

3212901000 – –  Pigmenty (włącznie z proszkami i płatkami 
metali) rozproszone w środowisku niewod
nym, w postaci cieczy lub pasty, w rodzaju 
stosowanych do produkcji farb 

5 0  

3212902000 – – Barwniki i pozostałe środki barwiące pako
wane lub w inny sposób przygotowane do 
sprzedaży detalicznej 

5 7  

3213101000 – – Farby wodne (wstępnie mieszane, farby akwa
relowe) 

15 7  

3213109000 – –  Pozostałe 15 7  

3213900000 –  Pozostałe 5 7  

3214101000 – –  Kit, kity żywiczne oraz pozostałe mastyksy 15 7  

3214102000 – –  Wypełniacze malarskie 5 7  

3214900000 –  Pozostałe 15 7  

3215110000 – –  Czarna 5 0  

3215190000 – –  Pozostałe 5 7  

3215901000 – –  Do hektografów i powielaczy białkowych 15 0  

3215902000 – –  Do piór kulkowych 15 0  

3215909000 – –  Pozostałe 5 0  

33011200 – –  Pomarańczowy 0 0  

33011300 – –  Cytrynowy 5 0  

33011910 – – –  Limonowy 5 0  

33011990 – – –  Pozostałe 5 0  

33012400 – –  Mięty pieprzowej (Mentha piperita) 0 0  

33012500 – –  Pozostałych mięt 0 0  

33012910 – – –  Z anyżu 5 0  

33012920 – – –  Z eukaliptusa 5 5  

33012930 – – –  Lawendowy 0 0  

33012990 – – –  Pozostałe 5 5  
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33013000 –  Rezinoidy 10 0  

33019010 – –  Wodne destylaty i wodne roztwory olejków 
eterycznych 

5 0  

33019020 – –  Wyekstrahowane oleożywice 5 0  

33019090 – –  Pozostałe 5 0  

3302101000 – – O objętościowej mocy alkoholu przekraczają
cej 0,5 % obj. 

10 5  

3302109000 – –  Pozostałe 10 5  

3302900000 –  Pozostałe 5 5  

3303000000 Perfumy i wody toaletowe 20 7  

3304100000 –  Preparaty upiększające do ust 20 7  

3304200000 –  Preparaty upiększające do oczu 20 7  

3304300000 –  Preparaty do manicure lub pedicure 20 10  

3304910000 – –  Pudry, nawet prasowane 20 10  

3304990000 – –  Pozostałe 20 7  

3305100000 –  Szampony 20 7  

3305200000 –  Preparaty do trwałej ondulacji lub prostowania 
włosów 

20 7  

3305300000 –  Lakiery do włosów 20 7  

3305900000 –  Pozostałe 20 7  

3306100000 –  Środki do czyszczenia zębów 20 7  

3306200000 – Nici dentystyczne do czyszczenia międzyzębo
wego (dental floss) 

15 7  

3306900000 –  Pozostałe 20 7  

3307100000 –  Preparaty stosowane przed goleniem, do golenia 
lub po goleniu 

20 7  

3307200000 –  Dezodoranty osobiste i środki przeciwpotowe 20 7  

3307300000 – Sole kąpielowe perfumowane i pozostałe prepa
raty kąpielowe 

20 7  
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3307410000 – –  »Agarbatti« i pozostałe preparaty zapachowe, 
które działają w wyniku spalania 

20 7  

3307490000 – –  Pozostałe 20 7  

3307901000 – –  Preparaty do soczewek kontaktowych lub 
sztucznych oczu 

20 7  

3307909000 – –  Pozostałe 20 7  

3401110000 – – Do stosowania toaletowego (włączając pro
dukty lecznicze) 

20 10  

3401191000 – – – W postaci kostek lub ukształtowanych ka
wałków 

20 10  

3401199000 – – –  Pozostałe 20 10  

3401200000 –  Mydło w innych postaciach 20 10  

3401300000 – Organiczne produkty i preparaty powierzch
niowo czynne, do mycia skóry, w płynie lub 
w postaci kremów i pakowane do sprzedaży de
talicznej, nawet zawierające mydła 

15 10  

3402111000 – – – Siarczany lub sulfoniany alkoholi tłuszczo
wych 

15 5  

3402119000 – – –  Pozostałe 20 5  

3402121000 – – –  Sole amin tłuszczowych 15 10  

3402129000 – – –  Pozostałe 15 5  

3402131000 – – –  Otrzymane przez skraplanie tlenku etylenu 
z mieszaninami alkoholi liniowych o jede
nastu lub więcej atomach węgla 

15 5  

3402139000 – – –  Pozostałe, niejonowe 15 5  

3402191000 – – –  Białka alkilobetainowe lub sulfobetainowe 15 5  

3402199000 – – –  Pozostałe 20 5  

3402200000 –  Preparaty pakowane lub inaczej przygotowane 
do sprzedaży detalicznej 

15 10  

3402901000 – –  Detergenty do przemysłu włókienniczego 15 5  

3402909100 – – –  Preparaty powierzchniowo czynne na bazie 
nonylooksybenzenosulfonianu sodu 

5 5  
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3402909900 – – –  Pozostałe 5 5  

3403110000 – – Preparaty do obróbki materiałów włókienni
czych, skóry wyprawionej, skór futerkowych 
lub pozostałych materiałów 

15 5  

3403190000 – –  Pozostałe 15 10  

3403910000 – – Preparaty do obróbki materiałów włókienni
czych, skóry wyprawionej, skór futerkowych 
lub pozostałych materiałów 

15 5  

3403990000 – –  Pozostałe 5 0  

3404200000 –  Z poli(oksyetylenu) (glikolu polietylenowego) 5 0  

3404903000 – –  Z lignitu chemicznie modyfikowanego 10 0  

3404904010 – – –  Sztuczne 0 0  

3404904020 – – –  Preparowane 10 5  

3404909010 – – –  Sztuczne 0 0  

3404909020 – – –  Preparowane 10 7  

3405100000 –  Pasty, kremy i podobne preparaty, do obuwia 
lub skóry wyprawionej 

20 7  

3405200000 – Pasty, kremy i podobne preparaty, do konserwa
cji mebli drewnianych, podłóg lub innych wyro
bów drewnianych 

15 7  

3405300000 – Pasty (materiały do wytwarzania połysku) i pod
obne preparaty do nadwozi, inne niż pasty do 
polerowania metalu 

15 7  

3405400000 – Pasty i proszki do czyszczenia i pozostałe prepa
raty do czyszczenia 

15 7  

3405900000 –  Pozostałe 5 7  

3406000000 Świece, cienkie świece i podobne artykuły 20 10  

3407001000 –  Pasty modelarskie 20 7  

3407002000 –  »Wosk dentystyczny« lub »dentystyczny materiał 
formierski« 

15 5  

3407009000 –  Pozostałe preparaty do stosowania w dentystyce, 
na bazie gipsu 

10 0  

35011000 –  Kazeina 5 0  

35019010 – –  Kleje kazeinowe 5 0  
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35019090 – –  Pozostałe 0 0  

35021100 – –  Suche 10 0  

35021900 – –  Pozostałe 10 0  

35022000 – Albumina mleka, włącznie z koncentratami zło
żonymi z dwóch lub więcej białek serwatki 

10 0  

35029010 – –  Albuminy 10 0  

35029090 – –  Albuminiany i pochodne pozostałych albumin 10 0  

35030010 –  Żelatyna i jej pochodne 5 0  

35030020 –  Karuk; pozostałe kleje pochodzenia zwierzęcego 10 0  

35040010 –  Peptony i ich pochodne 0 0  

35040090 –  Pozostałe 0 0  

35051000 –  Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane MEP E  

35052000 –  Kleje MEP E  

3506100000 –  Produkty wszelkiego rodzaju odpowiednie do 
stosowania jako kleje lub spoiwa, pakowane lub 
inaczej przygotowane do sprzedaży detalicznej 
jako kleje lub spoiwa, nieprzekraczające 1 kg 
masy netto 

15 7  

3506910000 – – Spoiwa na bazie polimerów objętych pozy
cjami od 3901 do 3913 lub na bazie kau
czuku 

15 5  

3506990000 – –  Pozostałe 15 5  

3507100000 –  Podpuszczka i jej koncentraty 0 0  

3507901300 – – –  Pankreatyna 0 0  

3507901900 – – –  Pozostałe 0 0  

3507903000 – –  Papaina 5 0  

3507904000 – –  Pozostałe enzymy i ich koncentraty 0 0  

3507905000 – –  Preparaty enzymatyczne do zmiękczania 
mięsa 

10 0  

3507906000 – – Preparaty enzymatyczne do klarowania napo
jów 

10 0  

3507909000 – –  Pozostałe 0 0  
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3601000000 Prochy strzelnicze 10 5  

3602001100 – –  Dynamity 10 5  

3602001900 – –  Pozostałe 10 5  

3602002000 –  Na bazie azotanu amonu 10 5  

3602009000 –  Pozostałe 10 0  

3603001000 –  Lonty prochowe 10 5  

3603002000 –  Lonty detonujące 10 5  

3603003000 –  Detonatory 10 5  

3603004000 –  Spłonki nabojowe 10 5  

3603005000 –  Zapalniki 10 5  

3603006000 –  Detonatory elektryczne 10 5  

3604100000 –  Ognie sztuczne 10 5  

3604900000 –  Pozostałe 10 0  

3605000000 –  Zapałki, inne niż artykuły pirotechniczne objęte 
pozycją 3604 

20 10  

3606100000 –  Paliwa płynne lub upłynnione, w pojemnikach, 
w rodzaju stosowanych do napełniania zapalni
czek do papierosów lub podobnych, o pojem
ności nieprzekraczającej 300 cm3 

15 0  

3606900000 –  Pozostałe 10 0  

3701100000 –  Do promieni rentgenowskich 0 0  

3701200000 –  Film do natychmiastowych odbitek 10 0  

3701301000 – – –  Płyty metalowe do grafiki artystycznej 5 0  

3701309000 – –  Pozostałe 5 0  

3701910000 – –  Do fotografii kolorowej (wielobarwnej) 5 0  

3701990000 – –  Pozostałe 5 0  

3702100000 –  Do promieni rentgenowskich 0 0  
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3702310000 – –  Do fotografii kolorowej (wielobarwnej) 10 0  

3702320000 – –  Pozostałe, z emulsją halogenku srebra 10 0  

3702390000 – –  Pozostałe 10 0  

3702410000 – – O szerokości przekraczającej 610 mm i o dłu
gości przekraczającej 200 m, do fotografii ko
lorowej (wielobarwnej) 

10 0  

3702420000 – – O szerokości przekraczającej 610 mm i o dłu
gości przekraczającej 200 m, inne niż do foto
grafii kolorowej 

10 0  

3702430000 – – O szerokości przekraczającej 610 mm i o dłu
gości nieprzekraczającej 200 m 

10 0  

3702440000 – –  O szerokości przekraczającej 105 mm, ale 
nieprzekraczającej 610 mm 

5 0  

3702510000 – – O szerokości nieprzekraczającej 16 mm i o dłu
gości nieprzekraczającej 14 m 

10 0  

3702520000 – – O szerokości nieprzekraczającej 16 mm i o dłu
gości przekraczającej 14 m 

10 0  

3702530000 – – O szerokości przekraczającej 16 mm, ale nie
przekraczającej 35 mm, i o długości nieprze
kraczającej 30 m, do slajdów 

10 0  

3702540000 – – O szerokości przekraczającej 16 mm, ale nie
przekraczającej 35 mm, i o długości nieprze
kraczającej 30 m, inne niż do slajdów 

10 0  

3702550000 – – O szerokości przekraczającej 16 mm, ale nie
przekraczającej 35 mm, i o długości przekra
czającej 30 m 

10 0  

3702560000 – –  O szerokości przekraczającej 35 mm 10 0  

3702910000 – –  O szerokości nieprzekraczającej 16 mm 10 0  

3702930000 – – O szerokości przekraczającej 16 mm, ale nie
przekraczającej 35 mm, i o długości nieprze
kraczającej 30 m 

10 0  

3702940000 – – O szerokości przekraczającej 16 mm, ale nie
przekraczającej 35 mm, i o długości przekra
czającej 30 m 

10 0  

3702950000 – –  O szerokości przekraczającej 35 mm 10 0  

3703100000 –  W rolkach o szerokości przekraczającej 610 mm 10 0  
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3703200000 – Pozostałe, do fotografii kolorowej (wielobarw
nej) 

10 0  

3703900000 –  Pozostałe 10 0  

3704000000 – Płyty fotograficzne, film, papier, tektura i mate
riały włókiennicze, naświetlone, ale niewywo
łane 

10 0  

3705100000 –  Do reprodukcji offsetowej 10 0  

3705900000 –  Pozostałe 5 0  

3706100000 –  O szerokości 35 mm lub większej 10 0  

3706900000 –  Pozostałe 10 0  

3707100000 –  Emulsje do uczulania powierzchni 10 0  

3707900000 –  Pozostałe 10 0  

3801100000 –  Grafit sztuczny 5 0  

3801200000 –  Grafit koloidalny lub półkoloidalny 0 0  

3801300000 –  Pasty węglowe do elektrod oraz pasty podobne 
na wykładziny piecowe 

5 0  

3801900000 –  Pozostałe 5 0  

3802100000 –  Węgiel aktywowany 5 0  

3802901000 – –  Skały krzemionkowe kopalne (na przykład 
ziemia okrzemkowa, trypla i diatomit), akty
wowane 

0 0  

3802902000 – –  Czerń kostna, włącznie ze zużytą czernią 
kostną 

5 0  

3802909000 – –  Pozostałe 5 0  

3803000000 Olej talowy, nawet oczyszczony 5 0  

3804001000 –  Stężony ług siarczynowy 5 0  

3804009000 –  Pozostałe 0 0  

3805100000 – Terpentyny balsamiczne, ekstrakcyjne lub siar
czanowe 

5 0  

3805901000 – –  Olejek sosnowy 5 0  

3805909000 – –  Pozostałe 5 0  
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3806100000 –  Kalafonia i kwasy żywiczne 0 0  

3806200000 – Sole kalafonii, kwasów żywicznych lub pochod
nych kalafonii lub kwasów żywicznych, innych 
niż sole związków addycyjnych kalafonii 

5 0  

3806300000 –  Żywice estrowe 0 0  

3806903000 – –  Spirytus kalafoniowy i olejki kalafoniowe 5 0  

3806904000 – –  Żywice ciekłe 5 0  

3806909000 – –  Pozostałe 5 0  

3807000000 Smoła drzewna; oleje ze smoły drzewnej; kreozot 
drzewny; drzewna benzyna ciężka; pak roślinny; 
pak browarniany i preparaty podobne na bazie ka
lafonii, kwasów żywicznych lub paku roślinnego 

0 0  

3808500011 – – –  Pakowane do postaci lub w opakowania do 
sprzedaży detalicznej lub w postaci artyku
łów 

5 0  

3808500019 – – –  Pozostałe 5 5  

3808500021 – – –  Pakowane do postaci lub w opakowania do 
sprzedaży detalicznej lub w postaci artyku
łów 

5 5  

3808500029 – – –  Pozostałe 0 0  

3808500031 – – –  Pakowane do postaci lub w opakowania do 
sprzedaży detalicznej lub w postaci artyku
łów 

5 5  

3808500039 – – –  Pozostałe 0 0  

3808500090 – –  Pozostałe 0 0  

3808911100 – – – – Zawierające permetrynę lub cyperme
trynę, lub pozostałe syntetyczne substy
tuty pyretrum 

10 5  

3808911200 – – – – Zawierające bromometan (bromek me
tylu) lub bromochlorometan 

0 0  

3808911300 – – – –  Zawierające mirex lub endrynę 5 5  

3808911900 – – – –  Pozostałe 0 0  

3808919100 – – – –  Zawierające pyretrum 0 0  

3808919200 – – – – Zawierające permetrynę lub cyperme
trynę, lub pozostałe syntetyczne substy
tuty pyretrum 

10 5  
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3808919300 – – – –  Zawierające karbofuran 5 5  

3808919400 – – – –  Zawierające dimetoat 5 5  

3808919500 – – – – Zawierające bromometan (bromek me
tylu) lub bromochlorometan 

0 0  

3808919600 – – – –  Zawierające mirex lub endrynę 5 5  

3808919900 – – – –  Pozostałe 5 5  

3808921100 – – – – Zawierające bromometan (bromek me
tylu) lub bromochlorometan 

5 5  

3808921900 – – – –  Pozostałe 5 5  

3808929100 – – – –  Zawierające związki miedzi 0 0  

3808929300 – – – – Zawierające bromometan (bromek me
tylu) lub bromochlorometan 

0 0  

3808929400 – – – –  Zawierające pirazofos 0 0  

3808929900 – – – –  Pozostałe 0 0  

3808931100 – – – – Zawierające bromometan (bromek me
tylu) lub bromochlorometan 

5 0  

3808931900 – – – –  Pozostałe 5 5  

3808939100 – – – – Zawierające bromometan (bromek me
tylu) lub bromochlorometan 

0 0  

3808939200 – – – –  Zawierające butachlor lub alachlor 0 0  

3808939900 – – – –  Pozostałe 0 0  

3808941100 – – – – Zawierające bromometan (bromek me
tylu) lub bromochlorometan 

0 0  

3808941900 – – – –  Pozostałe 0 0  

3808949100 – – – – Zawierające bromometan (bromek me
tylu) lub bromochlorometan 

0 0  

3808949900 – – – –  Pozostałe 0 0  

3808991100 – – – – Zawierające bromometan (bromek me
tylu) lub bromochlorometan 

0 0  
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3808991900 – – – –  Pozostałe 0 0  

3808999100 – – – – Zawierające bromometan (bromek me
tylu) lub bromochlorometan 

0 0  

3808999900 – – – –  Pozostałe 0 0  

38091000 –  Na bazie substancji skrobiowych 5 0  

3809910000 – – W rodzaju stosowanych w przemyśle włókien
niczym lub przemysłach podobnych 

10 5  

3809920000 – – W rodzaju stosowanych w przemyśle papier
niczym lub przemysłach podobnych 

5 0  

3809930000 – – W rodzaju stosowanych w przemyśle skórza
nym lub przemysłach podobnych 

10 7  

3810101000 – –  Preparaty do wytrawiania powierzchni metali 0 0  

3810102000 – – Proszki i pasty do lutowania, lutowania twar
dego lub spawania, na bazie stopów cyny, oło
wiu lub antymonu 

0 0  

3810109000 – –  Pozostałe 0 0  

3810901000 – –  Topniki i pozostałe preparaty pomocnicze do 
lutowania, lutowania twardego lub spawania 

0 0  

3810902000 – – Preparaty, w rodzaju stosowanych jako rdze
nie lub otuliny elektrod lub prętów spawalni
czych 

0 0  

3811110000 – –  Na bazie związków ołowiu 10 0  

3811190000 – –  Pozostałe 10 0  

3811211000 – – – Dodatki zwiększające lepkość, nawet zmie
szane z innymi dodatkami 

10 0  

3811212000 – – –  Detergenty i środki dyspergujące, nawet 
zmieszane z innymi dodatkami, inne niż 
dodatki zwiększające lepkość 

10 0  

3811219000 – – –  Pozostałe 10 0  

3811290000 – –  Pozostałe 10 0  

3811900000 –  Pozostałe 5 5  

3812100000 –  Gotowe przyspieszacze wulkanizacji 5 0  
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3812200000 – Złożone plastyfikatory do kauczuku lub two
rzyw sztucznych 

10 0  

3812301000 – –  Preparaty przeciwutleniające 0 0  

3812309000 – –  Pozostałe 0 0  

3813001200 – – Zawierające bromochlorodifluorometan, bro
motrifluorometan lub dibromotetrafluoroe
tany 

10 0  

3813001300 – – Zawierające bromofluorowęglowodory me
tanu, etanu lub propanu (HBFC) 

10 0  

3813001400 – –  Zawierające wodorochlorofluorowęglowodory 
metanu, etanu lub propanu (HCFC) 

10 0  

3813001500 – –  Zawierające bromochlorometan 10 0  

3813001900 – –  Pozostałe 10 0  

3813002000 –  Granaty gaśnicze 10 0  

3814001000 –  Zawierające związki węgla z chlorem i fluorem 
metanu, etanu lub propanu (CFC), nawet zawie
rające chlorofluorowęglowodory (HCFC) 

10 5  

3814002000 –  Zawierające chlorofluorowęglowodory metanu, 
etanu lub propanu (HCFC), ale niezawierające 
związków węgla z chlorem i fluorem (CFC) 

10 5  

3814003000 – Zawierające tetrachlorek węgla, bromochlorome
tan lub 1,1,1-trichloroetan (metylochloroform) 

10 5  

3814009000 –  Pozostałe 10 5  

3815110000 – – Z niklem lub ze związkami niklu jako sub
stancjami aktywnymi 

10 0  

3815120000 – –  Z metalami szlachetnymi lub ze związkami 
metali szlachetnych jako substancjami aktyw
nymi 

10 0  

3815191000 – – –  Z tytanem lub ze związkami tytanu jako 
substancjami aktywnymi 

10 0  

3815199000 – – –  Pozostałe 10 0  

3815900000 –  Pozostałe 5 0  
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3816000000 –  Cementy, zaprawy, masy betonowe i podobne 
wyroby, ogniotrwałe, inne niż wyroby objęte po
zycją 3801 

0 0  

3817001000 –  Dodecylobenzen 5 0  

3817002000 –  Alkilonaftaleny mieszane 5 0  

3817009010 – –  Tridecylobenzen 10 0  

3817009090 – –  Pozostałe 5 0  

3818000000 Pierwiastki chemiczne domieszkowane do stosowa
nia w elektronice, w postaci krążków, płytek lub 
podobnych postaciach; związki chemiczne do
mieszkowane, do stosowania w elektronice 

10 0  

3819000000 Hydrauliczne płyny hamulcowe i pozostałe gotowe 
płyny do hydraulicznych skrzyń biegów, niezawie
rające lub zawierające mniej niż 70 % masy olejów 
ropy naftowej lub olejów otrzymanych z minerałów 
bitumicznych 

10 5  

3820000000 Środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe płyny 
przeciwoblodzeniowe 

10 5  

3821000000 Gotowe pożywki do namnażania i odżywiania 
drobnoustrojów (włącznie z wirusami i tym pod
obnymi) lub komórek roślinnych, ludzkich lub 
zwierzęcych 

5 0  

3822003000 –  Certyfikowane materiały wzorcowe 0 0  

3822009000 –  Pozostałe 0 0  

38231100 – –  Kwas stearynowy MEP 0  

38231200 – –  Kwas oleinowy 31,5 ID  

38231300 – –  Kwasy tłuszczowe oleju talowego 15 5  

38231900 – –  Pozostałe 31,5 ID  

38237010 – –  Alkohol laurylowy 15 5  

38237020 – –  Alkohol cetylowy 15 5  

38237030 – –  Alkohol stearylowy 15 5  

38237090 – –  Pozostałe 15 0  

3824100000 –  Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub 
rdzeni 

5 0  
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3824300000 –  Niespiekane węgliki metali zmieszane razem lub 
ze spoiwem metalicznym 

10 0  

3824400000 – Gotowe dodatki do cementów, zapraw lub beto
nów 

10 7  

3824500000 –  Nieogniotrwałe zaprawy i masy betonowe 10 5  

38246000 –  Sorbit, inny niż ten objęty podpozycją 2905 44 15 E  

3824710000 – –  Zawierające związki węgla z chlorem i fluorem 
(CFC), nawet zawierające chlorofluorowęglo
wodory (HCFC), perfluorowcowane węglowo
dory (PFC) lub fluorowęglowodory (HFC) 

0 0  

3824720000 – – Zawierające bromochlorodifluorometan, bro
motrifluorometan lub dibromotetrafluoroe
tany 

0 0  

3824730000 – –  Zawierające bromofluorowęglowodory (HBFC) 0 0  

3824740000 – –  Zawierające chlorofluorowęglowodory 
(HCFC), nawet zawierające perfluorowcowane 
węglowodory (PFC) lub fluorowęglowodory 
(HFC), ale niezawierające związków węgla 
z chlorem i fluorem (CFC) 

0 0  

3824750000 – –  Zawierające tetrachlorek węgla 0 0  

3824760000 – – Zawierające 1,1,1-trichloroetan (metylochloro
form) 

0 0  

3824770000 – –  Zawierające bromometan (bromek metylu) 
lub bromochlorometan 

0 0  

3824780000 – –  Zawierające perfluorowcowane węglowodory 
(PFC) lub fluorowęglowodory (HFC), ale nieza
wierające związków węgla z chlorem i fluorem 
(CFC) lub chlorofluorowęglowodorów (HCFC) 

0 0  

3824790000 – –  Pozostałe 0 0  

3824810000 – –  Zawierające oksiran (tlenek etylenu) 0 0  

3824820000 – –  Zawierające polichlorowane bifenyle (PCB), 
polichlorowane terfenyle (PCT) lub polibro
mowane bifenyle (PBB) 

0 0  

3824830000 – –  Zawierające fosforan tris(2,3-dibromopropylu) 0 0  
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3824901000 – –  Produkty sulfonowania przy rafinacji ropy 5 0  

3824902100 – – –  Chloroparafiny 0 0  

3824902200 – – – Mieszane glikole polietylenowe o małej ma
sie cząsteczkowej 

0 0  

3824903100 – – –  Środki usuwające kamień kotłowy 0 0  

3824903200 – – – Preparaty enologiczne; preparaty do klaro
wania płynów 

5 0  

3824904000 – –  Pirometry ceramiczne łatwo topliwe; wapno 
sodowane, żel krzemionkowy uwodniony; 
pasty kopiarskie na bazie żelatyny 

0 0  

3824905000 – –  Kwasy naftenowe, ich sole nierozpuszczalne 
w wodzie oraz ich estry 

5 5  

3824906000 – –  Preparaty do płynów do odwiertu 10 5  

3824907000 – –  Preparaty do wzbogacania minerałów, inne 
niż te zawierające ksantogeniany 

10 0  

3824908000 – – Anaboliki; mieszaniny siarczanu sodu i chro
mianu sodu 

0 0  

3824909100 – – –  Maneb, zineb, mankozeb 0 0  

3824909200 – – – Ferryty z aglomeratami, w proszku lub gra
nulkach 

5 0  

3824909300 – – –  Wymieniacze jonowe 0 0  

3824909400 – – –  Mieszane utwardzacze 5 7  

3824909500 – – – Kwas fosforowy, nieizolowany, nawet stę
żony, o zawartości P2O5 nieprzekraczającej 
54 % 

5 0  

3824909600 – – – Płyny korektorskie przygotowane w opako
waniach do sprzedaży detalicznej 

5 5  

3824909700 – – –  Propineb 0 0  

3824909800 – – – Preparaty z tlenku szarego lub tlenku czar
nego do produkcji płyt akumulatorowych 

0 0  

3824909910 – – – –  Pozostałe towary wymienione w uwadze 
1 do podpozycji do niniejszego działu 

0 0  
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3824909920 – – – –  Olej fuzlowy; olej Dippela 10 0  

3824909990 – – – –  Pozostałe 0 0  

3825100000 –  Odpady komunalne 15 5  

3825200000 –  Osady ze ścieków kanalizacyjnych 15 5  

3825300000 –  Odpady szpitalne 15 5  

3825410000 – –  Fluorowcowane 15 5  

3825490000 – –  Pozostałe 15 5  

3825500000 –  Odpady płynów potrawiennych metali, płynów 
hydraulicznych, płynów hamulcowych i płynów 
zapobiegających zamarzaniu 

15 5  

3825610000 – –  Zawierające głównie składniki organiczne 15 5  

3825690010 – – –  Woda amoniakalna i zużyte tlenki 10 0  

3825690090 – – –  Pozostałe 15 5  

3825900000 –  Pozostałe 15 5  

3901100000 –  Polietylen o gęstości mniejszej niż 0,94 0 0  

3901200000 –  Polietylen o gęstości 0,94 lub większej 0 0  

3901300000 –  Kopolimery etylenu-octanu winylu 0 0  

3901901000 – –  Kopolimery etylenu z innymi alkenami 0 0  

3901909000 – –  Pozostałe 0 0  

3902100000 –  Polipropylen 0 0  

3902200000 –  Poliizobutylen 5 0  

3902300000 –  Kopolimery propylenu 0 0  

3902900000 –  Pozostałe 5 0  

3903110000 – –  Do spieniania 5 0  

3903190000 – –  Pozostałe 0 0  
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3903200000 –  Kopolimery styren-akrylonitryl (SAN) 0 0  

3903300000 –  Kopolimery akrylonitryl-butadien-styren (ABS) 0 0  

3903900000 –  Pozostałe 0 0  

3904101000 – –  Otrzymywane w procesie polimeryzacji 
w emulsji 

0 0  

3904102000 – – Otrzymywane w procesie polimeryzacji w za
wiesinie 

0 0  

3904109000 – –  Pozostałe 0 0  

3904210000 – –  Nieuplastycznione 15 0  

3904220000 – –  Uplastycznione 15 7  

3904301000 – –  Niezmieszane z żadnymi innymi substancjami 0 0  

3904309000 – –  Pozostałe 0 0  

3904400000 –  Pozostałe kopolimery chlorku winylu 15 5  

3904500000 –  Polimery chlorku winylidenu 5 0  

3904610000 – –  Poli(tetrafluoroetylen) 5 0  

3904690000 – –  Pozostałe 15 0  

3904900000 –  Pozostałe 15 0  

3905120000 – –  W dyspersji wodnej 10 5  

3905190000 – –  Pozostałe 10 5  

3905210000 – –  W dyspersji wodnej 10 5  

3905290000 – –  Pozostałe 10 5  

3905300000 – Poli(alkohol winylowy), nawet zawierający nie
zhydrolizowane grupy octanowe 

0 0  

3905910000 – –  Kopolimery 10 5  

3905991000 – – –  Poli(winylobutyral) 0 0  

3905992000 – – –  Poliwinylopirolidon 0 0  

3905999000 – – –  Pozostałe 0 0  
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3906100000 –  Poli(metakrylan metylu) 0 0  

3906901000 – –  Poliakrylonitryl 5 0  

3906902100 – – – Poliakrylan sodu, o zdolności absorpcji roz
tworu chlorku sodu w stężeniu 1 % wa
gowo o masie co najmniej dwadzieścia razy 
większej niż jego własna 

0 0  

3906902900 – – –  Pozostałe 0 0  

3906909000 – –  Pozostałe 15 0  

3907100000 –  Poliacetale 0 0  

3907201000 – –  Glikol polietylenowy 0 0  

3907202000 – –  Glikol polipropypenowy 0 0  

3907203090 – – Poliole polieterowe otrzymane z tlenku propy
lenu 

5 5  

3907209000 – –  Pozostałe 0 0  

3907301000 – –  Ciekłe 0 0  

3907309000 – –  Pozostałe 5 0  

3907400000 –  Poliwęglany 0 0  

3907500000 –  Żywice alkidowe 15 7  

3907601000 – –  Zawierające ditlenek tytanu 0 0  

3907609000 – –  Pozostałe 0 0  

3907700000 –  Poli(kwas mlekowy) 15 7  

3907910000 – –  Nienasycone 5 7  

3907990000 – –  Pozostałe 15 7  

3908101000 – –  Poliamid-6 (polikaprolaktam) 0 0  

3908109000 – –  Pozostałe 5 0  

3908900000 – –  Pozostałe 0 0  

3909101000 – – Proszkowe tłoczywa mocznikowo-formalde
hydowe 

10 7  
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3909109000 – –  Pozostałe 10 7  

3909201000 – –  Formaldehyd melaminowy 0 0  

3909209000 – –  Pozostałe 5 0  

3909300000 –  Pozostałe żywice aminowe 10 7  

3909400000 –  Żywice fenolowe 10 7  

3909500000 –  Poliuretany 5 0  

3910001000 –  Dyspersje (emulsje lub zawiesiny) lub roztwory 0 0  

3910009000 –  Pozostałe 0 0  

3911101000 – –  Żywice kumaronowo-indenowe 10 0  

3911109000 – –  Pozostałe 0 0  

3911900000 –  Pozostałe 0 0  

3912110000 – –  Nieuplastycznione 0 0  

3912120000 – –  Uplastycznione 0 0  

3912201000 – –  Kolodia oraz pozostałe roztwory i dyspersje 
(emulsje lub zawiesiny) 

5 0  

3912209000 – –  Pozostałe 0 0  

3912310000 – –  Karboksymetyloceluloza i jej sole 5 0  

3912390000 – –  Pozostałe 0 0  

3912900000 –  Pozostałe 0 0  

3913100000 –  Kwas alginowy, jego sole i estry 0 0  

3913901000 – –  Kauczuk chlorowany 5 0  

3913903000 – – Pozostałe pochodne chemiczne kauczuku na
turalnego 

5 0  

3913904000 – –  Pozostałe modyfikowane polimery naturalne 5 0  

3913909000 – –  Pozostałe 0 0  
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3914000000 Wymieniacze jonowe oparte na polimerach obję
tych pozycjami od 3901 do 3913, w formach pod
stawowych 

5 0  

3915100000 –  Z polimerów etylenu 15 0  

3915200000 –  Z polimerów styrenu 15 0  

3915300000 –  Z polimerów chlorku winylu 15 7  

3915900000 –  Z pozostałych tworzyw sztucznych 15 7  

3916100000 –  Z polimerów etylenu 10 0  

3916200000 –  Z polimerów chlorku winylu 10 7  

3916900000 –  Z pozostałych tworzyw sztucznych 5 7  

3917100000 –  Sztuczne jelita (osłonki kiełbas) z utwardzonych 
białek lub materiałów celulozowych 

0 0  

3917211000 – – – Do systemów nawadniania kroplowego, na
tryskowego lub innych 

15 0  

3917219000 – – –  Pozostałe 15 0  

3917220000 – –  Z polimerów propylenu 15 10  

3917231000 – – – Do systemów nawadniania kroplowego, na
tryskowego lub innych 

15 10  

3917239000 – – –  Pozostałe 15 10  

3917291000 – – –  Z wulkanizowanej fibry 15 0  

3917299100 – – – –  Do systemów nawadniania kroplowego, 
natryskowego lub innych 

15 10  

3917299900 – – – –  Pozostałe 15 10  

3917310000 – –  Giętkie rury, przewody i węże, o minimalnym 
ciśnieniu rozrywającym 27,6 MPa 

15 10  

3917321000 – – – Sztuczne jelita, inne niż te objęte podpozy
cją 3917 10 00 

15 7  

3917329100 – – – –  Do systemów nawadniania kroplowego, 
natryskowego lub podobnych 

15 10  

3917329900 – – – –  Pozostałe 15 10  
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3917331000 – – – Do systemów nawadniania kroplowego, na
tryskowego lub podobnych 

15 10  

3917339000 – – –  Pozostałe 15 10  

3917391000 – – – Do systemów nawadniania kroplowego, na
tryskowego lub podobnych 

15 10  

3917399000 – – –  Pozostałe 15 10  

3917400000 –  Wyposażenie 15 10  

3918101000 – –  Wykładziny podłogowe 20 7  

3918109000 – –  Pozostałe 20 7  

3918901000 – –  Wykładziny podłogowe 20 7  

3918909000 – –  Pozostałe 20 7  

3919100000 –  W zwojach o szerokości nieprzekraczającej 
20 cm 

5 7  

3919901100 – – –  W zwojach o szerokości nieprzekraczającej 
1 m 

15 7  

3919901900 – – –  Pozostałe 15 5  

3919909000 – –  Pozostałe 15 5  

3920100000 –  Z polimerów etylenu 0 0  

3920201000 – – Metalizowany polipropylen o grubości nie
przekraczającej 25 mikrometrów 

20 7  

3920209000 – –  Pozostałe 20 5  

3920301000 – –  O grubości nieprzekraczającej 5 mm 20 5  

3920309000 – –  Pozostałe 20 7  

3920430000 – – Zawierające nie mniej niż 6 % masy plastyfi
katorów 

20 5  

3920490000 – –  Pozostałe 20 7  

3920510000 – –  Z poli(metakrylanu metylu) 20 7  

3920590000 – –  Pozostałe 20 7  

3920610000 – –  Z poliwęglanów 20 0  
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3920620000 – –  Z poli(tereftalanu etylenu) 20 7  

3920630000 – –  Z nienasyconych poliestrów 20 7  

3920690000 – –  Z pozostałych poliestrów 20 7  

3920710000 – –  Z celulozy regenerowanej 15 0  

3920730000 – –  Z octanu celulozy 0 0  

3920790000 – –  Z pozostałych pochodnych celulozy 15 0  

3920911000 – – –  Do produkcji szkła bezpiecznego 0 0  

3920919000 – – –  Pozostałe 0 0  

3920920000 – –  Z poliamidów 0 0  

3920930000 – –  Z żywic aminowych 20 0  

3920940000 – –  Z żywic fenolowych 20 7  

3920990000 – –  Z pozostałych tworzyw sztucznych 20 7  

3921110000 – –  Z polimerów styrenu 20 7  

3921120000 – –  Z polimerów chlorku winylu 20 7  

3921130000 – –  Z poliuretanów 20 7  

3921140000 – –  Z celulozy regenerowanej 15 0  

3921191000 – – – Arkusze z mieszaniny polietylenu i polipro
pylenu łączone z włókniną z polipropylenu 

20 7  

3921199000 – – –  Pozostałe 20 7  

3921901000 – – Uzyskane w drodze laminowania arkuszy pa
pieru 

20 7  

3921909000 – –  Pozostałe 20 7  

3922101000 – –  Wanny z tworzyw sztucznych wzmocnione 
włóknem szklanym 

20 10  

3922109000 – –  Pozostałe 20 10  

3922200000 –  Sedesy i pokrywy 20 10  

3922900000 –  Pozostałe 20 10  
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3923101000 – –  Na kasety, płyty CD, płyty DVD i podobne 20 10  

3923109000 – –  Pozostałe 20 10  

3923210000 – –  Z polimerów etylenu 20 10  

3923291000 – – –  Worki do zbierania krwi 20 5  

3923292000 – – –  Worki na roztwory pozajelitowe 5 10  

3923299000 – – –  Pozostałe 20 0  

3923302000 – –  Preformy 20 10  

3923309100 – – – O pojemności 18,9 l (5 galonów) lub więk
szej 

20 10  

3923309900 – – –  Pozostałe 20 10  

3923401000 – –  Kasety niezawierające taśmy 20 5  

3923409000 – –  Pozostałe 20 10  

3923501000 – –  Korki silikonowe 20 5  

3923509000 – –  Pozostałe 15 10  

3923900000 –  Pozostałe 15 10  

3924101000 – –  Butelki do karmienia niemowląt 20 10  

3924109000 – –  Pozostałe 20 10  

3924900000 –  Pozostałe 20 10  

3925100000 –  Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, 
o pojemności przekraczającej 300 litrów 

20 10  

3925200000 –  Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi 
drzwiowe 

20 10  

3925300000 – Okiennice, zasłony (włącznie z żaluzjami wenec
kimi) i artykuły podobne oraz ich części 

20 10  

3925900000 –  Pozostałe 20 10  

3926100000 –  Artykuły biurowe lub szkolne 20 10  

3926200000 – Artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe (włącz
nie z rękawiczkami, mitenkami i rękawicami 
z jednym palcem) 

20 10  
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3926300000 –  Wyposażenie mebli, nadwozi lub tym podobne 20 10  

3926400000 –  Statuetki i pozostałe artykuły dekoracyjne 20 10  

3926901000 – –  Boje i pływaki do sieci rybackich 5 5  

3926902000 – –  Fiszbiny i podobne do gorsetów, artykułów 
odzieżowych i dodatków odzieżowych 

15 10  

3926903000 – –  Wkręty, śruby, podkładki i podobny osprzęt 
ogólnego stosowania 

20 10  

3926904000 – –  Uszczelki lub podkładki 20 10  

3926906000 – –  Ochraniacze łagodzące hałas 5 7  

3926907000 – – Specjalne maski służące do ochrony pracow
ników 

5 7  

3926909000 – –  Pozostałe 5 10  

4001100000 –  Naturalny lateks kauczukowy, nawet wstępnie 
wulkanizowany 

5 0  

4001210000 – –  Arkusze wędzone 5 0  

4001220000 – –  Kauczuk naturalny technicznie określony 
(TSNR) 

5 5  

4001291000 – – –  Krepowane arkusze 5 0  

4001292000 – – –  Powtórnie zbrylone granulki kauczuku 5 0  

4001299000 – – –  Pozostałe 10 5  

4001300000 – Balata, gutaperka, guayule, chicle i podobne ży
wice naturalne 

0 0  

4002111000 – – –  Z kauczuku butadienowo-styrenowego 
(SBR) 

5 0  

4002112000 – – – Z karboksylowanego kauczuku butadie
nowo-styrenowego (XSBR) 

0 0  

4002191100 – – – –  W formach podstawowych 5 0  

4002191200 – – – –  W płytach, arkuszach lub taśmach 0 0  

4002192100 – – – –  W formach podstawowych 10 0  

4002192200 – – – –  W płytach, arkuszach lub taśmach 10 0  

4002201000 – –  Lateks 0 0  

24.12.2016 L 356/886 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



NANDINA 
2007 Wyszczególnienie Stawka podstawowa Kategoria Uwagi 

4002209100 – – –  W formach podstawowych 0 0  

4002209200 – – –  W płytach, arkuszach lub taśmach 0 0  

4002311000 – – –  Lateks 0 0  

4002319100 – – – –  W formach podstawowych 0 0  

4002319200 – – – –  W płytach, arkuszach lub taśmach 0 0  

4002391000 – – –  Lateks 5 0  

4002399100 – – – –  W formach podstawowych 0 0  

4002399200 – – – –  W płytach, arkuszach lub taśmach 5 0  

4002410000 – –  Lateks 5 0  

4002491000 – – –  W formach podstawowych 0 0  

4002492000 – – –  W płytach, arkuszach lub taśmach 5 0  

4002510000 – –  Lateks 5 0  

4002591000 – – –  W formach podstawowych 5 0  

4002592000 – – –  W płytach, arkuszach lub taśmach 10 0  

4002601000 – –  Lateks 5 0  

4002609100 – – –  W formach podstawowych 0 0  

4002609200 – – –  W płytach, arkuszach lub taśmach 5 0  

4002701000 – –  Lateks 5 0  

4002709100 – – –  W formach podstawowych 5 0  

4002709200 – – –  W płytach, arkuszach lub taśmach 5 0  

4002800000 – Mieszaniny dowolnego produktu objętego pozy
cją 4001 z dowolnym produktem objętym ni
niejszą pozycją 

10 0  

4002910000 – –  Lateks 10 0  

4002991000 – – –  W formach podstawowych 5 0  

4002992000 – – –  W płytach, arkuszach lub taśmach 5 0  

4003000000 Regenerat gumowy w formach podstawowych lub 
w płytach, arkuszach lub taśmach 

10 5  
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4004000000 Odpady, ścinki i braki z gumy (innej niż ebonit) 
oraz proszki i granulaty z nich otrzymane 

10 0  

4005100000 – Mieszanki gumowe napełnione sadzą lub krze
mionką 

10 10  

4005200000 – Roztwory; dyspersje inne niż te objęte podpozy
cją 4005 10 

5 0  

4005911000 – – –  Podstawa gumy do żucia 10 0  

4005919000 – – –  Pozostałe 15 10  

4005991000 – – –  Podstawa gumy do żucia 5 0  

4005999000 – – –  Pozostałe 5 0  

4006100000 – Taśmy bieżnikowe do bieżnikowania opon gu
mowych 

0 0  

4006900000 –  Pozostałe 5 0  

4007000000 Nić i sznurek, gumowe 10 0  

4008111000 – – –  Niepołączone z innymi materiałami 15 10  

4008112000 – – –  Połączone z innymi materiałami 15 10  

4008190000 – –  Pozostałe 15 0  

4008211000 – – –  Niepołączone z innymi materiałami 15 0  

4008212100 – – – –  Filce drukarskie 5 0  

4008212900 – – – –  Pozostałe 15 10  

4008290000 – –  Pozostałe 15 0  

4009110000 – –  Bez wyposażenia 15 0  

4009120000 – –  Z wyposażeniem 5 0  

4009210000 – –  Bez wyposażenia 15 10  

4009220000 – –  Z wyposażeniem 15 0  

4009310000 – –  Bez wyposażenia 15 10  

4009320000 – –  Z wyposażeniem 15 0  

4009410000 – –  Bez wyposażenia 15 10  
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4009420000 – –  Z wyposażeniem 15 10  

4010110000 – –  Wzmocnione tylko metalem 10 0  

4010120000 – – Wzmocnione tylko materiałami włókienni
czymi 

5 0  

4010191000 – – –  Wzmocnione tylko tworzywem sztucznym 5 0  

4010199000 – – –  Pozostałe 10 5  

4010310000 – – Pasy napędowe bez końca, o przekroju po
przecznym trapezoidalnym (pasy klinowe), 
rowkowane, o obwodzie zewnętrznym prze
kraczającym 60 cm, ale nieprzekraczającym 
180 cm 

5 0  

4010320000 – – Pasy napędowe bez końca, o przekroju po
przecznym trapezoidalnym (pasy klinowe), 
inne niż rowkowane, o obwodzie zewnętrz
nym przekraczającym 60 cm, ale nieprzekra
czającym 180 cm 

5 0  

4010330000 – – Pasy napędowe bez końca, o przekroju po
przecznym trapezoidalnym (pasy klinowe), 
rowkowane, o obwodzie zewnętrznym prze
kraczającym 180 cm, ale nieprzekraczającym 
240 cm 

5 0  

4010340000 – – Pasy napędowe bez końca, o przekroju po
przecznym trapezoidalnym (pasy klinowe), 
inne niż rowkowane, o obwodzie zewnętrz
nym przekraczającym 180 cm, ale nieprzekra
czającym 240 cm 

5 0  

4010350000 – –  Pasy synchroniczne bez końca, o obwodzie 
zewnętrznym przekraczającym 60 cm, ale nie
przekraczającym 150 cm 

5 0  

4010360000 – –  Pasy synchroniczne bez końca, o obwodzie 
zewnętrznym przekraczającym 150 cm, ale 
nieprzekraczającym 198 cm 

5 0  

4010390000 – –  Pozostałe 5 10  

4011101000 – –  Z osnową radialną 15 10  

4011109000 – –  Pozostałe 15 10  

4011201000 – –  Z osnową radialną 15 10  

4011209000 – –  Pozostałe 15 10  

4011300000 – W rodzaju stosowanych w statkach powietrz
nych 

15 0  

4011400000 –  W rodzaju stosowanych w motocyklach 15 0  

4011500000 –  W rodzaju stosowanych w rowerach 15 5  
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4011610000 – – W rodzaju stosowanych w pojazdach lub ma
szynach używanych w rolnictwie lub leśnic
twie 

0 0  

4011620000 – –  W rodzaju stosowanych w budowlanych lub 
przemysłowych pojazdach lub maszynach 
do transportu bliskiego i posiadających obrę
cze o średnicy nieprzekraczającej 61 cm 

0 0  

4011630000 – –  W rodzaju stosowanych w budowlanych lub 
przemysłowych pojazdach lub maszynach 
do transportu bliskiego i posiadających obrę
cze o średnicy przekraczającej 61 cm 

5 5  

4011690000 – –  Pozostałe 5 0  

4011920000 – – W rodzaju stosowanych w pojazdach lub ma
szynach używanych w rolnictwie lub leśnic
twie 

0 0  

4011930000 – –  W rodzaju stosowanych w budowlanych lub 
przemysłowych pojazdach lub maszynach 
do transportu bliskiego i posiadających obrę
cze o średnicy nieprzekraczającej 61 cm 

15 0  

4011940000 – –  W rodzaju stosowanych w budowlanych lub 
przemysłowych pojazdach lub maszynach 
do transportu bliskiego i posiadających obrę
cze o średnicy przekraczającej 61 cm 

15 5  

4011990000 – –  Pozostałe 15 10  

4012110000 – –  W rodzaju stosowanych w samochodach 
(włącznie z samochodami osobowo-towaro
wymi (kombi) oraz samochodami wyścigo
wymi) 

15 10  

4012120000 – – W rodzaju stosowanych w autobusach lub sa
mochodach ciężarowych 

15 10  

4012130000 – – W rodzaju stosowanych w statkach powietrz
nych 

15 10  

4012190000 – –  Pozostałe 15 10  

4012200000 –  Opony pneumatyczne, używane 15 10  

4012901000 – –  Ochraniacze dętek 15 10  

4012902000 – –  Opony pełne 15 5  

4012903000 – –  Opony z poduszką powietrzną 15 5  

4012904100 – – –  Do bieżnikowania 0 0  

4012904900 – – –  Pozostałe 15 10  

4013100000 – W rodzaju stosowanych w samochodach (włącz
nie z samochodami osobowo-towarowymi 
(kombi) oraz samochodami wyścigowymi), auto
busach lub samochodach ciężarowych 

15 10  
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4013200000 –  W rodzaju stosowanych w rowerach 15 0  

4013900000 –  Pozostałe 15 10  

4014100000 –  Osłonki antykoncepcyjne 0 0  

4014900000 –  Pozostałe 15 10  

4015110000 – –  Chirurgiczne 15 10  

4015191000 – – –  Pochłaniające promieniowanie 5 0  

4015199000 – – –  Pozostałe 20 10  

4015901000 – –  Pochłaniające promieniowanie 5 0  

4015902000 – –  Odzież dla nurków 20 10  

4015909000 – –  Pozostałe 20 10  

4016100000 –  Z gumy komórkowej 20 10  

4016910000 – –  Pokrycia podłogowe i maty 20 10  

4016920000 – –  Gumy do wycierania 15 5  

4016930000 – –  Uszczelki lub podkładki 15 0  

4016940000 – – Odbijacze łódkowe lub dokowe, nawet nad
muchiwane 

15 0  

4016951000 – – –  Zbiorniki, nawet składane (pojemniki) 20 10  

4016952000 – – – Torby do maszyn do wulkanizowania i bież
nikowania opon pneumatycznych 

5 0  

4016959000 – – –  Pozostałe 20 10  

4016991000 – – –  Pozostałe artykuły do celów technicznych 15 0  

4016992100 – – – –  Osłony przeciwpyłowe półosi 15 10  

4016992900 – – – –  Pozostałe 15 10  

4016993000 – – –  Korki i zatyczki 15 10  

4016994000 – – – Łaty do naprawy dętek i opon pneumatycz
nych 

15 0  
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4016996000 – – –  Filce drukarskie 0 0  

4016999000 – – –  Pozostałe 20 10  

4017000000 Ebonit we wszystkich postaciach, włączając odpady 
i złom; artykuły z ebonitu 

0 0  

41012000 – Skóry i skórki, całe, o masie jednej skóry nie
przekraczającej 8 kg przy suszeniu zwykłym, 
10 kg, jeśli suchosolone lub 16 kg, jeśli świeże, 
mokrosolone lub inaczej konserwowane 

0 0  

41015000 –  Skóry i skórki, całe, o masie przekraczającej 
16 kg 

0 0  

41019000 –  Pozostałe, włącznie z kruponami, półkruponami 
i bokami 

0 0  

41021000 –  Z wełną 0 0  

41022100 – –  Piklowane 0 0  

41022900 – –  Pozostałe 0 0  

41032000 –  Z gadów 0 0  

41033000 –  Ze świń 0 0  

41039000 –  Pozostałe 0 0  

4104110000 – –  Z pełnymi licem, niedwojone; dwoina licowa 5 0  

4104190000 – –  Pozostałe 5 0  

4104410000 – –  Z pełnymi licem, niedwojone; dwoina licowa 10 5  

4104490000 – –  Pozostałe 10 5  

4105100000 –  W stanie mokrym (włączając w stanie »wet- 
blue«) 

5 0  

4105300000 –  W stanie suchym (»crust«) 10 5  

4106210000 – –  W stanie mokrym (włączając w stanie »wet- 
blue«) 

5 0  

4106220000 – –  W stanie suchym (»crust«) 10 5  
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4106310000 – –  W stanie mokrym (włączając w stanie »wet- 
blue«) 

5 0  

4106320000 – –  W stanie suchym (»crust«) 5 0  

4106400000 – –  Z gadów 5 0  

4106910000 – –  W stanie mokrym (włączając w stanie »wet- 
blue«) 

5 5  

4106920000 – –  W stanie suchym (»crust«) 5 5  

4107110000 – –  Z pełnym licem, niedwojone 10 10  

4107120000 – –  Dwoina licowa 10 10  

4107190000 – –  Pozostałe 15 10  

4107910000 – –  Z pełnym licem, niedwojone 15 10  

4107920000 – –  Dwoina licowa 15 10  

4107990000 – –  Pozostałe 15 10  

4112000000 – Skóra wyprawiona dalej przetworzona po garbo
waniu lub po kondycjonowaniu, włączając skórę 
wyprawioną na pergamin, owcza lub jagnięca, 
bez wełny, nawet dwojona, inna niż skóra wy
prawiona objęta pozycją 4114 

10 5  

4113100000 –  Z kóz lub koźląt 10 5  

4113200000 –  Ze świń 5 0  

4113300000 –  Z gadów 10 5  

4113900000 –  Pozostałe 5 5  

4114100000 – Skóra zamszowa (włączając zamsz kombino
wany) 

15 10  

4114200000 – Skóra lakierowana i skóra lakierowana lamino
wana; skóra metalizowana 

15 10  

4115100000 –  Skóra wtórna na bazie skóry wyprawionej lub 
na bazie włókien ze skóry wyprawionej, w pły
tach, arkuszach lub pasach, nawet w zwojach 

10 5  

4115200000 –  Skrawki i pozostałe odpady skóry wyprawionej 
lub skóry wtórnej, nienadające się do produkcji 
artykułów skórzanych; pył, proszek i mączka ze 
skóry wyprawionej 

10 5  
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4201000000 Wyroby siodlarskie i rymarskie dla wszelkich zwie
rząt (włączając postronki, smycze, nakolanniki, ka
gańce, nakrycia siodeł, torby przy siodłach, ubiory 
psów i tym podobne), z dowolnego materiału 

15 10  

4202111000 – – –  Kufry, walizy, saszetki, teczki 20 10  

4202119000 – – –  Pozostałe 20 10  

4202121000 – – –  Kufry, walizy, saszetki, teczki 30 10  

4202129000 – – –  Pozostałe 20 10  

4202190000 – –  Pozostałe 20 10  

4202210000 – – Z zewnętrzną powierzchnią ze skóry wypra
wionej, skóry wtórnej lub skóry lakierowanej 

30 10  

4202220000 – –  Z zewnętrzną powierzchnią z folii z tworzywa 
sztucznego lub z materiałów włókienniczych 

30 10  

4202290000 – –  Pozostałe 20 10  

4202310000 – – Z zewnętrzną powierzchnią ze skóry wypra
wionej, skóry wtórnej lub skóry lakierowanej 

30 10  

4202320000 – –  Z zewnętrzną powierzchnią z folii z tworzywa 
sztucznego lub z materiałów włókienniczych 

20 10  

4202390000 – –  Pozostałe 20 10  

4202911000 – – –  Torby podróżne i plecaki 20 10  

4202919000 – – –  Pozostałe 20 10  

4202920000 – –  Z zewnętrzną powierzchnią z folii z tworzywa 
sztucznego lub z materiałów włókienniczych 

20 10  

4202991000 – – –  Torby podróżne i plecaki 20 10  

4202999000 – – –  Pozostałe 20 10  

4203100000 –  Artykuły odzieżowe 25 10  

4203210000 – –  Specjalnie przeznaczone do stosowania 
w sporcie 

20 10  

4203290000 – –  Pozostałe 20 10  

4203300000 –  Pasy i bandolety 30 10  
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4203400000 –  Pozostałe dodatki odzieżowe 20 10  

4205001000 –  Pasy napędowe 15 0  

4205009000 –  Pozostałe 15 10  

4206001000 –  Katgut 15 0  

4206002000 –  Osłonki kiełbas 15 0  

4206009000 –  Pozostałe 15 0  

43011000 – Z norek, całe, z łbem lub bez, ogonem lub ła
pami 

5 0  

43013000 – Z jagniąt takich, jak jagnięta: astrachańskie, sze
rokoogoniaste, karakuły, perskie i podobne, jag
nięta indyjskie, chińskie, mongolskie lub tybe
tańskie, całe, z łbem lub bez, ogonem lub ła
pami 

5 0  

43016000 – Z lisów, całe, z łbem lub bez, ogonem lub ła
pami 

5 0  

43018000 –  Pozostałe skóry futerkowe, całe, z łbem lub bez, 
ogonem lub łapami 

5 0  

43019000 –  Łby, ogony, łapy i pozostałe części lub kawałki, 
nadające się do wykorzystania w kuśnierstwie 

5 0  

4302110000 – –  Z norek 10 0  

4302190000 – –  Pozostałe 10 0  

4302200000 –  Łby, ogony, łapy i pozostałe części lub kawałki, 
niepołączone 

10 0  

4302300000 – Całe skóry i części lub kawałki z nich, połą
czone 

10 0  

4303101000 – –  Z alpaki 25 10  

4303109000 – –  Pozostałe 25 10  

4303901000 – –  Z alpaki 25 10  

4303909000 – –  Pozostałe 25 10  

4304000000 Futra sztuczne i artykuły z nich 25 10  

4401100000 –  Drewno opałowe 5 10  
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4401210000 – –  Z drewna drzew iglastych 5 0  

4401220000 – –  Z drewna drzew liściastych 5 0  

4401300000 –  Trociny i drewno odpadowe i ścinki drewniane, 
nawet aglomerowane w kłody, brykiety, granulki 
lub podobne formy 

5 10  

4402100000 –  Z bambusa 5 5  

4402900000 –  Pozostałe 5 5  

4403100000 –  Malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub 
innymi środkami konserwującymi 

5 5  

4403200000 –  Pozostałe iglaste 5 5  

4403410000 – – Ciemnoczerwone meranti, jasnoczerwone me
ranti i meranti bakau 

5 5  

4403490000 – –  Pozostałe 5 5  

4403910000 – –  Z dębu (Quercus spp.) 5 5  

4403920000 – –  Z buka (Fagus spp.) 5 5  

4403990000 – –  Pozostałe 5 5  

4404100000 –  Z drewna drzew iglastych 10 5  

4404200000 –  Z drewna drzew liściastych 10 5  

4405000000 Wełna drzewna; mączka drzewna 10 10  

4406100000 –  Nieimpregnowane 10 10  

4406900000 –  Pozostałe 10 10  

4407101000 – –  Małe deseczki do produkcji ołówków 10 5  

4407109000 – –  Pozostałe 10 5  

4407210000 – –  Mahogany (Swietenia spp.) 10 5  

4407220000 – –  Virola, imbuia i balsa 10 5  

4407250000 – – Ciemnoczerwone meranti, jasnoczerwone me
ranti i meranti bakau 

10 5  
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4407260000 – –  Białe lauan, białe meranti, białe seraya, żółte 
meranti i alan 

10 5  

4407270000 – –  Sapelli 10 5  

4407280000 – –  Iroko 10 5  

4407290000 – –  Pozostałe 10 5  

4407910000 – –  Z dębu wiecznie zielonego, dębu korkowego 
i innych dębów (Quercus spp.) 

10 5  

4407920000 – –  Z buka (Fagus spp.) 10 5  

4407930000 – –  Z klonu (Acer spp.) 10 5  

4407940000 – –  Z wiśni, czereśni (Prunus spp.) 10 5  

4407950000 – –  Z jesionu (Fraxinus spp.) 10 5  

4407990000 – –  Pozostałe 10 5  

4408101000 – –  Małe deseczki do produkcji ołówków 5 0  

4408109000 – –  Pozostałe 10 5  

4408310000 – – Ciemnoczerwone meranti, jasnoczerwone me
ranti i meranti bakau 

10 0  

4408390000 – –  Pozostałe 10 5  

4408900000 –  Pozostałe 5 0  

4409101000 – –  Listwy i klepki do parkietów, niełączone 15 5  

4409102000 – –  Formy 15 5  

4409109000 – –  Pozostałe 15 10  

4409210000 – –  Z bambusa 15 10  

4409291000 – – –  Listwy i klepki do parkietów, niełączone 15 10  

4409292000 – – –  Formy 15 10  

4409299000 – – –  Pozostałe 15 10  

4410110000 – –  Płyta wiórowa 15 10  
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4410120000 – –  Płyta o wiórach zorientowanych (»oriented 
strand board« OSB) 

15 10  

4410190000 – –  Pozostałe 15 10  

4410900000 –  Pozostałe 15 10  

4411120000 – –  O grubości nieprzekraczającej 5 mm 15 10  

4411130000 – – O grubości przekraczającej 5 mm, ale nieprze
kraczającej 9 mm 

15 10  

4411140000 – –  O grubości przekraczającej 9 mm 15 10  

4411920000 – –  O gęstości przekraczającej 0,8 g/cm3 15 5  

4411930000 – – O gęstości przekraczającej 0,5 g/cm3, ale nie
przekraczającej 0,8 g/cm3 

15 10  

4411940000 – –  O gęstości nieprzekraczającej 0,5 g/cm3 15 10  

4412100000 –  Z bambusa 15 10  

4412310000 – – Przynajmniej z jedną warstwą z drewna tropi
kalnego, wymienionego w uwadze 1 do pod
pozycji niniejszego działu 

15 10  

4412320000 – –  Pozostała, przynajmniej z jedną warstwą 
z drewna drzew liściastych 

15 10  

4412390000 – –  Pozostałe 15 10  

4412940000 – – Płyta stolarska, płyta warstwowa i płyta pod
łogowa 

15 10  

4412990000 – –  Pozostałe 15 10  

4413000000 Drewno utwardzone, w postaci bloków, płyt, desek 
lub kształtowników profilowanych 

15 10  

4414000000 Ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych 
przedmiotów, drewniane 

20 10  

4415100000 – Skrzynie, pudła, klatki, bębny i podobne opako
wania; bębny do kabli 

15 10  

4415200000 –  Palety, palety skrzyniowe i pozostałe platformy 
załadunkowe, z drewna; nadstawki do palet pła
skich 

15 10  

4416000000 Beczki, baryłki, kadzie, cebry i pozostałe wyroby 
bednarskie oraz ich części, z drewna, włącznie 
z klepkami 

15 10  

4417001000 –  Narzędzia 15 10  
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4417009000 –  Pozostałe 15 10  

4418100000 –  Okna, okna balkonowe i ich ramy 15 10  

4418200000 –  Drzwi i ich futryny oraz progi 15 10  

4418400000 – Szalunki do konstrukcyjnych robót betoniar
skich 

15 10  

4418500000 –  Dachówki i gonty 15 10  

4418600000 –  Słupy i belki 15 10  

4418710000 – –  Na podłogi mozaikowe 15 10  

4418720000 – –  Pozostałe, wielowarstwowe 15 10  

4418790000 – –  Pozostałe 15 10  

4418901000 – –  Drewno klejone warstwowo 15 10  

4418909000 – –  Pozostałe 15 10  

4419000000 Przybory kuchenne i stołowe, z drewna 25 10  

4420100000 –  Statuetki i pozostałe ozdoby, z drewna 25 10  

4420900000 –  Pozostałe 25 10  

4421100000 –  Wieszaki na ubrania 20 10  

4421901000 – –  Szpule, kopki, cewki, szpule do nici do szycia 
i podobne produkty z drewna toczonego 

15 10  

4421902000 – –  Wykałaczki 15 10  

4421903000 – –  Patyczki i łyżki do wyrobów cukierniczych 
i lodów 

20 10  

4421905000 – –  Drewienka na zapałki 15 10  

4421909000 – –  Pozostałe 20 10  

4501100000 –  Korek naturalny, surowy lub wstępnie obrobiony 5 5  

4501900000 –  Pozostałe 5 5  

4502000000 Korek naturalny, oczyszczony lub zgrubnie wyrów
nany, lub w postaci prostokątnych (włączając 
kwadratowe) bloków, płyt, arkuszy lub pasów 
(włącznie z półfabrykatem do produkcji korków 
lub zatyczek) 

5 5  
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4503100000 –  Korki i zatyczki 10 5  

4503900000 –  Pozostałe 10 5  

4504100000 –  Bloki, płyty, arkusze i pasy; płytki o dowolnym 
kształcie; lite cylindry, włącznie z krążkami 

10 5  

4504901000 – –  Korki i zatyczki 10 5  

4504902000 – –  Uszczelki, podkładki i pozostałe uszczelnienia 10 5  

4504909000 – –  Pozostałe 10 5  

4601210000 – –  Z bambusa 25 10  

4601220000 – –  Z rattanu 25 10  

4601290000 – –  Pozostałe 25 10  

4601920000 – –  Z bambusa 25 10  

4601930000 – –  Z rattanu 25 10  

4601940000 – –  Z pozostałych materiałów roślinnych 25 10  

4601990000 – –  Pozostałe 25 10  

4602110000 – –  Z bambusa 25 10  

4602120000 – –  Z rattanu 25 10  

4602190000 – –  Pozostałe 25 10  

4602900000 –  Pozostałe 25 10  

4701000000 Ścier drzewny mechaniczny 5 0  

4702000000 Masa celulozowa drzewna do przeróbki chemicz
nej 

5 0  

4703110000 – –  Z drewna drzew iglastych 5 5  

4703190000 – –  Z drewna drzew liściastych 10 0  

4703210000 – –  Z drewna drzew iglastych 0 0  

4703290000 – –  Z drewna drzew liściastych 0 0  

4704110000 – –  Z drewna drzew iglastych 5 0  

4704190000 – –  Z drewna drzew liściastych 5 0  
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4704210000 – –  Z drewna drzew iglastych 0 0  

4704290000 – –  Z drewna drzew liściastych 5 0  

4705000000 Ścier drzewny otrzymany w połączonych mecha
nicznych i chemicznych procesach roztwarzania 

5 5  

4706100000 –  Masa z lintersu bawełnianego 10 0  

4706200000 –  Masy z włókien pochodzących z odzyskanego 
papieru lub tektury (makulatura i odpady) 

5 5  

4706300000 –  Pozostałe, z bambusa 5 0  

4706910000 – –  Mechaniczna 5 0  

4706920000 – –  Chemiczna 5 0  

4706930000 – –  Częściowo przetworzona chemicznie 5 5  

4707100000 – Papier lub tektura, siarczanowe lub faliste, nie
bielone 

5 0  

4707200000 –  Pozostały papier lub tektura, wykonane głównie 
z bielonej chemicznie masy celulozowej, niebar
wionej w masie 

5 5  

4707300000 –  Papier lub tektura, wykonane głównie z masy 
drzewnej mechanicznej (na przykład gazety, cza
sopisma i podobne materiały drukowane) 

5 5  

4707900000 –  Pozostałe, włącznie z odpadami niesortowanymi 5 0  

4801000000 –  Papier gazetowy, w zwojach lub arkuszach 0 0  

4802100000 –  Papier i tektura, czerpane 5 5  

4802200000 –  Papier i tektura, w rodzaju stosowanych jako 
podłoże papieru lub tektury, światłoczułych, cie
płoczułych lub elektroczułych 

5 0  

4802400000 –  Podłoże do tapet 10 0  

4802540000 – –  O masie powierzchniowej mniejszej niż 40 g/ 
m2 

10 0  

4802551000 – – –  Papier zabezpieczony na banknoty 5 0  

4802552000 – – –  Pozostały papier zabezpieczony 0 0  
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4802559000 – – –  Pozostałe 0 0  

4802561000 – – –  Papier zabezpieczony na banknoty 5 5  

4802562000 – – –  Pozostały papier zabezpieczony 0 0  

4802569000 – – –  Pozostałe 0 0  

4802571000 – – –  Papier zabezpieczony na banknoty 5 0  

4802572000 – – –  Pozostały papier zabezpieczony 5 0  

4802579000 – – –  Pozostałe 0 0  

4802581000 – – –  W zwojach 5 0  

4802589000 – – –  Pozostałe 5 10  

4802611000 – – – O gramaturze mniejszej niż 40 g/m2, zgod
nie z innymi specyfikacjami określonymi 
w uwadze 4 do niniejszego działu 

10 0  

4802619000 – – –  Pozostałe 10 10  

4802620000 – – W arkuszach, w których po rozłożeniu dłu
gość jednego boku nie przekracza 435 mm 
i drugiego boku nie przekracza 297 mm 

10 10  

4802691000 – – – O gramaturze mniejszej niż 40 g/m2, zgod
nie z innymi specyfikacjami określonymi 
w uwadze 4 do niniejszego działu 

10 10  

4802699000 – – –  Pozostałe 10 0  

4803001000 – Wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozo
wych 

10 0  

4803009000 –  Pozostałe 5 10  

4804110000 – –  Niebielone 15 10  

4804190000 – –  Pozostałe 15 10  

4804210000 – –  Niebielone 15 10  

4804290000 – –  Pozostałe 15 10  

4804310000 – –  Niebielone 15 10  

4804390000 – –  Pozostałe 15 10  

4804411000 – – –  Higroskopijne, w rodzaju stosowanych 
do produkcji dekoracyjnych arkuszy z two
rzyw sztucznych 

15 0  
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4804419000 – – –  Pozostałe 15 10  

4804420000 – – Bielone jednorodnie w masie, w których wię
cej niż 95 % masy całkowitej zawartości włó
kien składa się z włókien drzewnych, otrzy
manych w procesie chemicznym 

15 10  

4804490000 – –  Pozostałe 15 10  

4804510000 – –  Niebielone 15 10  

4804520000 – – Bielone jednorodnie w masie, w których wię
cej niż 95 % masy całkowitej zawartości włó
kien składa się z włókien drzewnych, otrzy
manych w procesie chemicznym 

15 10  

4804590000 – –  Pozostałe 15 10  

4805110000 – –  Papier półchemiczny na warstwę pofalowaną 15 10  

4805120000 – –  Papier słomowy na warstwę pofalowaną 15 10  

4805190000 – –  Pozostałe 15 10  

4805240000 – –  O gramaturze 150 g/m2 lub mniejszej 15 10  

4805250000 – –  O gramaturze większej niż 150 g/m2 15 10  

4805300000 –  Papier pakowy siarczynowy 10 10  

4805401000 – – Uzyskane w 100 % masy z bawełny lub włó
kien konopi manilskich, nieklejone i niezawie
rające środków mineralnych 

5 0  

4805402000 – –  O zawartości włókien bawełnianych 70 % 
masy lub więcej, ale mniej niż 100 % 

5 0  

4805409000 – –  Pozostałe 15 0  

4805500000 –  Papier i tektura dachowe 15 0  

4805911000 – – –  Higroskopijne, w rodzaju stosowanych 
do produkcji dekoracyjnych arkuszy z two
rzyw sztucznych 

10 0  

4805912000 – – –  Do izolacji elektrycznej 5 0  

4805913000 – – –  Papier i tektura wielowarstwowe (inne niż 
te objęte pozycjami 4805 12, 4805 19, 
4805 24 lub 4805 25) 

15 0  

4805919000 – – –  Pozostałe 15 0  
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4805921000 – – –  Do izolacji elektrycznej 5 0  

4805922000 – – –  Papier i tektura wielowarstwowe (inne niż 
te objęte pozycjami 4805 12, 4805 19, 
4805 24 lub 4805 25) 

15 10  

4805929000 – – –  Pozostałe 15 10  

4805931000 – – –  Do izolacji elektrycznej 5 0  

4805932000 – – –  Papier i tektura wielowarstwowe (inne niż 
te objęte pozycjami 4805 12, 4805 19, 
4805 24 lub 4805 25) 

15 0  

4805933000 – – – Sztywna tektura o gramaturze przekraczają
cej 1 

15 0  

4805939000 – – –  Pozostałe 15 0  

4806100000 –  Pergamin roślinny 10 0  

4806200000 –  Papiery tłuszczoodporne 5 0  

4806300000 –  Kalki kreślarskie 0 0  

4806400000 –  Papier pergaminowy satynowany oraz pozostałe 
satynowane papiery przezroczyste lub prześwi
tujące 

10 5  

4807000000 Papier i tektura złożone (wykonane przez sklejenie 
płaskich warstw papieru lub tektury), niepowle
czone powierzchniowo ani nieimpregnowane, na
wet ze wzmocnieniem wewnętrznym, w zwojach 
lub arkuszach 

15 10  

4808100000 –  Papier i tektura faliste, nawet perforowane 15 10  

4808200000 –  Papier siarczanowy workowy, krepowany lub 
marszczony, nawet tłoczony lub perforowany 

15 10  

4808300000 –  Pozostałe papiery siarczanowe, krepowane lub 
marszczone, nawet tłoczone lub perforowane 

15 10  

4808900000 –  Pozostałe 15 10  

4809200000 –  Papier samokopiujący 10 10  

4809900000 –  Pozostałe 15 10  

4810131100 – – –  O gramaturze 60 g/m2 lub mniejszej 10 10  
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4810131900 – – –  Pozostałe 10 0  

4810132000 – – –  O gramaturze większej niż 150 g/m2 10 0  

4810141000 – – –  W których po rozłożeniu długość jednego 
boku przekracza 360 mm i drugiego boku 
przekracza 150 mm 

10 10  

4810149000 – – –  Pozostałe 10 10  

4810190000 – –  Pozostałe 10 0  

4810220000 – –  Papier lekki powleczony 10 0  

4810290000 – –  Pozostałe 15 10  

4810310000 – – Bielone jednorodnie w masie, w których wię
cej niż 95 % masy całkowitej zawartości włó
kien składa się z włókien drzewnych, otrzy
manych w procesie chemicznym, i o gramatu
rze 150 g/m2 lub mniejszej 

15 10  

4810320000 – – Bielone jednorodnie w masie, w których wię
cej niż 95 % masy całkowitej zawartości włó
kien składa się z włókien drzewnych, otrzy
manych w procesie chemicznym, i o gramatu
rze większej niż 150 g/m2 

15 10  

4810390000 – –  Pozostałe 15 10  

4810920000 – –  Wielowarstwowe 15 5  

4810990000 – –  Pozostałe 15 10  

4811101000 – – Smołowane w całej masie, o gramaturze prze
kraczającej 1, nawet satynowane, lakierowane 
lub karbowane 

15 10  

4811109000 – –  Pozostałe 15 10  

4811411000 – – –  W zwojach, o szerokości przekraczającej 
15 cm, lub w arkuszach, w których po roz
łożeniu długość jednego boku przekracza 
36 cm i drugiego boku przekracza 15 cm 

15 10  

4811419000 – – –  Pozostałe 15 10  

4811491000 – – –  W zwojach, o szerokości przekraczającej 
15 cm, lub w arkuszach, w których po roz
łożeniu długość jednego boku przekracza 
36 cm i drugiego boku przekracza 15 cm 

15 10  
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4811499000 – – –  Pozostałe 15 10  

4811511000 – – –  Z pośrednią warstwą folii aluminiowej, 
w rodzaju stosowanych w przemyśle spoży
wczym do pakowania środków spożyw
czych, nawet zadrukowane 

0 0  

4811512000 – – – Powleczone lub pokryte obustronnie two
rzywami sztucznymi, w rodzaju stosowa
nych w przemyśle spożywczym, nawet za
drukowane 

10 0  

4811519000 – – –  Pozostałe 10 10  

4811591000 – – – Do produkcji papieru ściernego do szlifowa
nia na mokro 

10 5  

4811592000 – – –  Z pośrednią warstwą folii aluminiowej, 
w rodzaju stosowanych w przemyśle spoży
wczym do pakowania środków spożyw
czych, nawet zadrukowane 

0 0  

4811593000 – – – Papier impregnowany żywicami melamino
wymi, nawet dekorowany lub zadrukowany 

0 0  

4811594000 – – –  Do izolacji elektrycznej 5 0  

4811595000 – – – Powleczone lub pokryte obustronnie two
rzywami sztucznymi, w rodzaju stosowa
nych w przemyśle spożywczym, nawet za
drukowane 

10 5  

4811596000 – – –  Papier filtracyjny 10 5  

4811599000 – – –  Pozostałe 10 10  

4811601000 – –  Do izolacji elektrycznej 5 0  

4811609000 – –  Pozostałe 10 10  

4811901000 – – Lakierowane, o gramaturze większej niż 1, na
wet karbowane 

5 0  

4811902000 – –  Do uszczelek, podkładek i pozostałych 
uszczelnień 

10 0  

4811905000 – –  Liniowane, kreskowane lub kratkowane 15 10  

4811908000 – – Papier higroskopijny, dekorowany lub zadru
kowany, nieimpregnowany, w rodzaju stoso
wanego do produkcji dekoracyjnych lamina
tów z tworzyw sztucznych 

10 5  

4811909000 – –  Pozostałe 10 5  
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4812000000 – Bloki, płyty i płytki filtracyjne, z masy papierni
czej 

15 0  

4813100000 –  W książeczkach lub w tutkach 15 0  

4813200000 –  W zwojach o szerokości nieprzekraczającej 
5 cm 

5 0  

4813900000 –  Pozostałe 15 5  

4814100000 –  Papier »ingrain« 15 5  

4814200000 –  Tapety i podobne pokrycia ścienne składające się 
z papieru powleczonego po stronie licowej, 
groszkowanego, tłoczonego, barwionego, z nad
rukowanym deseniem lub inaczej dekorowanego 
warstwą z tworzyw sztucznych 

15 10  

4814900000 –  Pozostałe 15 5  

4816200000 –  Papier samokopiujący 15 10  

4816900000 –  Pozostałe 15 10  

4817100000 –  Koperty 20 10  

4817200000 – Karty listowe, karty pocztowe i karty do kores
pondencji 

20 10  

4817300000 –  Pudełka, torby, portfele i zestawy piśmienne, 
z papieru lub tektury, zawierające asortyment pi
śmiennych artykułów papierniczych 

20 10  

4818100000 –  Papier toaletowy 20 10  

4818200000 –  Chusteczki do nosa, chusteczki higieniczne lub 
kosmetyczne i ręczniki 

20 10  

4818300000 –  Obrusy i serwetki 20 10  

4818401000 – –  Pieluchy i wkładki dla niemowląt 20 10  

4818402000 – –  Podpaski higieniczne i tampony 20 10  

4818409000 – –  Pozostałe 20 10  

4818500000 –  Artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe 20 10  

4818900000 –  Pozostałe 20 10  

4819100000 –  Kartony, pudła i pudełka, z papieru lub tektury 
falistych 

15 10  
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4819200000 –  Kartony, pudła i pudełka, składane, z papieru 
lub z tektury niefalistych 

15 10  

4819301000 – –  Wielowarstwowe 15 10  

4819309000 – –  Pozostałe 15 10  

4819400000 –  Pozostałe worki i torby, włącznie z rożkami 15 10  

4819500000 –  Pozostałe opakowania, włącznie z kopertami na 
płyty 

15 10  

4819600000 – Segregatory, pudełka na listy, pudełka do prze
chowywania i podobne artykuły, w rodzaju sto
sowanych w biurach, sklepach lub tym podob
nych 

15 10  

4820100000 –  Rejestry, księgi rachunkowe, notesy i notatniki, 
księgi zamówień, kwitariusze, bloki listowe, 
bloczki na notatki, dzienniki, terminarze, pa
miętniki i podobne artykuły 

30 10  

4820200000 –  Zeszyty 20 10  

4820300000 –  Okładki (inne niż do książek), teczki, okładki 
do akt 

20 10  

4820401000 – –  Formularze ciągłe 20 10  

4820409000 – –  Pozostałe 20 10  

4820500000 –  Albumy na próbki lub kolekcje 20 10  

4820901000 – –  Formularze ciągłe niezadrukowane 20 10  

4820909000 – –  Pozostałe 20 10  

4821100000 –  Zadrukowane 15 10  

4821900000 –  Pozostałe 10 10  

4822100000 –  W rodzaju stosowanych do nawijania przędzy 
tekstylnej 

15 10  

4822900000 –  Pozostałe 15 10  

4823200000 –  Papier i tektura, filtracyjne 5 0  

4823400000 – Zwoje, arkusze i krążki, z nadrukami do rejestra
torów 

15 10  

4823610000 – –  Z bambusa 20 10  

24.12.2016 L 356/908 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



NANDINA 
2007 Wyszczególnienie Stawka podstawowa Kategoria Uwagi 

4823690000 – –  Pozostałe 20 10  

4823700000 – Formowane lub prasowane artykuły z masy pa
pierniczej 

15 10  

4823902000 – –  Papier do izolacji elektrycznej 10 0  

4823904000 – –  Uszczelki lub podkładki 10 0  

4823905000 – – Karty do maszyn żakardowych lub do podob
nych 

5 0  

4823906000 – –  Wykroje odzieży, modele i szablony 10 0  

4823909000 – –  Pozostałe 15 10  

4901101000 – – Horoskopy, komiksy filmowe, paski komik
sowe i zeszyty komiksowe 

0 0  

4901109000 – –  Pozostałe 0 0  

4901910000 – – Słowniki i encyklopedie oraz ich seryjne ze
szyty publikacji 

0 0  

4901991000 – – – Horoskopy, komiksy filmowe, paski komik
sowe i zeszyty komiksowe 

0 0  

4901999000 – – –  Pozostałe 0 0  

4902100000 –  Ukazujące się co najmniej 4 razy na tydzień 0 0  

4902901000 – – Horoskopy, komiksy filmowe, paski komik
sowe i zeszyty komiksowe 

0 0  

4902909000 – –  Pozostałe 0 0  

4903000000 Książki dla dzieci, obrazkowe, do rysowania lub 
kolorowania 

20 10  

4904000000 Nuty drukowane lub w rękopisie, nawet ilustro
wane lub oprawione 

0 0  

4905100000 –  Globusy 0 0  

4905910000 – –  W postaci książek 0 0  

4905990000 – –  Pozostałe 0 0  
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4906000000 Plany i rysunki architektoniczne, techniczne, prze
mysłowe, handlowe, topograficzne lub do podob
nych zastosowań, będące oryginałami narysowa
nymi ręcznie; teksty rękopiśmienne; reprodukcje 
fotograficzne na papierze światłoczułym i kopie 
wykonane przez kalkę 

0 0  

4907001000 – Znaczki pocztowe nieskasowane, znaczki skar
bowe lub podobne, bieżącej lub nowej emisji 
w kraju, w którym mają lub będą miały okreś
loną wartość nominalną; znaczki w arkuszach 

20 10  

4907002000 –  Banknoty 0 0  

4907003000 –  Książeczki czeków podróżniczych wydane przez 
zagraniczne instytucje kredytowe 

20 5  

4907009000 –  Pozostałe 20 5  

4908100000 –  Kalkomanie do wypalania 15 10  

4908901000 – –  Do przenoszenia na tkaniny 20 10  

4908909000 – –  Pozostałe 30 10  

4909000000 Karty pocztowe drukowane lub ilustrowane; dru
kowane karty z osobistymi pozdrowieniami, wia
domościami lub ogłoszeniami, nawet ilustrowane, 
z kopertami lub ozdobami, lub bez nich 

20 10  

4910000000 Kalendarze wszelkich rodzajów, drukowane, włą
czając bloki kalendarzowe 

20 10  

4911100000 –  Reklamy handlowe, katalogi handlowe i tym 
podobne 

30 10  

4911910000 – –  Obrazki, rysunki i fotografie 30 10  

4911990000 – –  Pozostałe 20 10  

50010000 Kokony jedwabników nadające się do motania 0 0  

50020000 Jedwab surowy (nieskręcany) 0 0  

50030000 Odpady jedwabiu (włącznie z kokonami nienadają
cymi się do motania, odpadami przędzy i szarpanką 
rozwłóknioną) 

5 0  

5004000000 Przędza jedwabna (inna niż nitka wyczeskowa z od
padów jedwabiu), niepakowana do sprzedaży deta
licznej 

10 0  
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5005000000 Nitka wyczeskowa z odpadów jedwabiu, niepako
wana do sprzedaży detalicznej 

10 0  

5006000000 Przędza jedwabna lub nitka wyczeskowa z odpadów 
jedwabiu, pakowane do sprzedaży detalicznej; jelita 
jedwabnika 

10 0  

5007100000 –  Tkaniny z burety 20 5  

5007200000 –  Pozostałe tkaniny, zawierające 85 % masy lub 
więcej jedwabiu lub odpadów jedwabiu, innych 
niż bureta 

20 5  

5007900000 –  Pozostałe tkaniny 20 5  

51011100 – –  Wełna strzyżona 0 0  

51011900 – –  Pozostałe 0 0  

51012100 – –  Wełna strzyżona 0 0  

51012900 – –  Pozostałe 0 0  

51013000 –  Karbonizowane 5 0  

51021100 – –  Z kóz kaszmirskich 5 0  

51021910 – – –  Z alpaki lub lamy 5 0  

51021920 – – –  Z królików lub zajęcy 5 0  

51021990 – – –  Pozostałe 5 0  

51022000 –  Gruba sierść zwierzęca 5 0  

51031000 –  Wyczesy z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej 5 0  

51032000 – Pozostałe odpady wełny lub cienkiej sierści zwie
rzęcej 

10 5  

51033000 –  Odpady grubej sierści zwierzęcej 10 0  

5104000000 Szarpanka rozwłókniona z wełny lub z cienkiej 
lub z grubej sierści zwierzęcej 

5 0  

5105100000 –  Wełna zgrzebna 5 0  

5105210000 – –  Wełna czesana we fragmentach 0 0  

5105291000 – – –  W postaci czesanki 0 0  
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5105299000 – – –  Pozostałe 0 0  

5105310000 – –  Z kóz kaszmirskich 5 0  

5105391000 – – –  Z alpaki lub lamy 5 0  

5105392000 – – –  Z wigonia 5 0  

5105399000 – – –  Pozostałe 5 0  

5105400000 –  Gruba sierść zwierzęca, zgrzebna lub czesana 5 0  

5106100000 –  Zawierająca 85 % masy lub więcej wełny 15 0  

5106200000 –  Zawierająca mniej niż 85 % masy wełny 15 0  

5107100000 –  Zawierająca 85 % masy lub więcej wełny 15 0  

5107200000 –  Zawierająca mniej niż 85 % masy wełny 15 0  

5108100000 –  Zgrzebna 15 0  

5108200000 –  Czesana 15 0  

5109100000 –  Zawierająca 85 % masy lub więcej wełny lub 
cienkiej sierści zwierzęcej 

15 0  

5109900000 –  Pozostałe 15 0  

5110001000 –  Niepakowana do sprzedaży detalicznej 15 0  

5110009000 –  Pozostała 15 0  

5111111000 – – –  Z wełny 20 5  

5111112000 – – –  Z wigonia 20 5  

5111114000 – – –  Z alpaki lub lamy 20 5  

5111119000 – – –  Pozostałe 20 5  

5111191000 – – –  Z wełny 20 5  

5111192000 – – –  Z wigonia 20 5  

5111194000 – – –  Z alpaki lub lamy 20 5  

5111199000 – – –  Pozostałe 20 5  

5111201000 – –  Z wełny 20 5  
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5111202000 – –  Z wigonia 20 5  

5111204000 – –  Z alpaki lub lamy 20 5  

5111209000 – –  Pozostałe 20 5  

5111301000 – –  Z wełny 20 5  

5111302000 – –  Z wigonia 20 5  

5111304000 – –  Z alpaki lub lamy 20 5  

5111309000 – –  Pozostałe 20 5  

5111901000 – –  Z wełny 20 5  

5111902000 – –  Z wigonia 20 5  

5111904000 – –  Z alpaki lub lamy 20 5  

5111909000 – –  Pozostałe 20 5  

5112111000 – – –  Z wełny 20 5  

5112112000 – – –  Z wigonia 20 5  

5112114000 – – –  Z alpaki lub lamy 20 5  

5112119000 – – –  Pozostałe 20 5  

5112191000 – – –  Z wełny 20 5  

5112192000 – – –  Z wigonia 20 5  

5112194000 – – –  Z alpaki lub lamy 20 5  

5112199000 – – –  Pozostałe 20 5  

5112201000 – –  Z wełny 20 5  

5112202000 – –  Z wigonia 20 5  

5112204000 – –  Z alpaki lub lamy 20 5  

5112209000 – –  Pozostałe 20 5  

5112301000 – –  Z wełny 20 5  

5112302000 – –  Z wigonia 20 5  
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5112304000 – –  Z alpaki lub lamy 20 5  

5112309000 – –  Pozostałe 20 5  

5112901000 – –  Z wełny 20 5  

5112902000 – –  Z wigonia 20 5  

5112904000 – –  Z alpaki lub lamy 20 5  

5112909000 – –  Pozostałe 20 5  

5113000000 Tkaniny z grubej sierści zwierzęcej lub włosia koń
skiego 

20 5  

52010010 –  O włóknach o długości przekraczającej 
34,92 mm (1 3/8 cala) 

5 5  

52010020 –  O włóknach o długości przekraczającej 
28,57 mm (1 1/8 cala), ale nieprzekraczającej 
34,92 mm (1 3/8 cala) 

5 5  

52010030 –  O włóknach o długości przekraczającej 
22,22 mm (7/8 cala), ale nieprzekraczającej 
28,57 mm (1 1/8 cala) 

5 5  

52010090 –  O włóknach o długości nieprzekraczającej 
22,22 mm (7/8 cala) 

5 5  

52021000 –  Odpady przędzy (włącznie z odpadami nici) 5 5  

52029100 – –  Szarpanka rozwłókniona 0 0  

52029900 – –  Pozostałe 0 0  

52030000 Bawełna, zgrzeblona lub czesana 10 5  

5204110000 – –  Zawierająca 85 % masy lub więcej bawełny 15 0  

5204190000 – –  Pozostałe 15 0  

5204200000 –  Pakowane do sprzedaży detalicznej 15 0  

5205110000 – – O masie liniowej 714,29 decyteksa lub więk
szej (o numerze metrycznym nieprzekraczają
cym 14) 

15 0  

5205120000 – – O masie liniowej mniejszej niż 714,29 decy
teksa, ale nie mniejszej niż 232,56 decyteksa 
(o numerze metrycznym przekraczającym 14, 
ale nieprzekraczającym 43) 

15 0  

5205130000 – – O masie liniowej mniejszej niż 232,56 decy
teksa, ale nie mniejszej niż 192,31 decyteksa 
(o numerze metrycznym przekraczającym 43, 
ale nieprzekraczającym 52) 

15 0  
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5205140000 – – O masie liniowej mniejszej niż 192,31 decy
teksa, ale nie mniejszej niż 125 decyteksa 
(o numerze metrycznym przekraczającym 52, 
ale nieprzekraczającym 80) 

15 0  

5205150000 – – O masie liniowej mniejszej niż 125 decytek
sów (o numerze metrycznym przekraczającym 
80) 

15 0  

5205210000 – – O masie liniowej 714,29 decyteksa lub więk
szej (o numerze metrycznym nieprzekraczają
cym 14) 

15 0  

5205220000 – – O masie liniowej mniejszej niż 714,29 decy
teksa, ale nie mniejszej niż 232,56 decyteksa 
(o numerze metrycznym przekraczającym 14, 
ale nieprzekraczającym 43) 

15 0  

5205230000 – – O masie liniowej mniejszej niż 232,56 decy
teksa, ale nie mniejszej niż 192,31 decyteksa 
(o numerze metrycznym przekraczającym 43, 
ale nieprzekraczającym 52) 

15 0  

5205240000 – – O masie liniowej mniejszej niż 192,31 decy
teksa, ale nie mniejszej niż 125 decyteksa 
(o numerze metrycznym przekraczającym 52, 
ale nieprzekraczającym 80) 

15 0  

5205260000 – – O masie liniowej mniejszej niż 125 decytek
sów, ale nie mniejszej niż 106,38 decyteksa 
(o numerze metrycznym przekraczającym 80, 
ale nieprzekraczającym 94) 

15 0  

5205270000 – – O masie liniowej mniejszej niż 106,38 decy
teksów, ale nie mniejszej niż 83,33 decyteksa 
(o numerze metrycznym przekraczającym 94, 
ale nieprzekraczającym 120) 

15 0  

5205280000 – – O masie liniowej mniejszej niż 83,33 decytek
sów (o numerze metrycznym przekraczającym 
120) 

15 0  

5205310000 – – O masie liniowej nitki pojedynczej 714,29 de
cyteksa lub większej (o numerze metrycznym 
nieprzekraczającym 14, dla nitki pojedynczej) 

15 0  

5205320000 – –  O masie liniowej nitki pojedynczej mniejszej 
niż 714,29 decyteksa, ale nie mniejszej niż 
232,56 decyteksa (o numerze metrycznym 
przekraczającym 14, ale nieprzekraczającym 
43, dla nitki pojedynczej) 

15 0  

5205330000 – –  O masie liniowej nitki pojedynczej mniejszej 
niż 232,56 decyteksa, ale nie mniejszej niż 
192,31 decyteksa (o numerze metrycznym 
przekraczającym 43, ale nieprzekraczającym 
52, dla nitki pojedynczej) 

15 0  

5205340000 – –  O masie liniowej nitki pojedynczej mniejszej 
niż 192,31 decyteksa, ale nie mniejszej niż 
125 decyteksa (o numerze metrycznym prze
kraczającym 52, ale nieprzekraczającym 80, 
dla nitki pojedynczej) 

15 0  
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5205350000 – –  O masie liniowej nitki pojedynczej mniejszej 
niż 125 decyteksów (o numerze metrycznym 
przekraczającym 80, dla nitki pojedynczej) 

15 0  

5205410000 – – O masie liniowej nitki pojedynczej 714,29 de
cyteksa lub większej (o numerze metrycznym 
nieprzekraczającym 14, dla nitki pojedynczej) 

15 0  

5205420000 – –  O masie liniowej nitki pojedynczej mniejszej 
niż 714,29 decyteksa, ale nie mniejszej niż 
232,56 decyteksa (o numerze metrycznym 
przekraczającym 14, ale nieprzekraczającym 
43, dla nitki pojedynczej) 

15 0  

5205430000 – –  O masie liniowej nitki pojedynczej mniejszej 
niż 232,56 decyteksa, ale nie mniejszej niż 
192,31 decyteksa (o numerze metrycznym 
przekraczającym 43, ale nieprzekraczającym 
52, dla nitki pojedynczej) 

15 0  

5205440000 – –  O masie liniowej nitki pojedynczej mniejszej 
niż 192,31 decyteksa, ale nie mniejszej niż 
125 decyteksa (o numerze metrycznym prze
kraczającym 52, ale nieprzekraczającym 80, 
dla nitki pojedynczej) 

15 0  

5205460000 – –  O masie liniowej nitki pojedynczej mniejszej 
niż 125 decyteksa, ale nie mniejszej niż 
106,38 decyteksa (o numerze metrycznym 
przekraczającym 80, ale nieprzekraczającym 
94, dla nitki pojedynczej) 

15 0  

5205470000 – –  O masie liniowej nitki pojedynczej mniejszej 
niż 106,38 decyteksa, ale nie mniejszej niż 
83,33 decyteksa (o numerze metrycznym 
przekraczającym 94, ale nieprzekraczającym 
120, dla nitki pojedynczej) 

15 0  

5205480000 – –  O masie liniowej nitki pojedynczej mniejszej 
niż 83,33 decyteksów (o numerze metrycz
nym przekraczającym 120, dla nitki pojedyn
czej) 

15 0  

5206110000 – – O masie liniowej 714,29 decyteksa lub więk
szej (o numerze metrycznym nieprzekraczają
cym 14) 

15 0  

5206120000 – – O masie liniowej mniejszej niż 714,29 decy
teksów, ale nie mniejszej niż 232,56 decyteksa 
(o numerze metrycznym przekraczającym 14, 
ale nieprzekraczającym 43) 

15 0  

5206130000 – – O masie liniowej mniejszej niż 232,56 decy
teksów, ale nie mniejszej niż 192,31 decyteksa 
(o numerze metrycznym przekraczającym 43, 
ale nieprzekraczającym 52) 

15 0  

5206140000 – – O masie liniowej mniejszej niż 192,31 decy
teksów, ale nie mniejszej niż 125 decyteksa 
(o numerze metrycznym przekraczającym 52, 
ale nieprzekraczającym 80) 

15 0  
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5206150000 – – O masie liniowej mniejszej niż 125 decytek
sów (o numerze metrycznym przekraczającym 
80) 

15 0  

5206210000 – – O masie liniowej 714,29 decyteksa lub więk
szej (o numerze metrycznym nieprzekraczają
cym 14) 

15 0  

5206220000 – – O masie liniowej mniejszej niż 714,29 decy
teksów, ale nie mniejszej niż 232,56 decyteksa 
(o numerze metrycznym przekraczającym 14, 
ale nieprzekraczającym 43) 

15 0  

5206230000 – – O masie liniowej mniejszej niż 232,56 decy
teksów, ale nie mniejszej niż 192,31 decyteksa 
(o numerze metrycznym przekraczającym 43, 
ale nieprzekraczającym 52) 

15 0  

5206240000 – – O masie liniowej mniejszej niż 192,31 decy
teksów, ale nie mniejszej niż 125 decyteksa 
(o numerze metrycznym przekraczającym 52, 
ale nieprzekraczającym 80) 

15 0  

5206250000 – – O masie liniowej mniejszej niż 125 decytek
sów (o numerze metrycznym przekraczającym 
80) 

15 0  

5206310000 – – O masie liniowej nitki pojedynczej 714,29 de
cyteksa lub większej (o numerze metrycznym 
nieprzekraczającym 14, dla nitki pojedynczej) 

15 0  

5206320000 – –  O masie liniowej nitki pojedynczej mniejszej 
niż 714,29 decyteksa, ale nie mniejszej niż 
232,56 decyteksa (o numerze metrycznym 
przekraczającym 14, ale nieprzekraczającym 
43, dla nitki pojedynczej) 

15 0  

5206330000 – –  O masie liniowej nitki pojedynczej mniejszej 
niż 232,56 decyteksa, ale nie mniejszej niż 
192,31 decyteksa (o numerze metrycznym 
przekraczającym 43, ale nieprzekraczającym 
52, dla nitki pojedynczej) 

15 0  

5206340000 – –  O masie liniowej nitki pojedynczej mniejszej 
niż 192,31 decyteksa, ale nie mniejszej niż 
125 decyteksa (o numerze metrycznym prze
kraczającym 52, ale nieprzekraczającym 80, 
dla nitki pojedynczej) 

15 0  

5206350000 – –  O masie liniowej nitki pojedynczej mniejszej 
niż 125 decyteksów (o numerze metrycznym 
przekraczającym 80, dla nitki pojedynczej) 

15 0  

5206410000 – – O masie liniowej nitki pojedynczej 714,29 de
cyteksa lub większej (o numerze metrycznym 
nieprzekraczającym 14, dla nitki pojedynczej) 

15 0  

5206420000 – –  O masie liniowej nitki pojedynczej mniejszej 
niż 714,29 decyteksa, ale nie mniejszej niż 
232,56 decyteksa (o numerze metrycznym 
przekraczającym 14, ale nieprzekraczającym 
43, dla nitki pojedynczej) 

15 0  
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5206430000 – –  O masie liniowej nitki pojedynczej mniejszej 
niż 232,56 decyteksa, ale nie mniejszej niż 
192,31 decyteksa (o numerze metrycznym 
przekraczającym 43, ale nieprzekraczającym 
52, dla nitki pojedynczej) 

15 0  

5206440000 – –  O masie liniowej nitki pojedynczej mniejszej 
niż 192,31 decyteksa, ale nie mniejszej niż 
125 decyteksa (o numerze metrycznym prze
kraczającym 52, ale nieprzekraczającym 80, 
dla nitki pojedynczej) 

15 0  

5206450000 – –  O masie liniowej nitki pojedynczej mniejszej 
niż 125 decyteksów (o numerze metrycznym 
przekraczającym 80, dla nitki pojedynczej) 

15 0  

5207100000 –  Zawierająca 85 % masy lub więcej bawełny 15 0  

5207900000 –  Pozostałe 15 0  

5208110000 – – O splocie płóciennym, o masie powierzch
niowej nieprzekraczającej 100 g/m2 

20 5  

5208120000 – – O splocie płóciennym, o masie powierzch
niowej większej niż 100 g/m2 

20 5  

5208130000 – – O splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nit
kowym, włącznie ze splotem diagonalnym 
krzyżowym 

20 5  

5208190000 – –  Pozostałe tkaniny 20 5  

5208211000 – – –  O gramaturze 35 g/m2 lub mniejszej 20 5  

5208219000 – – –  Pozostałe 20 5  

5208220000 – – O splocie płóciennym, o masie powierzch
niowej większej niż 100 g/m2 

20 5  

5208230000 – – O splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nit
kowym, włącznie ze splotem diagonalnym 
krzyżowym 

20 5  

5208290000 – –  Pozostałe tkaniny 20 5  

5208310000 – – O splocie płóciennym, o masie powierzch
niowej nieprzekraczającej 100 g/m2 

20 5  

5208320000 – – O splocie płóciennym, o masie powierzch
niowej większej niż 100 g/m2 

20 5  

5208330000 – – O splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nit
kowym, włącznie ze splotem diagonalnym 
krzyżowym 

20 5  

5208390000 – –  Pozostałe tkaniny 20 5  
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5208410000 – – O splocie płóciennym, o masie powierzch
niowej nieprzekraczającej 100 g/m2 

20 5  

5208420000 – – O splocie płóciennym, o masie powierzch
niowej większej niż 100 g/m2 

20 5  

5208430000 – – O splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nit
kowym, włącznie ze splotem diagonalnym 
krzyżowym 

20 5  

5208490000 – –  Pozostałe tkaniny 20 5  

5208510000 – – O splocie płóciennym, o masie powierzch
niowej nieprzekraczającej 100 g/m2 

20 5  

5208520000 – – O splocie płóciennym, o masie powierzch
niowej większej niż 100 g/m2 

20 5  

5208591000 – – –  O splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4- 
nitkowym, włącznie ze splotem diagonal
nym krzyżowym 

20 5  

5208599000 – – –  Pozostałe 20 5  

5209110000 – –  O splocie płóciennym 20 5  

5209120000 – – O splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nit
kowym, włącznie ze splotem diagonalnym 
krzyżowym 

20 5  

5209190000 – –  Pozostałe tkaniny 20 5  

5209210000 – –  O splocie płóciennym 20 5  

5209220000 – – O splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nit
kowym, włącznie ze splotem diagonalnym 
krzyżowym 

20 5  

5209290000 – –  Pozostałe tkaniny 20 5  

5209310000 – –  O splocie płóciennym 20 5  

5209320000 – – O splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nit
kowym, włącznie ze splotem diagonalnym 
krzyżowym 

20 5  

5209390000 – –  Pozostałe tkaniny 20 5  

5209410000 – –  O splocie płóciennym 20 5  

5209420000 – –  Drelich 20 5  

5209430000 – –  Pozostałe tkaniny o splocie diagonalnym 3- 
nitkowym lub 4-nitkowym, włącznie ze splo
tem diagonalnym krzyżowym 

20 5  
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5209490000 – –  Pozostałe tkaniny 20 5  

5209510000 – –  O splocie płóciennym 20 5  

5209520000 – – O splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nit
kowym, włącznie ze splotem diagonalnym 
krzyżowym 

20 5  

5209590000 – –  Pozostałe tkaniny 20 5  

5210110000 – –  O splocie płóciennym 20 5  

5210190000 – –  Pozostałe tkaniny 20 5  

5210210000 – –  O splocie płóciennym 20 5  

5210290000 – –  Pozostałe tkaniny 20 5  

5210310000 – –  O splocie płóciennym 20 5  

5210320000 – – O splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nit
kowym, włącznie ze splotem diagonalnym 
krzyżowym 

20 5  

5210390000 – –  Pozostałe tkaniny 20 5  

5210410000 – –  O splocie płóciennym 20 5  

5210490000 Pozostałe tkaniny 20 5  

5210510000 – –  O splocie płóciennym 20 5  

5210590000 – –  Pozostałe tkaniny 20 5  

5211110000 – –  O splocie płóciennym 20 5  

5211120000 – – O splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nit
kowym, włącznie ze splotem diagonalnym 
krzyżowym 

20 5  

5211190000 – –  Pozostałe tkaniny 20 5  

5211200000 – –  Bielone 20 5  

5211310000 – –  O splocie płóciennym 20 5  

5211320000 – – O splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nit
kowym, włącznie ze splotem diagonalnym 
krzyżowym 

20 5  

5211390000 – –  Pozostałe tkaniny 20 5  
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5211410000 – –  O splocie płóciennym 20 5  

5211420000 – –  Drelich 20 5  

5211430000 – –  Pozostałe tkaniny o splocie diagonalnym 3- 
nitkowym lub 4-nitkowym, włącznie ze splo
tem diagonalnym krzyżowym 

20 5  

5211490000 – –  Pozostałe tkaniny 20 5  

5211510000 – –  O splocie płóciennym 20 5  

5211520000 – – O splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nit
kowym, włącznie ze splotem diagonalnym 
krzyżowym 

20 5  

5211590000 – –  Pozostałe tkaniny 20 5  

5212110000 – –  Niebielone 20 5  

5212120000 – –  Bielone 20 5  

5212130000 – –  Barwione 20 5  

5212140000 – –  Z przędz o różnych barwach 20 5  

5212150000 – –  Zadrukowane 20 5  

5212210000 – –  Niebielone 20 5  

5212220000 – –  Bielone 20 5  

5212230000 – –  Barwione 20 5  

5212240000 – –  Z przędz o różnych barwach 20 5  

5212250000 – –  Zadrukowane 20 5  

53011000 –  Len surowy lub roszony 5 0  

53012100 – –  Międlony lub trzepany 5 0  

53012900 – –  Pozostałe 0 0  

53013000 –  Pakuły i odpady lnu 5 0  

53021000 –  Konopie siewne, surowe lub roszone 5 0  

53029000 –  Pozostałe 5 0  
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5303100000 – Juta i pozostałe włókna tekstylne łykowe, su
rowe lub roszone 

5 0  

5303903000 – –  Juta 5 0  

5303909000 – –  Pozostałe 5 0  

5305001100 – –  Surowe 5 0  

5305001900 – –  Pozostałe 5 0  

5305009000 –  Pozostałe 5 0  

5306100000 –  Pojedyncza 15 0  

5306201000 – –  Pakowane do sprzedaży detalicznej 15 0  

5306209000 – –  Pozostałe 15 0  

5307100000 –  Pojedyncza 15 0  

5307200000 –  Wieloskładowa (złożona) lub kablowana 15 0  

5308100000 –  Przędza z włókna kokosowego 15 0  

5308200000 –  Przędza z konopi siewnych 15 0  

5308900000 –  Pozostałe 15 0  

5309110000 – –  Niebielone lub bielone 20 5  

5309190000 – –  Pozostałe 20 5  

5309210000 – –  Niebielone lub bielone 20 5  

5309290000 – –  Pozostałe 20 5  

5310100000 –  Niebielone 20 0  

5310900000 –  Pozostałe 20 0  

5311000000 Tkaniny z pozostałych włókien tekstylnych roślin
nych; tkaniny z przędzy papierowej 

20 0  

5401101000 – –  Pakowane do sprzedaży detalicznej 15 0  

5401109000 – –  Pozostałe 15 0  

5401201000 – –  Pakowane do sprzedaży detalicznej 15 0  

5401209000 – –  Pozostałe 15 0  
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5402110000 – –  Z poliamidów aromatycznych 10 0  

5402191000 – – –  Z nylonu 6,6 10 0  

5402199000 – – –  Pozostała 10 0  

5402200000 –  Przędza o dużej wytrzymałości na rozciąganie, 
z poliestrów 

5 0  

5402310000 – –  Z nylonu lub pozostałych poliamidów, o masie 
liniowej nitki pojedynczej nie większej niż 
50 teksów 

15 0  

5402320000 – –  Z nylonu lub pozostałych poliamidów, o masie 
liniowej nitki pojedynczej większej niż 50 tek
sów 

10 0  

5402330000 – –  Z poliestrów 15 0  

5402340000 – –  Z polipropylenu 0 0  

5402390000 – –  Pozostała 15 0  

5402440000 – –  Elastomerowa 0 0  

5402450000 – – Pozostała, z nylonu lub pozostałych poliami
dów 

10 0  

5402460000 – – Pozostała, z poliestrów, częściowo oriento
wana 

10 0  

5402470000 – –  Pozostała, z poliestrów 15 0  

5402480000 – –  Pozostała, z polipropylenu 15 0  

5402491000 – – –  Z poliuretanu 0 0  

5402499000 – – –  Pozostała 15 0  

5402510000 – –  Z nylonu lub pozostałych poliamidów 15 0  

5402520000 – –  Z poliestrów 15 0  

5402590000 – –  Pozostała 15 0  

5402610000 – –  Z nylonu lub pozostałych poliamidów 15 0  

5402620000 – –  Z poliestrów 15 0  

5402690000 – –  Pozostała 15 0  

5403100000 –  Przędza o dużej wytrzymałości na rozciąganie, 
z włókna wiskozowego 

15 0  

5403310000 – –  Z włókna wiskozowego, nieskręcona lub 
o skręcie nieprzekraczającym 120 obrotów na 
metr 

10 0  
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5403320000 – – Z włókna wiskozowego, o skręcie przekracza
jącym 120 obrotów na metr 

15 0  

5403330000 – –  Z octanu celulozy 0 0  

5403390000 – –  Pozostała 15 0  

5403410000 – –  Z włókna wiskozowego 15 0  

5403420000 – –  Z octanu celulozy 5 0  

5403490000 – –  Pozostała 15 0  

5404111000 – – –  Z poliuretanu 0 0  

5404119000 – – –  Pozostała 0 0  

5404120000 – –  Pozostała, z polipropylenu 0 0  

5404191000 – – –  Z poliuretanu 0 0  

5404199000 – – –  Pozostała 0 0  

5404900000 –  Pozostałe 15 0  

5405000000 Przędza jednowłóknowa (monofilament) sztuczna, 
o masie liniowej 67 decyteksów lub większej i któ
rej żaden wymiar przekroju poprzecznego nie 
przekracza 1 mm; pasek i tym podobne (na przy
kład sztuczna słoma), z materiałów włókienniczych 
sztucznych, o widocznej szerokości nieprzekracza
jącej 5 mm 

15 0  

5406001000 –  Przędza z włókna ciągłego syntetycznego 15 0  

5406009000 –  Przędza z włókna ciągłego sztucznego 15 0  

5407101000 – –  Do produkcji opon 20 10  

5407109000 – –  Pozostałe 20 10  

5407200000 – Tkaniny wykonane z pasków lub tym podob
nych 

20 10  

5407300000 – Tkaniny wyszczególnione w uwadze 9 do sek
cji XI 

20 5  

5407410000 – –  Niebielone lub bielone 20 5  

5407420000 – –  Barwione 20 5  

5407430000 – –  Z przędz o różnych barwach 20 5  

5407440000 – –  Zadrukowane 20 5  
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5407510000 – –  Niebielone lub bielone 20 5  

5407520000 – –  Barwione 20 5  

5407530000 – –  Z przędz o różnych barwach 20 5  

5407540000 – –  Zadrukowane 20 5  

5407610000 – –  Zawierające 85 % masy lub więcej włókien 
ciągłych poliestrowych, nieteksturowanych 

20 5  

5407690000 – –  Pozostałe 20 5  

5407711000 – – –  Tkanina kordowa wykonana z użyciem 
przędzy z poli(alkoholu winylowego) 

15 0  

5407719000 – – –  Pozostałe 20 5  

5407720000 – –  Barwione 20 5  

5407730000 – –  Z przędz o różnych barwach 20 5  

5407740000 – –  Zadrukowane 20 5  

5407810000 – –  Niebielone lub bielone 20 5  

5407820000 – –  Barwione 20 5  

5407830000 – –  Z przędz o różnych barwach 20 5  

5407840000 – –  Zadrukowane 20 5  

5407910000 – –  Niebielone lub bielone 20 5  

5407920000 – –  Barwione 20 5  

5407930000 – –  Z przędz o różnych barwach 20 5  

5407940000 – –  Zadrukowane 20 5  

5408100000 – Tkaniny wykonane z przędzy o dużej wytrzyma
łości na rozciąganie, z włókna wiskozowego 

20 5  

5408210000 – –  Niebielone lub bielone 20 5  

5408220000 – –  Barwione 20 5  

5408230000 – –  Z przędz o różnych barwach 20 5  

5408240000 – –  Zadrukowane 20 5  
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5408310000 – –  Niebielone lub bielone 20 5  

5408320000 – –  Barwione 20 5  

5408330000 – –  Z przędz o różnych barwach 20 5  

5408340000 – –  Zadrukowane 20 5  

5501100000 –  Z nylonu lub pozostałych poliamidów 0 0  

5501200000 –  Z poliestrów 0 0  

5501301000 – –  Uzyskane przez wytłaczanie na mokro 0 0  

5501309000 – –  Pozostałe 0 0  

5501400000 –  Z polipropylenu 0 0  

5501900000 –  Pozostałe 0 0  

5502001000 –  Niedoprzędy z octanu celulozy 0 0  

5502002000 –  Z włókna wiskozowego 5 0  

5502009000 –  Pozostałe 5 0  

5503110000 –  Z poliamidów aromatycznych 5 0  

5503190000 – –  Pozostałe 5 0  

5503200000 –  Z poliestrów 0 0  

5503301000 – –  Uzyskane przez wytłaczanie na mokro 0 0  

5503309000 – –  Pozostałe 0 0  

5503400000 –  Z polipropylenu 5 0  

5503901000 – –  Chlorowłókna 0 0  

5503909000 – –  Pozostałe 0 0  

5504100000 –  Z włókna wiskozowego 0 0  

5504900000 –  Pozostałe 15 0  

5505100000 –  Z włókien syntetycznych 10 0  
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5505200000 –  Z włókien sztucznych 10 0  

5506100000 –  Z nylonu lub pozostałych poliamidów 0 0  

5506200000 –  Z poliestrów 0 0  

5506300000 –  Akrylowe lub modakrylowe 0 0  

5506900000 –  Pozostałe 5 0  

5507000000 Włókna odcinkowe sztuczne, zgrzeblone, czesane 
lub przerobione w inny sposób do przędzenia 

0 0  

5508101000 – –  Pakowane do sprzedaży detalicznej 15 0  

5508109000 – –  Pozostałe 15 0  

5508201000 – –  Pakowane do sprzedaży detalicznej 15 0  

5508209000 – –  Pozostałe 15 0  

5509110000 – –  Pojedyncza 15 0  

5509120000 – –  Wieloskładowa (złożona) lub kablowana 15 0  

5509210000 – –  Pojedyncza 15 0  

5509220000 – –  Wieloskładowa (złożona) lub kablowana 15 0  

5509310000 – –  Pojedyncza 15 0  

5509320000 – –  Wieloskładowa (złożona) lub kablowana 15 0  

5509410000 – –  Pojedyncza 15 0  

5509420000 – –  Wieloskładowa (złożona) lub kablowana 15 0  

5509510000 – – Zmieszanych głównie lub wyłącznie z włók
nami odcinkowymi sztucznymi 

15 0  

5509520000 – –  Zmieszanych głównie lub wyłącznie z wełną 
lub cienką sierścią zwierzęcą 

15 0  

5509530000 – – Zmieszanych głównie lub wyłącznie z ba
wełną 

15 0  

5509590000 – –  Pozostałe 15 0  

5509610000 – –  Zmieszanych głównie lub wyłącznie z wełną 
lub cienką sierścią zwierzęcą 

15 0  

24.12.2016 L 356/927 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



NANDINA 
2007 Wyszczególnienie Stawka podstawowa Kategoria Uwagi 

5509620000 – – Zmieszanych głównie lub wyłącznie z ba
wełną 

15 0  

5509690000 – –  Pozostałe 15 0  

5509910000 – –  Zmieszanych głównie lub wyłącznie z wełną 
lub cienką sierścią zwierzęcą 

15 0  

5509920000 – – Zmieszanych głównie lub wyłącznie z ba
wełną 

15 0  

5509990000 – –  Pozostałe 15 0  

5510110000 – –  Pojedyncza 15 0  

5510120000 – –  Wieloskładowa (złożona) lub kablowana 15 0  

5510200000 – Pozostała przędza zmieszana głównie lub wy
łącznie z wełną lub cienką sierścią zwierzęcą 

15 0  

5510300000 – Pozostała przędza zmieszana głównie lub wy
łącznie z bawełną 

15 0  

5510900000 –  Pozostała przędza 15 0  

5511100000 – Z włókien odcinkowych syntetycznych, zawiera
jąca 85 % masy lub więcej takich włókien 

15 0  

5511200000 – Z włókien odcinkowych syntetycznych, zawiera
jąca mniej niż 85 % masy takich włókien 

15 0  

5511300000 –  Z włókien odcinkowych sztucznych 15 0  

5512110000 – –  Niebielone lub bielone 20 5  

5512190000 – –  Pozostałe 20 5  

5512210000 – –  Niebielone lub bielone 20 5  

5512290000 – –  Pozostałe 20 5  

5512910000 – –  Niebielone lub bielone 20 5  

5512990000 – –  Pozostałe 20 5  

5513110000 – – Z włókien odcinkowych poliestrowych, o splo
cie płóciennym 

20 5  

5513120000 – – Z włókien odcinkowych poliestrowych, o splo
cie diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nitkowym, 
włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym 

20 5  

5513130000 – – Pozostałe tkaniny z włókien odcinkowych po
liestrowych 

20 5  
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5513190000 – –  Pozostałe tkaniny 20 5  

5513210000 – – Z włókien odcinkowych poliestrowych, o splo
cie płóciennym 

20 5  

5513231000 – – –  Z włókien odcinkowych poliestrowych, 
o splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4- 
nitkowym, włącznie ze splotem diagonal
nym krzyżowym 

20 5  

5513239000 – – –  Pozostałe 20 5  

5513290000 – –  Pozostałe tkaniny 20 5  

5513310000 – – Z włókien odcinkowych poliestrowych, o splo
cie płóciennym 

20 5  

5513391000 – – –  Z włókien odcinkowych poliestrowych, 
o splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4- 
nitkowym, włącznie ze splotem diagonal
nym krzyżowym 

20 5  

5513392000 – – –  Pozostałe tkaniny z włókien odcinkowych 
poliestrowych 

20 5  

5513399000 – – –  Pozostałe 20 5  

5513410000 – – Z włókien odcinkowych poliestrowych, o splo
cie płóciennym 

20 5  

5513491000 – – –  Z włókien odcinkowych poliestrowych, 
o splocie diagonalnym 3-nitkowym lub 4- 
nitkowym, włącznie ze splotem diagonal
nym krzyżowym 

20 5  

5513492000 – – –  Pozostałe tkaniny z włókien odcinkowych 
poliestrowych 

20 5  

5513499000 – – –  Pozostałe 20 5  

5514110000 – – Z włókien odcinkowych poliestrowych, o splo
cie płóciennym 

20 5  

5514120000 – – Z włókien odcinkowych poliestrowych, o splo
cie diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nitkowym, 
włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym 

20 5  

5514191000 – – –  Pozostałe tkaniny z włókien odcinkowych 
poliestrowych 

20 5  

5514199000 – – –  Pozostałe 20 5  

5514210000 – – Z włókien odcinkowych poliestrowych, o splo
cie płóciennym 

20 5  
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5514220000 – – Z włókien odcinkowych poliestrowych, o splo
cie diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nitkowym, 
włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym 

20 5  

5514230000 – – Pozostałe tkaniny z włókien odcinkowych po
liestrowych 

20 5  

5514290000 – –  Pozostałe tkaniny 20 5  

5514301000 – – Z włókien odcinkowych poliestrowych, o splo
cie płóciennym 

20 5  

5514302000 – – Z włókien odcinkowych poliestrowych, o splo
cie diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nitkowym, 
włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym 

20 5  

5514303000 – – Pozostałe tkaniny z włókien odcinkowych po
liestrowych 

20 5  

5514309000 – –  Pozostałe tkaniny 20 5  

5514410000 – – Z włókien odcinkowych poliestrowych, o splo
cie płóciennym 

20 5  

5514420000 – – Z włókien odcinkowych poliestrowych, o splo
cie diagonalnym 3-nitkowym lub 4-nitkowym, 
włącznie ze splotem diagonalnym krzyżowym 

20 5  

5514430000 – – Pozostałe tkaniny z włókien odcinkowych po
liestrowych 

20 5  

5514490000 – –  Pozostałe tkaniny 20 5  

5515110000 – – Zmieszanych głównie lub wyłącznie z włók
nami odcinkowymi wiskozowymi 

20 5  

5515120000 – – Zmieszanych głównie lub wyłącznie z włók
nami ciągłymi chemicznymi 

20 5  

5515130000 – –  Zmieszanych głównie lub wyłącznie z wełną 
lub cienką sierścią zwierzęcą 

20 5  

5515190000 – –  Pozostałe 20 5  

5515210000 – – Zmieszanych głównie lub wyłącznie z włók
nami ciągłymi chemicznymi 

20 5  

5515220000 – –  Zmieszanych głównie lub wyłącznie z wełną 
lub cienką sierścią zwierzęcą 

20 5  

5515290000 – –  Pozostałe 20 5  

5515910000 – – Zmieszanych głównie lub wyłącznie z włók
nami ciągłymi chemicznymi 

20 5  

5515990000 – –  Pozostałe 20 5  
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5516110000 – –  Niebielone lub bielone 20 5  

5516120000 – –  Barwione 20 5  

5516130000 – –  Z przędz o różnych barwach 20 5  

5516140000 – –  Zadrukowane 20 5  

5516210000 – –  Niebielone lub bielone 20 5  

5516220000 – –  Barwione 20 5  

5516230000 – –  Z przędz o różnych barwach 20 5  

5516240000 – –  Zadrukowane 20 5  

5516310000 – –  Niebielone lub bielone 20 5  

5516320000 – –  Barwione 20 5  

5516330000 – –  Z przędz o różnych barwach 20 5  

5516340000 – –  Zadrukowane 20 5  

5516410000 – –  Niebielone lub bielone 20 5  

5516420000 – –  Barwione 20 5  

5516430000 – –  Z przędz o różnych barwach 20 5  

5516440000 – –  Zadrukowane 20 5  

5516910000 – –  Niebielone lub bielone 20 5  

5516920000 – –  Barwione 20 5  

5516930000 – –  Z przędz o różnych barwach 20 5  

5516940000 – –  Zadrukowane 20 5  

5601100000 –  Podpaski higieniczne i tampony, pieluszki 
i wkładki dla niemowląt oraz podobne artykuły 
higieniczne, z waty 

15 5  

5601210000 – –  Z bawełny 15 0  

5601220000 – –  Z włókien chemicznych 15 0  
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5601290000 – –  Pozostałe 15 0  

5601300000 –  Kosmyki i pył, tekstylne oraz rozdrobnione 
resztki włókien 

5 0  

5602100000 –  Filc igłowany i wyroby włókiennicze igłowane 15 0  

5602210000 – –  Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej 15 0  

5602290000 – –  Z pozostałych materiałów włókienniczych 15 0  

5602900000 –  Pozostałe 15 0  

5603110000 – –  O masie powierzchniowej nieprzekraczającej 
25 g/m2 

5 0  

5603121000 – – – Z poliestru, impregnowane kauczukiem bu
tadienowo-styrenowym, o masie powierzch
niowej nie mniejszej niż 43 g/m2, cięte, 
o szerokości nie większej niż 75 mm 

15 0  

5603129000 – – –  Pozostałe 0 0  

5603130000 – –  O masie powierzchniowej większej niż 70 g/ 
m2, ale nie większej niż 150 g/m2 

15 0  

5603140000 – –  O gramaturze większej niż 150 g/m2 15 0  

5603910000 – –  O masie powierzchniowej nieprzekraczającej 
25 g/m2 

5 0  

5603920000 – –  O masie powierzchniowej większej niż 25 g/ 
m2, ale nie większej niż 70 g/m2 

5 0  

5603930000 – –  O masie powierzchniowej większej niż 70 g/ 
m2, ale nie większej niż 150 g/m2 

5 0  

5603940000 – –  O gramaturze większej niż 150 g/m2 5 0  

5604100000 – Nić gumowa i sznurek, pokryte materiałem włó
kienniczym 

15 0  

5604902000 – –  Przędza o dużej wytrzymałości na rozciąganie, 
impregnowana lub powlekana niezwulkanizo
wanym kauczukiem, do produkcji opon 

15 0  

5604909000 – –  Pozostałe 15 0  

5605000000 Przędza metalizowana, nawet rdzeniowa, będąca 
przędzą włókienniczą lub paskiem, lub tym podob
nym, objętym pozycją 5404 lub 5405, połączona 
z metalem w postaci nici, taśmy lub proszku, lub 
pokryta metalem 

15 0  
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5606000000 Przędza rdzeniowa oraz pasek i tym podobne, ob
jęte pozycją 5404 lub 5405 (inne niż te objęte po
zycją 5605 oraz przędza rdzeniowa z włosia koń
skiego); przędza szenilowa (włącznie z przędzą sze
nilową kosmykową); przędza pętelkowa 

15 0  

5607210000 – –  Szpagat do wiązania lub belowania 15 0  

5607290000 – –  Pozostałe 15 0  

5607410000 – –  Szpagat do wiązania lub belowania 15 0  

5607490000 – –  Pozostałe 15 0  

5607500000 –  Z pozostałych włókien syntetycznych 10 0  

5607900000 –  Pozostałe 15 0  

5608110000 – –  Sieci rybackie gotowe 5 0  

5608190000 – –  Pozostałe 15 0  

5608900000 –  Pozostałe 15 0  

5609000000 Artykuły z przędzy, paska lub tym podobnych, ob
jętych pozycją 5404 lub 5405, szpagatu, powrozu, 
linki lub liny, gdzie indziej niewymienione ani nie
włączone 

15 0  

5701100000 –  Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej 20 5  

5701900000 –  Z pozostałych materiałów włókienniczych 20 5  

5702100000 – Kilimy »Kelem«, »Schumacks«, »Karamanie« i pod
obne ręcznie tkane dywaniki (maty) 

20 5  

5702200000 –  Pokrycia podłogowe z włókna kokosowego 20 5  

5702310000 – –  Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej 20 5  

5702320000 – –  Z materiałów włókienniczych chemicznych 20 10  

5702390000 – –  Z pozostałych materiałów włókienniczych 20 10  

5702410000 – –  Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej 20 5  

5702420000 – –  Z materiałów włókienniczych chemicznych 30 10  

5702490000 – –  Z pozostałych materiałów włókienniczych 20 5  
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5702500000 –  Pozostałe, bez okrywy, niegotowe 20 10  

5702910000 – –  Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej 20 5  

5702920000 – –  Z materiałów włókienniczych chemicznych 20 10  

5702990000 – –  Z pozostałych materiałów włókienniczych 30 10  

5703100000 –  Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej 20 5  

5703200000 –  Z nylonu lub pozostałych poliamidów 30 10  

5703300000 – Z pozostałych materiałów włókienniczych che
micznych 

30 10  

5703900000 –  Z pozostałych materiałów włókienniczych 20 10  

5704100000 –  O maksymalnej powierzchni 0,3 m2 20 5  

5704900000 –  Pozostałe 30 10  

5705000000 Pozostałe dywany i pozostałe pokrycia podłogowe 
włókiennicze, nawet gotowe 

20 10  

5801100000 –  Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej 20 5  

5801210000 – –  Tkaniny włosowe wątkowe, nieprzecięte 20 5  

5801220000 – –  Kord genua przecięty (welwet) 20 5  

5801230000 – –  Pozostałe tkaniny włosowe wątkowe 20 5  

5801240000 – – Tkaniny włosowe osnowowe épinglé (nieprze
cięte) 

20 5  

5801250000 – –  Tkaniny włosowe osnowowe, przecięte 20 5  

5801260000 – –  Tkaniny szenilowe 20 5  

5801310000 – –  Tkaniny włosowe wątkowe, nieprzecięte 20 5  

5801320000 – –  Kord genua przecięty (welwet) 20 5  

5801330000 – –  Pozostałe tkaniny włosowe wątkowe 20 5  

5801340000 – – Tkaniny włosowe osnowowe épinglé (nieprze
cięte) 

20 5  

5801350000 – –  Tkaniny włosowe osnowowe, przecięte 20 5  

5801360000 – –  Tkaniny szenilowe 20 5  
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5801900000 –  Z pozostałych materiałów włókienniczych 20 5  

5802110000 – –  Niebielone 20 5  

5802190000 – –  Pozostałe 20 5  

5802200000 –  Tkaniny ręcznikowe pętelkowe (frotte) i podobne 
tkaniny pętelkowe, z pozostałych materiałów 
włókienniczych 

20 5  

5802300000 –  Materiały włókiennicze igłowe 20 5  

5803001000 –  Z bawełny 20 0  

5803009000 –  Pozostałe materiały włókiennicze 20 0  

5804100000 –  Tiule i pozostałe wyroby sieciowe 20 0  

5804210000 – –  Z włókien chemicznych 20 0  

5804290000 – –  Z pozostałych materiałów włókienniczych 20 0  

5804300000 –  Koronki wykonane ręcznie 20 0  

5805000000 Tkaniny dekoracyjne ręcznie tkane typu gobeliny, 
Flanders, Aubusson, Beauvais i podobne oraz tka
niny dekoracyjne haftowane na kanwie (na przy
kład małym ściegiem lub ściegiem krzyżykowym), 
nawet gotowe 

20 5  

5806100000 –  Tkaniny włosowe (włączając tkaniny ręcznikowe 
pętelkowe (frotte) i podobne tkaniny pętelkowe) 
oraz tkaniny szenilowe 

20 0  

5806200000 –  Pozostałe tkaniny, zawierające 5 % masy lub 
więcej przędzy elastomerowej lub nici gumowej 

20 0  

5806310000 – –  Z bawełny 20 0  

5806321000 – – –  O grubości nieprzekraczającej 4,1 cm 20 0  

5806329000 – – –  Pozostałe 20 0  

5806390000 – –  Z pozostałych materiałów włókienniczych 20 0  

5806400000 –  Materiały składające się z osnowy bez wątku, 
połączonej za pomocą kleju (bolducs) 

20 0  

5807100000 –  Tkane 20 0  

5807900000 –  Pozostałe 20 0  
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5808100000 –  Plecionki w sztukach 20 0  

5808900000 –  Pozostałe 20 0  

5809000000 Tkaniny z nitki metalowej oraz tkaniny z przędzy 
metalizowanej objętej pozycją 5605, w rodzaju 
stosowanych w strojach, jako materiały dekora
cyjne lub do podobnych celów, gdzie indziej nie
wymienione ani niewłączone 

20 0  

5810100000 –  Hafty bez widocznego podłoża 20 0  

5810910000 – –  Z bawełny 20 0  

5810920000 – –  Z włókien chemicznych 20 0  

5810990000 – –  Z pozostałych materiałów włókienniczych 20 0  

5811000000 Wyroby włókiennicze pikowane w sztukach, zło
żone z jednej lub większej ilości warstw materia
łów włókienniczych połączonych z wyściółką 
przez zszycie lub w inny sposób, inne niż hafty 
objęte pozycją 5810 

20 0  

5901100000 – Tekstylia powleczone żywicą naturalną lub sub
stancją skrobiową, w rodzaju stosowanych 
do opraw książek lub temu podobnych 

20 0  

5901900000 –  Pozostałe 20 0  

5902101000 – –  Impregnowane gumą 10 0  

5902109000 – –  Pozostałe 0 0  

5902201000 – –  Impregnowane gumą 5 0  

5902209000 – –  Pozostałe 15 0  

5902900000 –  Pozostałe 5 0  

5903100000 –  Poli(chlorkiem winylu) 20 0  

5903200000 –  Poliuretanem 20 0  

5903900000 –  Pozostałe 20 0  

5904100000 –  Linoleum 20 0  

5904900000 –  Pozostałe 20 0  

5905000000 –  Pokrycia ścienne włókiennicze 20 0  

24.12.2016 L 356/936 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



NANDINA 
2007 Wyszczególnienie Stawka podstawowa Kategoria Uwagi 

5906100000 –  Taśmy przylepne o szerokości nieprzekraczającej 
20 cm 

20 0  

5906910000 – –  Dziane 20 0  

5906991000 – – – Tkaniny wykonane z przędzy o dużej wy
trzymałości na rozciąganie, z nylonu lub 
pozostałych poliamidów, lub poliestrów 

20 0  

5906999000 – – –  Specjalne dzianiny do wyrobu artykułów 
gumowych 

20 0  

5907000000 Tekstylia w inny sposób impregnowane, powle
czone lub pokryte; płótna pomalowane będące de
koracjami teatralnymi, tłami studyjnymi lub temu 
podobnymi 

20 0  

5908000000 Knoty tkane, plecione lub dziane, z materiałów 
włókienniczych, do lamp, kuchenek, zapalniczek, 
świec lub tym podobnych; koszulki żarowe oraz 
dzianiny workowe do ich wyrobu, nawet impreg
nowane 

15 0  

5909000000 Przewody rurowe do pomp i podobne przewody 
z materiałów włókienniczych, z lub bez okładziny, 
zbrojenia lub osprzętu, z innych materiałów 

15 0  

5910000000 Pasy lub taśmy, przenośnikowe lub napędowe, 
z materiałów włókienniczych, nawet impregno
wane, pokryte, powleczone lub laminowane two
rzywami sztucznymi, lub wzmacniane metalem, 
lub innym materiałem 

15 0  

5911100000 – Tekstylia, filce i tkaniny podbite filcem, powle
czone, pokryte lub laminowane gumą, skórą wy
prawioną lub innym materiałem, w rodzaju sto
sowanych do obić zgrzeblarskich i podobnych 
materiałów włókienniczych, w rodzaju stosowa
nych do innych celów technicznych, włącznie 
z taśmami wykonanymi z welwetu impregnowa
nego gumą do pokrywania wrzecion tkackich 
(nawojów tkackich) 

5 0  

5911200000 –  Gaza młynarska, nawet gotowa 15 0  

5911310000 – –  O masie powierzchniowej mniejszej niż 
650 g/m2 

0 0  

5911320000 – – O masie powierzchniowej 650 g/m2 lub więk
szej 

0 0  

5911400000 –  Materiały filtracyjne, w rodzaju stosowanych 
w prasach olejarskich lub temu podobnych, 
włącznie z tymi z włosów ludzkich 

15 0  

5911901000 – –  Uszczelki lub podkładki 15 0  

5911909000 – –  Pozostałe 15 0  

6001100000 –  Dzianiny »o długim włosie« 20 5  
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6001210000 – –  Z bawełny 20 5  

6001220000 – –  Z włókien chemicznych 20 5  

6001290000 – –  Z pozostałych materiałów włókienniczych 20 5  

6001910000 – –  Z bawełny 20 5  

6001920000 – –  Z włókien chemicznych 20 5  

6001990000 – –  Z pozostałych materiałów włókienniczych 20 5  

6002400000 – Zawierające 5 % masy lub więcej przędzy elasto
merowej, ale niezawierające nitki gumowej 

20 5  

6002900000 –  Pozostałe 20 5  

6003100000 –  Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej 20 5  

6003200000 –  Z bawełny 20 5  

6003300000 –  Z włókien syntetycznych 20 5  

6003400000 –  Z włókien sztucznych 20 5  

6003900000 –  Pozostałe 20 5  

6004100000 – Zawierające 5 % masy lub więcej przędzy elasto
merowej, ale niezawierające nitki gumowej 

20 5  

6004900000 –  Pozostałe 20 5  

6005210000 – –  Niebielone lub bielone 20 5  

6005220000 – –  Barwione 20 5  

6005230000 – –  Z przędz o różnych barwach 20 5  

6005240000 – –  Zadrukowane 20 5  

6005310000 – –  Niebielone lub bielone 20 5  

6005320000 – –  Barwione 20 5  

6005330000 – –  Z przędz o różnych barwach 20 5  

6005340000 – –  Zadrukowane 20 5  

6005410000 – –  Niebielone lub bielone 20 5  
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6005420000 – –  Barwione 20 5  

6005430000 – –  Z przędz o różnych barwach 20 5  

6005440000 – –  Zadrukowane 20 5  

6005900000 –  Pozostałe 20 5  

6006100000 –  Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej 20 5  

6006210000 – –  Niebielone lub bielone 20 5  

6006220000 – –  Barwione 20 5  

6006230000 – –  Z przędz o różnych barwach 20 5  

6006240000 – –  Zadrukowane 20 5  

6006310000 – –  Niebielone lub bielone 20 5  

6006320000 – –  Barwione 20 5  

6006330000 – –  Z przędz o różnych barwach 20 5  

6006340000 – –  Zadrukowane 20 5  

6006410000 – –  Niebielone lub bielone 20 5  

6006420000 – –  Barwione 20 5  

6006430000 – –  Z przędz o różnych barwach 20 5  

6006440000 – –  Zadrukowane 20 5  

6006900000 –  Pozostałe 20 5  

6101200000 –  Z bawełny 30 5  

6101300000 –  Z włókien chemicznych 30 5  

6101901000 – –  Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej 30 5  

6101909000 – –  Pozostałe 30 5  

6102100000 –  Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej 30 5  

6102200000 –  Z bawełny 30 5  

6102300000 –  Z włókien chemicznych 30 5  
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6102900000 –  Z pozostałych materiałów włókienniczych 30 5  

6103101000 – –  Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej 30 5  

6103102000 – –  Z włókien syntetycznych 30 5  

6103109000 – –  Pozostałe materiały włókiennicze 30 5  

6103220000 – –  Z bawełny 30 5  

6103230000 – –  Z włókien syntetycznych 30 5  

6103291000 – – –  Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej 30 5  

6103299000 – – –  Pozostałe 30 5  

6103310000 – –  Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej 30 5  

6103320000 – –  Z bawełny 30 5  

6103330000 – –  Z włókien syntetycznych 30 5  

6103390000 – –  Z pozostałych materiałów włókienniczych 30 5  

6103410000 – –  Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej 30 5  

6103420000 – –  Z bawełny 30 5  

6103430000 – –  Z włókien syntetycznych 30 5  

6103490000 – –  Z pozostałych materiałów włókienniczych 30 5  

6104130000 – –  Z włókien syntetycznych 30 5  

6104191000 – – –  Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej 30 5  

6104192000 – – –  Z bawełny 30 5  

6104199000 – – –  Pozostałe 30 5  

6104220000 – –  Z bawełny 30 5  

6104230000 – –  Z włókien syntetycznych 30 5  

6104291000 – – –  Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej 30 5  

6104299000 – – –  Pozostałe 30 5  

6104310000 – –  Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej 30 5  
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6104320000 – –  Z bawełny 30 5  

6104330000 – –  Z włókien syntetycznych 30 5  

6104390000 – –  Z pozostałych materiałów włókienniczych 30 5  

6104410000 – –  Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej 30 5  

6104420000 – –  Z bawełny 30 5  

6104430000 – –  Z włókien syntetycznych 30 5  

6104440000 – –  Z włókien sztucznych 30 5  

6104490000 – –  Z pozostałych materiałów włókienniczych 30 5  

6104510000 – –  Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej 30 5  

6104520000 – –  Z bawełny 30 5  

6104530000 – –  Z włókien syntetycznych 30 5  

6104590000 – –  Z pozostałych materiałów włókienniczych 30 5  

6104610000 – –  Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej 30 5  

6104620000 – –  Z bawełny 30 5  

6104630000 – –  Z włókien syntetycznych 30 5  

6104690000 – –  Z pozostałych materiałów włókienniczych 30 5  

6105100000 –  Z bawełny 30 5  

6105201000 – –  Z włókien akrylowych lub modakrylowych 30 5  

6105209000 – –  Z pozostałych włókien chemicznych 30 5  

6105900000 –  Z pozostałych materiałów włókienniczych 30 5  

6106100000 –  Z bawełny 30 5  

6106200000 –  Z włókien chemicznych 30 5  

6106900000 –  Z pozostałych materiałów włókienniczych 30 5  

6107110000 – –  Z bawełny 30 5  

6107120000 – –  Z włókien chemicznych 30 5  
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6107190000 – –  Z pozostałych materiałów włókienniczych 30 5  

6107210000 – –  Z bawełny 30 5  

6107220000 – –  Z włókien chemicznych 30 5  

6107290000 – –  Z pozostałych materiałów włókienniczych 30 5  

6107910000 – –  Z bawełny 30 5  

6107991000 – – –  Z włókien chemicznych 30 5  

6107999000 – – –  Pozostałe 30 5  

6108110000 – –  Z włókien chemicznych 30 5  

6108190000 – –  Z pozostałych materiałów włókienniczych 30 5  

6108210000 – –  Z bawełny 30 5  

6108220000 – –  Z włókien chemicznych 30 5  

6108290000 – –  Z pozostałych materiałów włókienniczych 30 5  

6108310000 – –  Z bawełny 30 5  

6108320000 – –  Z włókien chemicznych 30 5  

6108390000 – –  Z pozostałych materiałów włókienniczych 30 5  

6108910000 – –  Z bawełny 30 5  

6108920000 – –  Z włókien chemicznych 30 5  

6108990000 – –  Z pozostałych materiałów włókienniczych 30 5  

6109100000 –  Z bawełny 30 5  

6109901000 – –  Z włókien akrylowych lub modakrylowych 30 5  

6109909000 – –  Pozostałe 30 5  

6110111000 – – –  Bluzy 30 5  

6110112000 – – –  Kamizelki 30 5  

6110113000 – – –  Swetry rozpinane 30 5  

6110119000 – – –  Pozostałe 30 5  
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6110120000 – –  Z kóz kaszmirskich 30 5  

6110191000 – – –  Bluzy 30 5  

6110192000 – – –  Kamizelki 30 5  

6110193000 – – –  Swetry rozpinane 30 5  

6110199000 – – –  Pozostałe 30 5  

6110201000 – –  Bluzy 30 5  

6110202000 – –  Kamizelki 30 5  

6110203000 – –  Swetry rozpinane 30 5  

6110209000 – –  Pozostałe 30 5  

6110301000 – –  Z włókien akrylowych lub modakrylowych 30 5  

6110309000 – –  Pozostałe 30 5  

6110900000 –  Z pozostałych materiałów włókienniczych 30 5  

6111200000 –  Z bawełny 30 5  

6111300000 –  Z włókien syntetycznych 30 5  

6111901000 – –  Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej 30 5  

6111909000 – –  Pozostałe 30 5  

6112110000 – –  Z bawełny 30 5  

6112120000 – –  Z włókien syntetycznych 30 5  

6112190000 – –  Z pozostałych materiałów włókienniczych 30 5  

6112200000 –  Ubiory narciarskie 30 5  

6112310000 – –  Z włókien syntetycznych 30 5  

6112390000 – –  Z pozostałych materiałów włókienniczych 30 5  

6112410000 – –  Z włókien syntetycznych 30 5  

6112490000 – –  Z pozostałych materiałów włókienniczych 30 5  

6113000000 Odzież wykonana z dzianin objętych pozycją 
5903, 5906 lub 5907 

30 5  
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6114200000 –  Z bawełny 30 5  

6114300000 –  Z włókien chemicznych 30 5  

6114901000 – –  Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej 30 5  

6114909000 – –  Pozostałe 30 5  

6115101000 – – Wyroby pończosznicze o stopniowanym uci
sku 

30 5  

6115109000 – –  Pozostałe 30 5  

6115210000 – –  Z włókien syntetycznych, o masie liniowej 
nitki pojedynczej mniejszej niż 67 decyteksów 

30 5  

6115220000 – –  Z włókien syntetycznych, o masie liniowej 
nitki pojedynczej 67 decyteksów lub większej 

30 5  

6115290000 – –  Pozostałe materiały włókiennicze 30 5  

6115301000 – –  Z włókien syntetycznych 30 5  

6115309000 – –  Pozostałe 30 5  

6115940000 – –  Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej 30 5  

6115950000 – –  Z bawełny 30 5  

6115960000 – –  Z włókien syntetycznych 30 5  

6115990000 – –  Z pozostałych materiałów włókienniczych 30 5  

6116100000 – Impregnowane, powleczone lub pokryte tworzy
wem sztucznym lub gumą 

30 5  

6116910000 – –  Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej 30 5  

6116920000 – –  Z bawełny 30 5  

6116930000 – –  Z włókien syntetycznych 30 5  

6116990000 – –  Z pozostałych materiałów włókienniczych 30 5  

6117100000 –  Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i temu 
podobne 

30 5  

6117801000 – –  Podtrzymywacze kolana i kostki 30 5  

6117802000 – –  Krawaty, muszki i fulary 30 5  
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6117809000 – –  Pozostałe 30 5  

6117901000 – –  Z włókien chemicznych 30 5  

6117909000 – –  Pozostałe 30 5  

6201110000 – –  Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej 30 5  

6201120000 – –  Z bawełny 30 5  

6201130000 – –  Z włókien chemicznych 30 5  

6201190000 – –  Z pozostałych materiałów włókienniczych 30 5  

6201910000 – –  Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej 30 5  

6201920000 – –  Z bawełny 30 5  

6201930000 – –  Z włókien chemicznych 30 5  

6201990000 – –  Z pozostałych materiałów włókienniczych 30 5  

6202110000 – –  Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej 30 5  

6202120000 – –  Z bawełny 30 5  

6202130000 – –  Z włókien chemicznych 30 5  

6202190000 – –  Z pozostałych materiałów włókienniczych 30 5  

6202910000 – –  Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej 30 5  

6202920000 – –  Z bawełny 30 5  

6202930000 – –  Z włókien chemicznych 30 5  

6202990000 – –  Z pozostałych materiałów włókienniczych 30 5  

6203110000 – –  Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej 30 5  

6203120000 – –  Z włókien syntetycznych 30 5  

6203190000 – –  Z pozostałych materiałów włókienniczych 30 5  

6203220000 – –  Z bawełny 30 5  

6203230000 – –  Z włókien syntetycznych 30 5  

6203291000 – – –  Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej 30 5  
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6203299000 – – –  Pozostałe 30 5  

6203310000 – –  Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej 30 5  

6203320000 – –  Z bawełny 30 5  

6203330000 – –  Z włókien syntetycznych 30 5  

6203390000 – –  Z pozostałych materiałów włókienniczych 30 5  

6203410000 – –  Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej 30 5  

6203421000 – – –  Z drelichu 30 5  

6203422000 – – –  Z kordu genua (welwetu) 30 5  

6203429000 – – –  Pozostałe 30 5  

6203430000 – –  Z włókien syntetycznych 30 5  

6203490000 – –  Z pozostałych materiałów włókienniczych 30 5  

6204110000 – –  Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej 30 5  

6204120000 – –  Z bawełny 30 5  

6204130000 – –  Z włókien syntetycznych 30 5  

6204190000 – –  Z pozostałych materiałów włókienniczych 30 5  

6204210000 – –  Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej 30 5  

6204220000 – –  Z bawełny 30 5  

6204230000 – –  Z włókien syntetycznych 30 5  

6204290000 – –  Z pozostałych materiałów włókienniczych 30 5  

6204310000 – –  Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej 30 5  

6204320000 – –  Z bawełny 30 5  

6204330000 – –  Z włókien syntetycznych 30 5  

6204390000 – –  Z pozostałych materiałów włókienniczych 30 5  

6204410000 – –  Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej 30 5  
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6204420000 – –  Z bawełny 30 5  

6204430000 – –  Z włókien syntetycznych 30 5  

6204440000 – –  Z włókien sztucznych 30 5  

6204490000 – –  Z pozostałych materiałów włókienniczych 30 5  

6204510000 – –  Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej 30 5  

6204520000 – –  Z bawełny 30 5  

6204530000 – –  Z włókien syntetycznych 30 5  

6204590000 – –  Z pozostałych materiałów włókienniczych 30 5  

6204610000 – –  Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej 30 5  

6204620000 – –  Z bawełny 30 5  

6204630000 – –  Z włókien syntetycznych 30 5  

6204690000 – –  Z pozostałych materiałów włókienniczych 30 5  

6205200000 –  Z bawełny 30 5  

6205300000 –  Z włókien chemicznych 30 5  

6205901000 – –  Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej 30 5  

6205909000 – –  Pozostałe 30 5  

6206100000 –  Z jedwabiu lub odpadów jedwabiu 30 5  

6206200000 –  Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej 30 5  

6206300000 –  Z bawełny 30 5  

6206400000 –  Z włókien chemicznych 30 5  

6206900000 –  Z pozostałych materiałów włókienniczych 30 5  

6207110000 – –  Z bawełny 30 5  

6207190000 – –  Z pozostałych materiałów włókienniczych 30 5  

6207210000 – –  Z bawełny 30 5  
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6207220000 – –  Z włókien chemicznych 30 5  

6207290000 – –  Z pozostałych materiałów włókienniczych 30 5  

6207910000 – –  Z bawełny 30 5  

6207991000 – – –  Z włókien chemicznych 30 5  

6207999000 – – –  Pozostałe 30 5  

6208110000 – –  Z włókien chemicznych 30 5  

6208190000 – –  Z pozostałych materiałów włókienniczych 30 5  

6208210000 – –  Z bawełny 30 5  

6208220000 – –  Z włókien chemicznych 30 5  

6208290000 – –  Z pozostałych materiałów włókienniczych 30 5  

6208910000 – –  Z bawełny 30 5  

6208920000 – –  Z włókien chemicznych 30 5  

6208990000 – –  Z pozostałych materiałów włókienniczych 30 5  

6209200000 –  Z bawełny 30 5  

6209300000 –  Z włókien syntetycznych 30 5  

6209901000 – –  Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej 30 5  

6209909000 – –  Pozostałe 30 5  

6210100000 – Z materiałów włókienniczych objętych pozy
cją 5602 lub 5603 

30 10  

6210200000 – Pozostała odzież typu określonego w podpozy
cjach od 6201 11 00 do 6201 19 00 

30 10  

6210300000 – Pozostała odzież typu określonego w podpozy
cjach od 6202 11 00 do 6202 19 00 

30 10  

6210400000 –  Pozostała odzież męska lub chłopięca 30 10  

6210500000 –  Pozostała odzież damska lub dziewczęca 30 10  

6211110000 – –  Męskie lub chłopięce 30 5  

6211120000 – –  Damskie lub dziewczęce 30 5  
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6211200000 –  Ubiory narciarskie 30 5  

6211320000 – –  Z bawełny 30 5  

6211330000 – –  Z włókien chemicznych 30 5  

6211391000 – – –  Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej 30 5  

6211399000 – – –  Pozostałe 30 5  

6211410000 – –  Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej 30 5  

6211420000 – –  Z bawełny 30 5  

6211430000 – –  Z włókien chemicznych 30 5  

6211490000 – –  Z pozostałych materiałów włókienniczych 30 5  

6212100000 –  Biustonosze 30 5  

6212200000 –  Pasy i paso-majtki 30 5  

6212300000 –  Gorsety 30 5  

6212900000 –  Pozostałe 30 5  

6213200000 –  Z bawełny 30 5  

6213901000 – –  Z jedwabiu lub odpadów jedwabiu 30 5  

6213909000 – –  Pozostałe 30 5  

6214100000 –  Z jedwabiu lub odpadów jedwabiu 30 5  

6214200000 –  Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej 30 5  

6214300000 –  Z włókien syntetycznych 30 5  

6214400000 –  Z włókien sztucznych 30 5  

6214900000 –  Z pozostałych materiałów włókienniczych 30 5  

6215100000 –  Z jedwabiu lub odpadów jedwabiu 30 5  

6215200000 –  Z włókien chemicznych 30 5  

6215900000 –  Z pozostałych materiałów włókienniczych 30 5  

24.12.2016 L 356/949 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



NANDINA 
2007 Wyszczególnienie Stawka podstawowa Kategoria Uwagi 

6216001000 –  Specjalne, do ochrony pracowników 30 5  

6216009000 –  Pozostałe 30 5  

6217100000 –  Dodatki 30 5  

6217900000 –  Części 30 5  

6301100000 –  Koce elektryczne 30 5  

6301201000 – –  Z wełny 30 5  

6301202000 – –  Z wigonia 30 5  

6301209000 – –  Pozostałe 30 5  

6301300000 –  Koce (inne niż koce elektryczne), z bawełny 30 5  

6301400000 – Koce (inne niż koce elektryczne), z włókien syn
tetycznych 

30 5  

6301900000 –  Pozostałe koce 30 5  

6302101000 – –  Z włókien chemicznych 30 5  

6302109000 – –  Pozostałe 30 5  

6302210000 – –  Z bawełny 30 5  

6302220000 – –  Z włókien chemicznych 30 5  

6302290000 – –  Z pozostałych materiałów włókienniczych 30 5  

6302310000 – –  Z bawełny 30 5  

6302320000 – –  Z włókien chemicznych 30 5  

6302390000 – –  Z pozostałych materiałów włókienniczych 30 5  

6302401000 – –  Z włókien chemicznych 30 5  

6302409000 – –  Pozostałe 30 5  

6302510000 – –  Z bawełny 30 5  

6302530000 – –  Z włókien chemicznych 30 5  

6302591000 – – –  Z lnu 30 5  

6302599000 – – –  Pozostałe 30 5  
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6302600000 – Bielizna toaletowa i bielizna kuchenna, z materia
łów ręcznikowych frotte lub podobnych materia
łów frotte, z bawełny 

30 5  

6302910000 – –  Z bawełny 30 5  

6302930000 – –  Z włókien chemicznych 30 5  

6302991000 – – –  Z lnu 30 5  

6302999000 – – –  Pozostałe 30 5  

6303120000 – –  Z włókien syntetycznych 30 5  

6303191000 – – –  Z bawełny 30 5  

6303199000 – – –  Pozostałe 30 5  

6303910000 – –  Z bawełny 30 5  

6303920000 – –  Z włókien syntetycznych 30 5  

6303990000 – –  Z pozostałych materiałów włókienniczych 30 5  

6304110000 – –  Dziane 30 5  

6304190000 – –  Pozostałe 30 5  

6304910000 – –  Dziane 30 5  

6304920000 – –  Niedziane, z bawełny 30 5  

6304930000 – –  Niedziane, z włókien syntetycznych 30 5  

6304990000 – – Niedziane, z pozostałych materiałów włókien
niczych 

30 5  

6305101000 – –  Z juty 30 0  

6305109000 – –  Pozostałe 30 0  

6305200000 –  Z bawełny 30 0  

6305320000 – –  Opakowania zbiorcze, pośrednie, giętkie 30 0  

6305331000 – – –  Z polietylenu 30 0  

6305332000 – – –  Z polipropylenu 30 0  

6305390000 – –  Pozostałe 30 0  
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6305901000 – –  Z włókien pita (cabuya, fique) 30 0  

6305909000 – –  Pozostałe 30 0  

6306120000 – –  Z włókien syntetycznych 30 0  

6306191000 – – –  Z bawełny 30 0  

6306199000 – – –  Pozostałe 30 0  

6306220000 – –  Z włókien syntetycznych 30 0  

6306290000 – –  Z pozostałych materiałów włókienniczych 30 0  

6306300000 –  Żagle 30 0  

6306400000 –  Materace nadmuchiwane 30 0  

6306910000 – –  Z bawełny 30 0  

6306990000 – –  Z pozostałych materiałów włókienniczych 30 0  

6307100000 –  Ścierki do podłogi, zmywaki, ścierki do kurzu 
oraz podobne ścierki do czyszczenia 

30 0  

6307200000 –  Kamizelki i pasy ratunkowe 30 0  

6307901000 – –  Wykroje odzieży 30 0  

6307902000 – –  Pasy bezpieczeństwa 30 0  

6307903000 – –  Maski ochronne 30 0  

6307909000 – –  Pozostałe 30 0  

6308000000 Zestawy składające się z tkaniny i przędzy, nawet 
z dodatkami, do wykonywania dywaników (mat), 
obić, haftowanej bielizny stołowej lub serwetek, 
lub podobnych artykułów włókienniczych, pako
wane w opakowania do sprzedaży detalicznej 

30 0  

6309000000 Odzież używana i pozostałe artykuły używane 30 10  

6310101000 – –  Odpady z przemysłu odzieżowego 30 10  

6310109000 – –  Pozostałe 30 10  

6310900000 –  Pozostałe 30 10  
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6401100000 –  Obuwie zawierające metalowy nosek ochronny 30 0  

6401920000 – – Zakrywające kostkę, ale niezakrywające ko
lana 

30 10  

6401990000 – –  Pozostałe 30 0  

6402120000 – –  Buty narciarskie, buty do biegów narciarskich 
oraz buty snowbordowe 

30 0  

6402190000 – –  Pozostałe 30 10  

6402200000 –  Obuwie z cholewkami z pasków lub rzemyków 
przymocowanymi do podeszwy za pomocą koł
ków 

30 0  

6402910000 – –  Zakrywające kostkę 30 0  

6402991000 – – –  Zawierające metalowy nosek ochronny 30 0  

6402999000 – – –  Pozostałe 30 0  

6403120000 – –  Buty narciarskie, buty do biegów narciarskich 
oraz buty snowbordowe 

30 0  

6403190000 – –  Pozostałe 30 10  

6403200000 –  Obuwie z podeszwami ze skóry wyprawionej 
i cholewkami z pasków skórzanych w poprzek 
podbicia i wokół dużego palca 

30 0  

6403400000 –  Pozostałe obuwie zawierające metalowy nosek 
ochronny 

30 0  

6403510000 – –  Zakrywające kostkę 30 0  

6403590000 – –  Pozostałe 30 0  

6403911000 – – – Obuwie wykonane na spodzie lub platfor
mie z drewna, niemające podpodeszwy 
(podeszwy wewnętrznej) ani metalowego 
noska ochronnego 

30 0  

6403919000 – – –  Pozostałe 30 0  

6403991000 – – – Obuwie wykonane na spodzie lub platfor
mie z drewna, niemające podpodeszwy 
(podeszwy wewnętrznej) ani metalowego 
noska ochronnego 

30 0  

6403999000 – – –  Pozostałe 30 0  
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6404111000 – – –  Obuwie sportowe 30 10  

6404112000 – – – Buty do tenisa, buty do koszykówki, pan
tofle gimnastyczne, buty treningowe i temu 
podobne 

30 0  

6404190000 – –  Pozostałe 30 10  

6404200000 –  Obuwie z podeszwami ze skóry wyprawionej 
lub skóry wtórnej 

30 0  

6405100000 –  Z cholewkami ze skóry wyprawionej lub skóry 
wtórnej 

30 0  

6405200000 –  Z cholewkami z materiałów włókienniczych 30 0  

6405900000 –  Pozostałe 30 0  

6406100000 –  Cholewki i ich części, inne niż zakładki 15 0  

6406200000 – Podeszwy zewnętrzne i obcasy, z gumy lub two
rzyw sztucznych 

15 0  

6406910000 – –  Z drewna 15 0  

6406993000 – – –  Podpodeszwy 15 0  

6406999000 – – –  Pozostałe 15 0  

6501000000 Formy kapeluszy, korpusy kapeluszy i stożki, 
z filcu, niemodelowane i bez rond; płaty i rury 
(włącznie z rurami rozciętymi), z filcu 

15 5  

6502001000 –  Ze słomy toquilla lub mocora 15 0  

6502009000 –  Pozostałe 15 5  

6504000000 Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy, plecione lub 
wykonane przez łączenie pasków z dowolnego ma
teriału, nawet z podszyciem lub przybraniem 

20 5  

6505100000 –  Siatki do włosów 20 5  

6505901000 – –  Kapelusze z filcu i pozostałe nakrycia głowy 
z filcu, wykonane z korpusów kapeluszy 
i stożków lub płatów, objętych pozycją 6501, 
nawet z podszyciem lub przybraniem 

20 5  

6505909000 – –  Pozostałe 20 5  

6506100000 –  Nakrycia głowy zabezpieczające 30 10  
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6506910000 – –  Z gumy lub tworzyw sztucznych 20 10  

6506990000 – –  Z pozostałych materiałów 20 5  

6507000000 Taśmy do wewnętrznego wykańczania kapeluszy, 
podszewki, osłony, szkielety kapeluszy, ramy kape
luszy, daszki i wiązania, do nakryć głowy 

15 5  

6601100000 –  Parasole ogrodowe lub podobne parasole 20 5  

6601910000 – –  Z trzonem teleskopowym 20 5  

6601990000 – –  Pozostałe 20 5  

6602000000 Laski, stołki myśliwskie, bicze, szpicruty i tym pod
obne 

20 5  

6603200000 – Szkielety parasoli, włączając szkielety zamoco
wane na trzonach (drzewcach) 

15 0  

6603900000 –  Pozostałe 15 5  

6701000000 Skóry ptasie i pozostałe części ptaków wraz z pió
rami lub puchem, pióra, części piór, puch i artykuły 
z puchu (inne niż towary objęte pozycją 0505 
oraz obrobione dutki i stosiny) 

15 5  

6702100000 –  Z tworzyw sztucznych 20 5  

6702900000 –  Z pozostałych materiałów 20 5  

6703000000 Włosy ludzkie, czesane, ścieniane, wybielane lub 
poddane innej obróbce; wełna lub inna sierść zwie
rzęca, lub inne materiały włókiennicze, przygoto
wane do użytku przy wyrabianiu peruk lub temu 
podobnych 

15 5  

6704110000 – –  Kompletne peruki 20 5  

6704190000 – –  Pozostałe 20 5  

6704200000 –  Z włosów ludzkich 20 5  

6704900000 –  Z pozostałych materiałów 20 5  

6801000000 Kostki brukowe, płyty nawierzchniowe, krawężniki 
i płyty chodnikowe, z kamienia naturalnego (z wy
jątkiem łupków) 

15 5  

6802100000 – Płytki, kostki i podobne artykuły, nawet kwadra
towe lub prostokątne, których największe pole 
powierzchni można zamknąć kwadratem 
o boku mniejszym niż 7 cm; sztucznie barwione 
ziarna, odłamki i proszek 

15 5  
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6802210000 – –  Marmur, trawertyn i alabaster 15 10  

6802230000 – –  Granit 15 10  

6802291000 – – –  Kamienie wapienne 15 5  

6802299000 – – –  Pozostałe 15 5  

6802910000 – –  Marmur, trawertyn i alabaster 25 10  

6802920000 – –  Pozostałe kamienie wapienne 15 5  

6802930000 – –  Granit 15 10  

6802990000 – –  Pozostałe kamienie 15 10  

6803000000 Obrobione łupki i artykuły z łupków lub z łupków 
aglomerowanych 

15 0  

6804100000 – Kamienie młyńskie i kamienie szlifierskie do mie
lenia, rozdrabniania lub rozcierania 

15 0  

6804210000 – –  Z aglomerowanych diamentów syntetycznych 
lub naturalnych 

5 0  

6804220000 – –  Z pozostałych aglomerowanych materiałów 
ściernych lub z ceramiki 

15 5  

6804230000 – –  Z kamienia naturalnego 5 0  

6804300000 –  Osełki do ręcznego ostrzenia lub polerowania 5 5  

6805100000 – Na podłożu jedynie z tkanych materiałów włó
kienniczych 

5 0  

6805200000 –  Na podłożu jedynie z papieru lub tektury 5 10  

6805300000 –  Na podłożu z pozostałych materiałów 5 0  

6806100000 –  Wełna żużlowa, wełna skalna i podobne wełny 
mineralne (włącznie z ich mieszaninami), luzem, 
w arkuszach lub w belach 

15 5  

6806200000 – Wermikulit porowaty, iły porowate, żużel spie
niony i podobne porowate materiały mineralne 
(włącznie z ich mieszaninami) 

5 0  

6806900000 –  Pozostałe 15 0  

6807100000 –  W zwojach 15 10  

24.12.2016 L 356/956 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



NANDINA 
2007 Wyszczególnienie Stawka podstawowa Kategoria Uwagi 

6807900000 –  Pozostałe 15 10  

6808000000 Tafle, płyty, płytki, bloki i podobne artykuły z włó
kien roślinnych, słomy, wiórów, trocin, pyłu lub 
pozostałych odpadów drewna, scalonych cemen
tem, gipsem lub innym spoiwem mineralnym 

15 5  

6809110000 – –  Tylko licowane lub wzmocnione papierem lub 
tekturą 

15 10  

6809190000 – –  Pozostałe 15 5  

6809900000 –  Pozostałe artykuły 15 5  

6810110000 – –  Bloki ścienne i cegły 15 5  

6810190000 – –  Pozostałe 15 10  

6810910000 – –  Prefabrykowane elementy konstrukcyjne dla 
budownictwa lub inżynierii lądowej lub wod
nej 

15 10  

6810990000 – –  Pozostałe 15 10  

6811400000 –  Zawierające azbest 15 5  

6811810000 – –  Arkusze faliste 15 5  

6811820000 – – Pozostałe arkusze, płyty, płytki i podobne ar
tykuły 

15 5  

6811830000 – –  Rury, przewody rurowe lub ich osprzęt 15 5  

6811890000 – –  Pozostałe artykuły 15 5  

6812800000 –  Z krokidolitu 0 0  

6812910000 – –  Odzież, dodatki odzieżowe, obuwie i nakrycia 
głowy 

15 5  

6812920000 – –  Papier, płyty pilśniowe i filc 15 5  

6812930000 – –  Materiał do połączeń z prasowanych włókien 
azbestowych, w arkuszach lub rolkach 

15 5  

6812991000 – – – Włókna obrobione; mieszaniny na bazie az
bestu lub na bazie azbestu i węglanu mag
nezu 

5 0  

6812992000 – – –  Przędze 15 5  

6812993000 – – –  Sznurki i struny, nawet plecione 15 5  
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6812994000 – – –  Tkaniny lub dzianiny 15 5  

6812995000 – – –  Uszczelki lub podkładki 15 10  

6812999000 – – –  Pozostałe 0 0  

6813200000 –  Zawierające azbest 15 10  

6813810000 – –  Okładziny i klocki hamulcowe 20 10  

6813890000 – –  Pozostałe 15 10  

6814100000 –  Płyty, arkusze i pasy z miki aglomerowanej lub 
regenerowanej, nawet na podłożu 

15 0  

6814900000 –  Pozostałe 0 0  

6815100000 – Artykuły z grafitu lub pozostałego węgla, przez
naczone do użytku nieelektrycznego 

15 5  

6815200000 –  Artykuły z torfu 15 5  

6815910000 – –  Zawierające magnezyt, dolomit lub chromit 15 0  

6815990000 – –  Pozostałe 15 5  

6901000000 Cegły, płyty, bloki i pozostałe wyroby ceramiczne 
z krzemionkowych skał kopalnych (na przykład 
ziemia okrzemkowa, trypla lub diatomit) lub z pod
obnych ziem krzemionkowych 

15 5  

6902100000 –  Zawierające, oddzielnie lub razem, więcej niż 
50 % masy pierwiastków Mg, Ca lub Cr, wyrażo
nych jako MgO, CaO lub Cr2O3 

5 0  

6902201000 – –  Zawierające 93 % masy lub więcej krzemionki 
(SiO2) 

5 0  

6902209000 – –  Pozostałe 0 0  

6902900000 –  Pozostałe 5 0  

6903101000 – –  Retorty i tygle 5 0  

6903109000 – –  Pozostałe 5 0  

6903201000 – –  Retorty i tygle 5 0  

6903209000 – –  Pozostałe 5 0  

6903901000 – –  Retorty i tygle 0 0  
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6903909000 – –  Pozostałe 5 0  

6904100000 –  Cegły budowlane 15 5  

6904900000 –  Pozostałe 15 5  

6905100000 –  Dachówki 25 10  

6905900000 –  Pozostałe 15 5  

6906000000 Rury, przewody, rynny i osprzęt do rur, cera
miczne 

30 10  

6907100000 – Płytki, kostki i podobne artykuły, nawet kwadra
towe lub prostokątne, których największe pole 
powierzchni można zamknąć w kwadracie 
o boku mniejszym niż 7 cm 

25 10  

6907900000 –  Pozostałe 25 7  

6908100000 – Płytki, kostki i podobne artykuły, nawet kwadra
towe lub prostokątne, których największe pole 
powierzchni można zamknąć w kwadracie 
o boku mniejszym niż 7 cm 

25 10  

6908900000 –  Pozostałe 25 7  

6909110000 – –  Z porcelany lub porcelany chińskiej 25 10  

6909120000 – –  Artykuły posiadające twardość równą 9 lub 
większą w skali mohsa 

15 5  

6909190000 – –  Pozostałe 15 5  

6909900000 –  Pozostałe 15 5  

6910100000 –  Z porcelany lub porcelany chińskiej 25 7  

6910900000 –  Pozostałe 25 10  

6911100000 –  Naczynia stołowe i naczynia kuchenne 30 10  

6911900000 –  Pozostałe 30 10  

6912000000 – Naczynia stołowe, naczynia kuchenne oraz po
zostałe artykuły gospodarstwa domowego i toale
towe, ceramiczne, inne niż z porcelany lub po
rcelany chińskiej 

30 10  

6913100000 –  Z porcelany lub porcelany chińskiej 30 7  

6913900000 –  Pozostałe 30 10  

6914100000 –  Z porcelany lub porcelany chińskiej 25 10  

24.12.2016 L 356/959 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



NANDINA 
2007 Wyszczególnienie Stawka podstawowa Kategoria Uwagi 

6914900000 –  Pozostałe 25 10  

7001001000 –  Odpady i złom 5 0  

7001003000 –  Masa szklana 5 0  

7002100000 –  Kulki 5 0  

7002200000 –  Pręty 5 0  

7002310000 – – Z topionego kwarcu lub innej topionej krze
mionki 

10 0  

7002320000 – – Z pozostałego szkła o współczynniku rozsze
rzalności liniowej nieprzekraczającym 5 × 10– 

6 na stopień Kelvina, w zakresie temperatury 
od 0 °C do 300 °C 

5 0  

7002390000 – –  Pozostałe 0 0  

7003121000 – – –  Gładkie 10 10  

7003122000 – – –  Żłobione, faliste, wytłaczane lub podobne 10 10  

7003191000 – – –  Gładkie 10 0  

7003192000 – – –  Żłobione, faliste, wytłaczane lub podobne 10 0  

7003200000 –  Szyby zbrojone 10 10  

7003300000 –  Kształtowniki 15 10  

7004200000 –  Szkło, barwione w całej masie, nieprzezroczyste, 
powleczone lub z warstwą pochłaniającą, od
blaskową lub przeciwodblaskową 

10 0  

7004900000 –  Pozostałe szkło 5 0  

7005100000 – Szkło niezbrojone, z warstwą pochłaniającą, od
blaskową lub przeciwodblaskową 

15 0  

7005211100 – – – –  Szkło typu »float« 5 0  

7005211900 – – – –  Pozostałe 5 0  

7005219000 – – –  Pozostałe 10 0  

7005291000 – – –  O grubości nieprzekraczającej 6 mm 5 0  

7005299000 – – –  Pozostałe 10 0  
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7005300000 –  Szkło zbrojone 15 10  

7006000000 Szkło objęte pozycją 7003, 7004 lub 7005, gięte, 
o obrobionych krawędziach, grawerowane, wier
cone, emaliowane lub inaczej obrobione, ale nieob
ramowane ani nieoprawione w inne materiały 

5 10  

7007110000 – –  O wymiarach i kształtach odpowiednich 
do wbudowania w pojazdach, statkach po
wietrznych, kosmicznych lub wodnych 

15 10  

7007190000 – –  Pozostałe 15 10  

7007210000 – –  O wymiarach i kształtach odpowiednich 
do wbudowania w pojazdach, statkach po
wietrznych, kosmicznych lub wodnych 

15 10  

7007290000 – –  Pozostałe 15 10  

7008000000 –  Wielościenne elementy izolacyjne ze szkła 15 10  

7009100000 –  Lusterka wsteczne do pojazdów 25 10  

7009910000 – –  Bez ram 15 10  

7009920000 – –  W ramach 15 10  

7010100000 –  Ampułki 5 10  

7010200000 –  Korki, wieczka i pozostałe zamknięcia 5 10  

7010901000 – –  O pojemności przekraczającej 1 litra 10 10  

7010902000 – –  O pojemności przekraczającej 0,33 litra, ale 
nieprzekraczającej 1 litra 

10 10  

7010903000 – –  O pojemności przekraczającej 0,15 litra, ale 
nieprzekraczającej 0,33 litra 

10 10  

7010904000 – –  O pojemności nieprzekraczającej 0,15 litra 10 10  

7011100000 –  Do oświetlenia elektrycznego 0 0  

7011200000 –  Do lamp elektronopromieniowych 5 0  

7011900000 –  Pozostałe 10 0  

7013100000 –  Z tworzywa szklano-ceramicznego 30 5  

7013220000 – –  Ze szkła ołowiowego 20 10  
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7013280000 – –  Pozostałe 30 10  

7013330000 – –  Ze szkła ołowiowego 20 10  

7013370000 – –  Pozostałe 30 10  

7013410000 – –  Ze szkła ołowiowego 20 10  

7013420000 – – Ze szkła o współczynniku rozszerzalności li
niowej nieprzekraczającym 5 × 10–6 na sto
pień Kelvina, w zakresie temperatury od 0 °C 
do 300 °C 

20 10  

7013490000 – –  Pozostałe 30 10  

7013910000 – –  Ze szkła ołowiowego 20 10  

7013990000 – –  Pozostałe 20 10  

7014000000 Wyroby sygnalizacyjne ze szkła i elementy op
tyczne ze szkła (inne niż te objęte pozycją 7015), 
nieobrobione optycznie 

10 0  

7015100000 –  Szkła do okularów korekcyjnych 10 0  

7015900000 –  Pozostałe 15 0  

7016100000 – Kostki szklane i pozostała drobnica szklana, na
wet na podłożu, na mozaiki lub do podobnych 
celów dekoracyjnych 

25 10  

7016901000 – –  Okna witrażowe i podobne (szkło witrażowe, 
nawet bezbarwne) 

20 10  

7016902000 – – Szkło wielokomórkowe lub piankowe w blo
kach, taflach, płytach, formowane w kokilach 
lub podobnych postaciach 

15 10  

7016909000 – –  Pozostałe 15 10  

7017100000 – Z topionego kwarcu lub innej topionej krze
mionki 

10 0  

7017200000 – Z pozostałego szkła o współczynniku rozsze
rzalności liniowej nieprzekraczającym 5 × 10–6 

na stopień Kelvina, w zakresie temperatury od 
0 °C do 300 °C 

10 0  

7017900000 –  Pozostałe 5 0  

7018100000 –  Paciorki szklane, imitacje pereł, imitacje kamieni 
szlachetnych i półszlachetnych oraz podobna 
drobnica szklana 

15 0  
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7018200000 –  Mikrokulki szklane o średnicy nieprzekraczającej 
1 mm 

5 0  

7018900000 –  Pozostałe 15 5  

7019110000 – –  Nici szklane cięte o długości nie większej niż 
50 mm 

5 0  

7019120000 – –  Niedoprzędy 10 0  

7019190000 – –  Pozostałe 10 0  

7019310000 – –  Maty 10 0  

7019320000 – –  Cienkie arkusze (woale) 5 0  

7019390000 – –  Pozostałe 5 0  

7019400000 – –  Tkaniny z niedoprzędów 10 0  

7019510000 – –  O szerokości nieprzekraczającej 30 cm 10 0  

7019520000 – –  O szerokości przekraczającej 30 cm, o splocie 
płóciennym, o masie powierzchniowej nie
przekraczającej 250 g/m2, o masie liniowej 
pojedynczej przędzy nie większej niż 136 tek
sów 

10 0  

7019590000 – –  Pozostałe 10 0  

7019901000 – –  Wełna szklana, luzem lub w płatkach 5 0  

7019909000 – –  Pozostałe 0 0  

7020001000 –  Wkłady szklane do termosów lub innych naczyń 
próżniowych 

5 0  

7020009000 –  Pozostałe 15 10  

7101100000 –  Perły naturalne 10 0  

7101210000 – –  Nieobrobione 10 0  

7101220000 – –  Obrobione 10 0  

7102100000 –  Niesortowane 10 0  

7102210000 – – Nieobrobione lub tylko przepiłowane, prze
cięte lub zgrubnie obrobione 

5 0  

7102290000 – –  Pozostałe 5 0  
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7102310000 – – Nieobrobione lub tylko przepiłowane, prze
cięte lub zgrubnie obrobione 

10 0  

7102390000 – –  Pozostałe 15 0  

7103101000 – –  Szmaragdy 10 0  

7103109000 – –  Pozostałe 10 0  

7103911000 – – –  Rubiny i szafiry 15 0  

7103912000 – – –  Szmaragdy 15 0  

7103990000 – –  Pozostałe 15 0  

7104100000 –  Kwarc piezoelektryczny 10 0  

7104200000 –  Pozostałe, nieobrobione lub tylko przepiłowane, 
lub zgrubnie kształtowane 

10 0  

7104900000 –  Pozostałe 10 0  

7105100000 –  Z diamentów 10 0  

7105900000 –  Pozostałe 10 0  

7106100000 –  Proszek 10 0  

7106911000 – – –  Niestopowe 10 0  

7106912000 – – –  Stopowe 10 0  

7106920000 – –  W stanie półproduktu 10 0  

7107000000 Metale nieszlachetne posrebrzane, nieobrobione 
inaczej niż do stanu półproduktu 

10 5  

7108110000 – –  Proszek 10 0  

7108120000 – –  Pozostałe surowe postacie 10 0  

7108130000 – –  Półprodukty 10 0  

7108200000 –  Monetarne 10 0  

7109000000 – –  Metale nieszlachetne lub srebro, pozłacane, 
nieobrobione inaczej niż do stanu półpro
duktu 

10 0  

7110110000 – –  W stanie surowym lub w postaci proszku 10 0  
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7110190000 – –  Pozostałe 0 0  

7110210000 – –  W stanie surowym lub w postaci proszku 10 0  

7110290000 – –  Pozostałe 0 0  

7110310000 – –  W stanie surowym lub w postaci proszku 0 0  

7110390000 – –  Pozostałe 10 0  

7110410000 – –  W stanie surowym lub w postaci proszku 10 0  

7110490000 – –  Pozostałe 10 0  

7111000000 Metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platyno
wane, nieobrobione inaczej niż do stanu półpro
duktu 

10 0  

7112300000 –  Popiół zawierający metale szlachetne lub związki 
metali szlachetnych 

10 0  

7112910000 – –  Ze złota, włącznie z metalami platerowanymi 
złotem, ale z wyłączeniem zmiotków zawiera
jących inne metale szlachetne 

10 0  

7112920000 – – Z platyny, włącznie z metalami platerowa
nymi platyną, ale z wyłączeniem zmiotków 
zawierających inne metale szlachetne 

10 0  

7112990000 – –  Pozostałe 10 0  

7113110000 – –  Ze srebra, nawet pokrytego lub platerowanego 
metalem szlachetnym 

30 10  

7113190000 – – Z innego metalu szlachetnego, nawet pokry
tego lub platerowanego metalem szlachetnym 

30 10  

7113200000 –  Z innego metalu nieszlachetnego platerowanego 
metalem szlachetnym 

25 10  

7114111000 – – –  Próby 0,925 25 10  

7114119000 – – –  Pozostałe 25 10  

7114190000 –  Z innego metalu szlachetnego, nawet pokrytego 
lub platerowanego metalem szlachetnym 

25 10  

7114200000 –  Z innego metalu nieszlachetnego platerowanego 
metalem szlachetnym 

25 10  
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7115100000 –  Katalizatory w postaci drucianej tkaniny lub 
siatki, z platyny 

15 0  

7115900000 –  Pozostałe 25 10  

7116100000 –  Z pereł naturalnych lub hodowlanych 25 10  

7116200000 – Z kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (na
turalnych, syntetycznych lub odtworzonych) 

30 10  

7117110000 – –  Spinki do mankietów i inne spinki 25 10  

7117190000 – –  Pozostałe 25 7  

7117900000 –  Pozostałe 25 7  

7118100000 –  Monety (inne niż monety złote), niebędące 
prawnym środkiem płatniczym 

5 0  

7118900000 –  Pozostałe 5 0  

7201100000 –  Surówka niestopowa, o zawartości fosforu 0,5 % 
masy lub mniejszej 

5 0  

7201200000 – Surówka niestopowa, o zawartości fosforu więk
szej niż 0,5 % masy fosforu 

0 0  

7201500000 –  Surówka zwierciadlista 5 0  

7202110000 – –  Zawierający więcej niż 2 % masy węgla 0 0  

7202190000 – –  Pozostałe 0 0  

7202210000 – –  Zawierający więcej niż 55 % masy krzemu 0 0  

7202290000 – –  Pozostałe 0 0  

7202300000 –  Żelazokrzemomangan 0 0  

7202410000 – –  Zawierający więcej niż 4 % masy węgla 0 0  

7202490000 – –  Pozostałe 0 0  

7202500000 –  Żelazokrzemochrom 0 0  

7202600000 –  Żelazonikiel 5 0  
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7202700000 –  Żelazomolibden 0 0  

7202800000 –  Żelazowolfram i żelazokrzemowolfram 0 0  

7202910000 – –  Żelazotytan i żelazokrzemotytan 0 0  

7202920000 – –  Żelazowanad 0 0  

7202930000 – –  Żelazoniob 0 0  

7202990000 – –  Pozostałe 0 0  

7203100000 –  Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez 
bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza 

0 0  

7203900000 –  Pozostałe 0 0  

7204100000 –  Odpady i złom żeliwny 0 0  

7204210000 – –  Ze stali nierdzewnej 0 0  

7204290000 – –  Pozostałe 0 0  

7204300000 –  Odpady i złom z ocynowanego żeliwa lub stali 0 0  

7204410000 – –  Wióry z toczenia, wiórkowania, dłutowania, 
frezowania, piłowania, pilnikowania, okrawa
nia i tłoczenia, nawet w wiązkach 

0 0  

7204490000 – –  Pozostałe 0 0  

7204500000 –  Wlewki do przetopu 0 0  

7205100000 –  Granulki 0 0  

7205210000 – –  Ze stali stopowej 0 0  

7205290000 – –  Pozostałe 0 0  

7206100000 –  Wlewki 0 0  

7206900000 –  Pozostałe 0 0  

7207110000 – –  O prostokątnym lub kwadratowym przekroju 
poprzecznym, szerokości mniejszej niż dwu
krotna grubość 

0 0  

7207120000 – – Pozostałe, o prostokątnym przekroju po
przecznym 

0 0  
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7207190000 – –  Pozostałe 0 0  

7207200000 –  Zawierające 0,25 % masy lub więcej węgla 0 0  

7208101000 – –  O grubości przekraczającej 10 mm 0 0  

7208102000 – – O grubości 4,75 mm lub większej, ale nie
przekraczającej 10 mm 

0 0  

7208103000 – – O grubości 3 mm lub większej, ale nieprze
kraczającej 4,75 mm 

0 0  

7208104000 – –  O grubości mniejszej niż 3 mm 0 0  

7208251000 – – –  O grubości przekraczającej 10 mm 0 0  

7208252000 – – – O grubości 4,75 mm lub większej, ale nie
przekraczającej 10 mm 

0 0  

7208260000 – – O grubości 3 mm lub większej, ale nieprze
kraczającej 4,75 mm 

0 0  

7208270000 – –  O grubości mniejszej niż 3 mm 0 0  

7208360000 – –  O grubości przekraczającej 10 mm 0 0  

7208371000 – – –  Zawierające 0,12 % masy lub więcej węgla 0 0  

7208379000 – – –  Pozostałe 0 0  

7208381000 – –  Zawierające 0,12 % masy lub więcej węgla 0 0  

7208389000 – –  Pozostałe 0 0  

7208391000 – – –  Zawierające 0,12 % masy lub więcej węgla 0 0  

7208399100 – – –  O grubości nieprzekraczającej 1,8 mm 0 0  

7208399900 – – –  Pozostałe 0 0  

7208401000 – –  O grubości przekraczającej 10 mm 0 0  

7208402000 – – O grubości 4,75 mm lub większej, ale nie
przekraczającej 10 mm 

0 0  

7208403000 – – O grubości 3 mm lub większej, ale nieprze
kraczającej 4,75 mm 

0 0  
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7208404000 – –  O grubości mniejszej niż 3 mm 0 0  

7208511000 – – –  O grubości przekraczającej 12,5 mm 0 0  

7208512000 – – – O grubości przekraczającej 10 mm, ale nie
przekraczającej 12,5 mm 

0 0  

7208521000 – – –  Zawierające 0,6 % masy lub więcej węgla 0 0  

7208529000 – – –  Pozostałe 0 0  

7208530000 – –  O grubości 3 mm lub większej, ale mniejszej 
niż 4,75 mm 

0 0  

7208540000 – –  O grubości mniejszej niż 3 mm 0 0  

7208900000 –  Pozostałe 0 0  

7209150000 – –  O grubości 3 mm lub większej 0 0  

7209160000 – – O grubości przekraczającej 1 mm, ale mniej
szej niż 3 mm 

0 0  

7209170000 – – O grubości 0,5 mm lub większej, ale nieprze
kraczającej 1 mm 

0 0  

7209181000 – – –  O grubości mniejszej niż 0,5 mm, ale nie 
większej niż 0,25 mm 

0 0  

7209182000 – – –  O grubości mniejszej niż 0,25 mm 0 0  

7209250000 – –  O grubości 3 mm lub większej 0 0  

7209260000 – – O grubości przekraczającej 1 mm, ale mniej
szej niż 3 mm 

0 0  

7209270000 – – O grubości 0,5 mm lub większej, ale nieprze
kraczającej 1 mm 

0 0  

7209280000 – –  O grubości mniejszej niż 0,5 mm 0 0  

7209900000 –  Pozostałe 0 0  

7210110000 – –  O grubości 0,5 mm lub większej 0 0  

7210120000 – –  O grubości mniejszej niż 0,5 mm 0 0  

7210200000 – Powleczone lub pokryte ołowiem, włączając bla
chę białą matową 

0 0  
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7210300000 – Elektrolitycznie powleczone lub pokryte cyn
kiem 

0 0  

7210410000 – –  Faliste 10 5  

7210490000 – –  Pozostałe 5 0  

7210500000 –  Powleczone lub pokryte tlenkami chromu lub 
chromem i tlenkami chromu 

0 0  

7210610000 – –  Powleczone lub pokryte stopami aluminiowo- 
cynkowymi 

0 0  

7210690000 – –  Pozostałe 0 0  

7210701000 – –  Uprzednio powleczone lub pokryte stopami 
aluminiowo-cynkowymi 

0 0  

7210709000 – –  Pozostałe 0 0  

7210900000 –  Pozostałe 0 0  

7211130000 – –  Walcowane z czterech stron lub w zamkniętej 
komorze, o szerokości przekraczającej 
150 mm i grubości nie mniejszej niż 4 mm, 
nie w zwojach i bez wzorów wypukłych 

0 0  

7211140000 – –  Pozostałe o grubości 4,75 mm lub większej 0 0  

7211191000 – – –  Zawierające 0,6 % masy lub więcej węgla 0 0  

7211199000 – – –  Pozostałe 5 0  

7211230000 – –  Zawierające mniej niż 0,25 % masy węgla 0 0  

7211290000 – –  Pozostałe 5 5  

7211900000 –  Pozostałe 5 0  

7212100000 –  Powleczone lub pokryte cyną 0 0  

7212200000 – Elektrolitycznie powleczone lub pokryte cyn
kiem 

0 0  

7212300000 – W inny sposób powleczone lub pokryte cyn
kiem 

5 0  

7212400000 – Malowane, lakierowane lub powleczone tworzy
wami sztucznymi 

5 0  

7212500000 –  W inny sposób powleczone lub pokryte 5 0  
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7212600000 –  Platerowane 5 0  

7213100000 –  Posiadający wgniecenia, żeberka, rowki lub inne 
odkształcenia, powstałe podczas procesu walco
wania 

15 10  

7213200000 –  Pozostałe, ze stali automatowej 0 0  

7213911000 – – –  Zawierające razem mniej niż 0,12 % 
chromu, niklu, miedzi i molibdenu 

0 0  

7213919000 – – –  Pozostałe 0 0  

7213990000 – –  Pozostałe 0 0  

7214100000 –  Kute 5 0  

7214200000 –  Posiadające wgniecenia, żeberka, rowki lub inne 
odkształcenia, wykonane podczas procesu wal
cowania lub skręcone po walcowaniu 

15 10  

7214301000 – –  O przekroju poprzecznym w kształcie koła, 
o średnicy nieprzekraczającej 100 mm 

15 10  

7214309000 – –  Pozostałe 15 10  

7214911000 – – –  Nieprzekraczające 100 mm 15 10  

7214919000 – – –  Pozostałe 15 10  

7214991000 – –  O przekroju poprzecznym w kształcie koła, 
o średnicy nieprzekraczającej 100 mm 

10 10  

7214999000 – –  Pozostałe 20 10  

7215101000 – –  O przekroju poprzecznym w kształcie koła, 
o średnicy nieprzekraczającej 100 mm 

15 10  

7215109000 – –  Pozostałe 20 10  

7215501000 – –  O przekroju poprzecznym w kształcie koła, 
o średnicy nieprzekraczającej 100 mm 

15 10  

7215509000 – –  Pozostałe 20 10  

7215901000 – –  O przekroju poprzecznym w kształcie koła, 
o średnicy nieprzekraczającej 100 mm 

20 10  

7215909000 – –  Pozostałe 20 10  
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7216100000 – Ceowniki, dwuteowniki lub dwuteowniki szero
kostopowe, nieobrobione więcej niż walcowane 
na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, 
o wysokości mniejszej niż 80 mm 

15 10  

7216210000 – –  Kątowniki 10 10  

7216220000 – –  Teowniki 15 10  

7216310000 – –  Ceowniki 15 10  

7216320000 – –  Dwuteowniki 15 10  

7216330000 – –  Dwuteowniki szerokostopowe 15 10  

7216400000 –  Kątowniki lub teowniki, nieobrobione więcej niż 
walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub 
wyciskane, o wysokości 80 mm lub większej 

15 10  

7216500000 – Pozostałe kątowniki i kształtowniki, nieobro
bione więcej niż walcowane na gorąco, ciąg
nione na gorąco lub wyciskane 

15 10  

7216610000 – –  Otrzymane z wyrobów walcowanych płaskich 15 10  

7216690000 – –  Pozostałe 15 10  

7216910000 – –  Gięte na zimno lub kształtowane na zimno 
z wyrobów walcowanych płaskich 

15 10  

7216990000 – –  Pozostałe 15 10  

7217100000 – Niepokryty ani niepowleczony, nawet polero
wany 

20 10  

7217200000 –  Powleczone lub pokryte cynkiem 20 10  

7217300010 – –  Pokryte miedzią, o średnicy mniejszej niż 
1 mm 

5 0  

7217300090 – –  Pozostałe 15 0  

7217900000 –  Pozostałe 15 0  

7218100000 –  Wlewki i pozostałe formy pierwotne 5 0  

7218910000 – –  O prostokątnym przekroju poprzecznym 5 0  

7218990000 – –  Pozostałe 5 0  

7219110000 – –  O grubości przekraczającej 10 mm 0 0  
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7219120000 – – O grubości 4,75 mm lub większej, ale nie
przekraczającej 10 mm 

0 0  

7219130000 – –  O grubości 3 mm lub większej, ale mniejszej 
niż 4,75 mm 

0 0  

7219140000 – –  O grubości mniejszej niż 3 mm 0 0  

7219210000 – –  O grubości przekraczającej 10 mm 0 0  

7219220000 – – O grubości 4,75 mm lub większej, ale nie
przekraczającej 10 mm 

0 0  

7219230000 – –  O grubości 3 mm lub większej, ale mniejszej 
niż 4,75 mm 

0 0  

7219240000 – –  O grubości mniejszej niż 3 mm 0 0  

7219310000 – –  O grubości 4,75 mm lub większej 0 0  

7219320000 – –  O grubości 3 mm lub większej, ale mniejszej 
niż 4,75 mm 

0 0  

7219330000 – – O grubości przekraczającej 1 mm, ale mniej
szej niż 3 mm 

0 0  

7219340000 – – O grubości 0,5 mm lub większej, ale nieprze
kraczającej 1 mm 

0 0  

7219350000 – –  O grubości mniejszej niż 0,5 mm 0 0  

7219900000 –  Pozostałe 0 0  

7220110000 – –  O grubości 4,75 mm lub większej 0 0  

7220120000 – –  O grubości mniejszej niż 4,75 mm 0 0  

7220200000 –  Nieobrobione więcej niż walcowane na zimno 0 0  

7220900000 –  Pozostałe 0 0  

7221000000 Sztaby i pręty ze stali nierdzewnej 5 0  

7222111000 – – –  O średnicy nieprzekraczającej 65 mm 10 0  

7222119000 – – –  Pozostałe 10 0  
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7222191000 – – –  O przekroju nieprzekraczającym 65 mm 10 0  

7222199000 – – –  Pozostałe 10 0  

7222201000 – –  O przekroju poprzecznym w kształcie koła, 
o średnicy nieprzekraczającej 65 mm 

5 0  

7222209000 – –  Pozostałe 5 0  

7222301000 – –  O przekroju poprzecznym w kształcie koła, 
o średnicy nieprzekraczającej 65 mm 

5 0  

7222309000 – –  Pozostałe 5 0  

7222400000 –  Kątowniki i kształtowniki 5 0  

7223000000 Drut ze stali nierdzewnej 0 0  

7224100000 –  Wlewki i pozostałe formy pierwotne 0 0  

7224900000 –  Pozostałe 0 0  

7225110000 – –  O ziarnach zorientowanych 0 0  

7225190000 – –  Pozostałe 0 0  

7225300000 –  Pozostałe, nieobrobione więcej niż walcowane 
na gorąco, w zwojach 

0 0  

7225400000 –  Pozostałe, nieobrobione więcej niż walcowane 
na gorąco, nie w zwojach 

0 0  

7225500010 – –  Ze stali szybkotnącej 0 0  

7225500090 – –  Pozostałe 0 0  

7225910010 – – –  Ze stali szybkotnącej 0 0  

7225910090 – – –  Pozostałe 0 0  

7225920010 – – –  Ze stali szybkotnącej 0 0  

7225920090 – – –  Pozostałe 0 0  

7225990010 – – –  Ze stali szybkotnącej 0 0  

7225990090 – – –  Pozostałe 0 0  
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7226110000 – –  O ziarnach zorientowanych 0 0  

7226190000 – –  Pozostałe 0 0  

7226200000 –  Ze stali szybkotnącej 0 0  

7226910000 – – Nieobrobione więcej niż walcowane na go
rąco 

0 0  

7226920000 – –  Nieobrobione więcej niż walcowane na zimno 0 0  

7226990000 – –  Pozostałe 0 0  

7227100000 –  Ze stali szybkotnącej 0 0  

7227200000 –  Ze stali krzemowo-manganowej 0 0  

7227900000 –  Pozostałe 0 0  

7228100000 –  Sztaby i pręty, ze stali szybkotnącej 0 0  

7228201000 – –  O przekroju poprzecznym w kształcie koła, 
o średnicy nieprzekraczającej 100 mm 

0 0  

7228209000 – –  Pozostałe 0 0  

7228300000 –  Pozostałe sztaby i pręty, nieobrobione więcej niż 
walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub 
wyciskane 

0 0  

7228401000 – –  O przekroju nieprzekraczającym 100 mm 0 0  

7228409000 – –  Pozostałe 0 0  

7228501000 – –  O przekroju poprzecznym w kształcie koła, 
o średnicy nieprzekraczającej 100 mm 

0 0  

7228509000 – –  Pozostałe 0 0  

7228601000 – –  O przekroju poprzecznym w kształcie koła, 
o średnicy nieprzekraczającej 100 mm 

0 0  

7228609000 – –  Pozostałe 0 0  

7228700000 –  Kątowniki i kształtowniki 0 0  

7228800000 –  Sztaby i pręty drążone, nadające się do celów 
wiertniczych 

0 0  
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7229200000 –  Ze stali krzemowo-manganowej 5 0  

7229900000 –  Pozostałe 5 0  

7301100000 –  Ścianka szczelna 10 10  

7301200000 –  Kątowniki i kształtowniki 20 10  

7302100000 –  Szyny 0 0  

7302300000 – Iglice zwrotnicowe, krzyżownice, pręty zwrotni
cowe i pozostałe elementy skrzyżowań 

5 0  

7302400000 –  Nakładki stykowe i podkładki pod szyny 5 0  

7302901000 – –  Podkłady kolejowe 5 0  

7302909000 – –  Pozostałe 5 0  

7303000000 Rury, przewody rurowe i profile drążone, z żeliwa 5 0  

7304110000 – –  Ze stali nierdzewnej 5 0  

7304190000 – –  Pozostałe 5 0  

7304220000 – –  Rura płuczkowa ze stali nierdzewnej 5 0  

7304230000 – –  Pozostałe rury płuczkowe 5 0  

7304240000 – –  Pozostałe, ze stali nierdzewnej 5 0  

7304290000 – –  Pozostałe 5 0  

7304310000 – –  Ciągnione na zimno lub walcowane na zimno 5 0  

7304390000 – –  Pozostałe 5 0  

7304410000 – –  Ciągnione na zimno lub walcowane na zimno 5 0  

7304490000 – –  Pozostałe 0 0  

7304510000 – –  Ciągnione na zimno lub walcowane na zimno 10 5  

7304590000 – –  Pozostałe 5 0  

7304900000 –  Pozostałe 5 0  
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7305110000 – –  Spawane wzdłużnie łukiem krytym 20 10  

7305120000 – –  Pozostałe, spawane wzdłużnie 20 5  

7305190000 – –  Pozostałe 20 5  

7305200000 –  Rury okładzinowe, w rodzaju stosowanych 
do wierceń przy poszukiwaniu ropy naftowej 
lub gazu 

15 5  

7305310000 – –  Spawane wzdłużnie 20 10  

7305390000 – –  Pozostałe 20 5  

7305900000 –  Pozostałe 20 5  

7306110000 – –  Spawane, ze stali nierdzewnej 10 5  

7306190000 – –  Pozostałe 10 5  

7306210000 – –  Spawane, ze stali nierdzewnej 10 5  

7306290000 – –  Pozostałe 10 5  

7306301000 – –  Zawierające co najmniej 0,6 % masy węgla 20 10  

7306309100 – – –  Rury i przewody rurowe, dwuścienne, ze 
stali, o średnicy zewnętrznej nieprzekracza
jącej 16 mm 

0 0  

7306309200 – – –  Rury i przewody rurowe, jednościenne, ze 
stali, o średnicy zewnętrznej nieprzekracza
jącej 10 mm 

0 0  

7306309900 – – –  Pozostałe 20 10  

7306400000 –  Pozostałe, spawane, zgrzewane, o okrągłym 
przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej 

20 10  

7306500000 –  Pozostałe, spawane, zgrzewane, o okrągłym 
przekroju poprzecznym, z pozostałej stali stopo
wej 

20 10  

7306610000 – –  O kwadratowym lub prostokątnym przekroju 
poprzecznym 

20 10  

7306690000 – –  Pozostałe 20 5  

7306900000 –  Pozostałe 20 5  

7307110000 – –  Z żeliwa nieciągliwego 15 5  

7307190000 – –  Pozostałe 15 5  
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7307210000 – –  Kołnierze 5 5  

7307220000 – –  Gwintowane kolanka, łuki i tuleje 5 5  

7307230000 – –  Łączniki spawane doczołowo 0 0  

7307290000 – –  Pozostałe 5 5  

7307910000 – –  Kołnierze 5 5  

7307920000 – –  Gwintowane kolanka, łuki i tuleje 5 5  

7307930000 – –  Łączniki spawane doczołowo 0 0  

7307990000 – –  Pozostałe 5 5  

7308100000 –  Mosty i części mostów 20 10  

7308200000 –  Wieże i maszty kratowe 20 10  

7308300000 –  Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi 
drzwiowe 

20 10  

7308400000 –  Elementy rusztowań, szalowań, deskowań lub 
obudów kopalnianych 

15 10  

7308901000 – –  Płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, 
rury i tym podobne, przygotowane do stoso
wania w konstrukcjach 

20 10  

7308902000 – –  Bramy śluz 15 10  

7308909000 – –  Pozostałe 20 10  

7309000000 Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki na 
dowolny materiał (inny niż sprężony lub skroplony 
gaz), z żeliwa lub stali, o pojemności przekraczają
cej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane ciepl
nie, ale niewyposażone w urządzenia mechaniczne 
lub termiczne 

20 10  

7310100000 –  O pojemności 50 litrów lub większej 20 10  

7310210000 – – Puszki, które mają być zamykane przez luto
wanie lub obciskanie 

15 10  

7310291000 – – – Pojemniki o podwójnych ścianach do trans
portu i pakowania nasienia 

15 10  

7310299000 – – –  Pozostałe 15 10  
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7311001000 –  Bez szwu 15 0  

7311009000 –  Pozostałe 20 10  

7312101000 – –  Do wzmacniania opon pneumatycznych 5 0  

7312109000 – –  Pozostałe 15 0  

7312900000 –  Pozostałe 10 10  

7313001000 –  Drut kolczasty 20 10  

7313009000 –  Pozostałe 20 10  

7314120000 – – Taśmy bez końca do urządzeń mechanicz
nych, ze stali nierdzewnej 

5 0  

7314140000 – –  Pozostałe wyroby tkane ze stali nierdzewnej 10 5  

7314191000 – – – Taśmy bez końca do urządzeń mechanicz
nych, z tkaniny metalowej 

20 10  

7314199000 – – –  Pozostałe 20 10  

7314200000 – Krata, siatka i ogrodzenia, spawane na przecię
ciach, z drutu o maksymalnym wymiarze prze
kroju poprzecznego 3 mm lub większym, 
i o wielkości oczek 100 cm2 lub większej 

20 10  

7314310000 – –  Powleczone lub pokryte cynkiem 20 10  

7314390000 – –  Pozostałe 20 10  

7314410000 – –  Powleczone lub pokryte cynkiem 20 10  

7314420000 – –  Pokryte tworzywami sztucznymi 20 10  

7314490000 – –  Pozostałe 20 10  

7314500000 –  Metal w arkuszach i taśmach, rozciągany 20 5  

7315110000 – –  Łańcuch tulejkowy 15 5  

7315120000 – –  Pozostałe łańcuchy 15 5  

7315190000 – –  Części 15 5  

7315200000 –  Łańcuch przeciwpoślizgowy 15 5  
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7315810000 – –  Łańcuch ogniwowy rozpórkowy 15 5  

7315820000 – –  Pozostałe, o ogniwach spawanych 15 5  

7315890000 – –  Pozostałe 15 5  

7315900000 –  Pozostałe części 15 5  

7316000000 Kotwice, drapacze oraz ich części, z żeliwa lub stali 15 10  

7317000000 Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, pinezki 
kreślarskie, gwoździe karbowane, klamry i podobne 
artykuły, z żeliwa lub stali, nawet z główkami z in
nych metali, ale z wyłączeniem tych, które mają 
główki z miedzi 

20 10  

7318110000 – –  Wkręty do podkładów 15 10  

7318120000 – –  Pozostałe wkręty do drewna 15 10  

7318130000 – –  Haki gwintowane i pierścienie gwintowane 15 10  

7318140000 – –  Wkręty samogwintujące 15 10  

7318151000 – – –  Śruby kotwowe, rozkładane, do betonu 15 10  

7318159000 – – –  Pozostałe 15 10  

7318160000 – –  Nakrętki 5 10  

7318190000 – –  Pozostałe 20 10  

7318210000 – –  Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki 
ustalające 

15 10  

7318220000 – –  Pozostałe podkładki 15 10  

7318230000 – –  Nity 15 10  

7318240000 – –  Zawleczki i przetyczki 15 10  

7318290000 – –  Pozostałe 15 5  

7319200000 –  Agrafki 20 5  

7319300000 –  Pozostałe szpilki 20 5  

7319901000 – –  Igły do szycia, cerowania lub haftowania 20 5  
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7319909000 – –  Pozostałe 20 5  

7320100000 –  Resory piórowe i pióra do nich 20 10  

7320201000 – –  Do układów zawieszenia pojazdów 20 10  

7320209000 – –  Pozostałe 15 10  

7320900000 –  Pozostałe 15 10  

7321111100 – – – –  Do wbudowania 30 10  

7321111200 – – – –  Stołowe 25 10  

7321111900 – – – –  Pozostałe 25 10  

7321119000 – – –  Pozostałe 30 10  

7321120000 – –  Na paliwo ciekłe 20 10  

7321191000 – – –  Na paliwo stałe 20 10  

7321199000 – – –  Pozostałe 25 10  

7321810000 – –  Na gaz lub na gaz i inne paliwa 30 10  

7321820000 – –  Na paliwo ciekłe 20 10  

7321891000 – – –  Na paliwo stałe 20 10  

7321899000 – – –  Pozostałe 20 10  

7321901000 – –  Palniki piecowe na gaz, do bezzbiornikowych 
urządzeń do podgrzewania wody 

20 0  

7321909000 – –  Pozostałe 30 10  

7322110000 – –  Z żeliwa 15 0  

7322190000 – –  Pozostałe 15 10  

7322900000 –  Pozostałe 15 0  

7323100000 – Wełna z żeliwa lub stali; zmywaki do czyszcze
nia, szorowania lub polerowania naczyń, ręka
wice i tym podobne 

25 5  

7323911000 – – –  Artykuły 20 5  

7323912000 – – –  Części 20 5  
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7323921000 – – –  Artykuły 20 5  

7323922000 – – –  Części 20 5  

7323931000 – – –  Artykuły 30 5  

7323932000 – – –  Części 20 5  

7323941000 – – –  Artykuły 30 5  

7323949000 – – –  Części 20 5  

7323991000 – – –  Artykuły 20 5  

7323999000 – – –  Części 20 5  

7324100000 –  Zlewy i umywalki, ze stali nierdzewnej 15 5  

7324210000 – –  Z żeliwa, nawet emaliowane 15 0  

7324290000 – –  Pozostałe 15 0  

7324900000 –  Pozostałe, włącznie z częściami 5 5  

7325100000 –  Z żeliwa nieciągliwego 15 5  

7325910000 – –  Kule mielące i podobne artykuły dla młynów 5 5  

7325990000 – –  Pozostałe 15 5  

7326110000 – –  Kule mielące i podobne artykuły dla młynów 5 0  

7326190000 – –  Pozostałe 15 5  

7326200000 –  Artykuły z drutu, z żeliwa lub stali 20 10  

7326901000 – –  Sztaby i pręty, o różnym kształcie przekroju 
poprzecznego 

20 0  

7326909000 – –  Pozostałe 20 10  

7401001000 –  Kamienie miedziowe 5 0  

7401002000 –  Miedź cementacyjna (miedź wytrącona) 5 0  

7402001000 –  Miedź konwertorowa, nierafinowana 5 0  

7402002000 –  Pozostała, nierafinowana 5 0  
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7402003000 –  Anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej 5 0  

7403110000 – –  Katody i sekcje katod 5 0  

7403120000 – –  Wlewki na druty 5 0  

7403130000 – –  Kęsy 5 0  

7403190000 – –  Pozostałe 5 0  

7403210000 – –  Ze stopów miedzi z cynkiem (mosiądz) 0 0  

7403220000 – –  Ze stopów miedzi z cyną (brąz) 5 0  

7403291000 – – – Ze stopów miedzi z niklem (stop mie
dziowo-niklowy) lub ze stopów miedzi 
z niklem i cynkiem (alpaka) 

5 0  

7403299000 – – –  Pozostałe 5 0  

7404000000 Odpady miedzi i złom 5 0  

7405000000 Stopy wstępne miedzi 5 0  

7406100000 –  Proszki o strukturze innej niż płytkowa 0 0  

7406200000 –  Proszki o strukturze płytkowej; płatki 0 0  

7407100000 –  Z miedzi rafinowanej 10 0  

7407210000 – –  Ze stopów miedzi z cynkiem (mosiądz) 5 0  

7407290000 – –  Pozostałe 10 0  

7408110000 – – Którego maksymalny wymiar przekroju po
przecznego przekracza 6 mm 

15 0  

7408190000 – –  Pozostałe 5 0  

7408210000 – –  Ze stopów miedzi z cynkiem (mosiądz) 5 0  

7408220000 – –  Ze stopów miedzi z niklem (stop miedziowo- 
niklowy) lub ze stopów miedzi z niklem i cyn
kiem (alpaka) 

10 5  

7408290000 – –  Pozostałe 5 0  

7409110000 – –  W zwojach 5 0  
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7409190000 – –  Pozostałe 5 0  

7409210000 – –  W zwojach 5 0  

7409290000 – –  Pozostałe 0 0  

7409310000 – –  W zwojach 5 0  

7409390000 – –  Pozostałe 5 0  

7409400000 – Ze stopów miedzi z niklem (stop miedziowo-ni
klowy) lub ze stopów miedzi z niklem i cynkiem 
(alpaka) 

5 0  

7409900000 –  Z pozostałych stopów miedzi 5 0  

7410110000 – –  Z miedzi rafinowanej 5 0  

7410120000 – –  Ze stopów miedzi 5 0  

7410210000 – –  Z miedzi rafinowanej 5 0  

7410220000 – –  Ze stopów miedzi 5 0  

7411100000 –  Z miedzi rafinowanej 5 0  

7411210000 – –  Ze stopów miedzi z cynkiem (mosiądz) 5 0  

7411220000 – –  Ze stopów miedzi z niklem (stop miedziowo- 
niklowy) lub ze stopów miedzi z niklem i cyn
kiem (alpaka) 

10 0  

7411290000 – –  Pozostałe 5 0  

7412100000 –  Z miedzi rafinowanej 5 0  

7412200000 –  Ze stopów miedzi 5 0  

7413000000 Splotki, kable, taśmy plecione i temu podobne, 
z miedzi, nieizolowane elektrycznie 

20 0  

7415100000 –  Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, pinezki 
kreślarskie, klamry i artykuły podobne 

15 5  

7415210000 – – Podkładki (włącznie z podkładkami sprężys
tymi) 

15 0  

7415290000 – –  Pozostałe 15 5  

7415330000 – –  Wkręty; śruby i nakrętki 5 0  
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7415390000 – –  Pozostałe 15 10  

7418110000 – – Zmywaki do czyszczenia, szorowania lub po
lerowania naczyń, rękawice i tym podobne 

20 10  

7418191000 – – –  Urządzenia do gotowania lub ogrzewania, 
nieelektryczne, oraz ich części 

20 10  

7418199000 – – –  Pozostałe 20 10  

7418200000 –  Wyroby sanitarne i ich części 20 10  

7419100000 –  Łańcuchy i ich części 5 0  

7419910000 – –  Odlewane, formowane, wytłaczane lub kute, 
ale więcej nieobrobione 

15 5  

7419991000 – – –  Tkanina metalowa (włącznie z taśmą bez 
końca) 

0 0  

7419992000 – – –  Sprężyny z miedzi 5 0  

7419999000 – – –  Pozostałe 15 0  

7501100000 –  Kamienie niklowe 5 0  

7501200000 – Spieki tlenku niklu oraz pozostałe produkty po
średnie hutnictwa niklu 

5 0  

7502100000 –  Nikiel niestopowy 5 0  

7502200000 –  Stopy niklu 0 0  

7503000000 Odpady niklu i złom 5 0  

7504000000 Proszki i płatki niklu 5 0  

7505110000 – –  Z niklu niestopowego 5 0  

7505120000 – –  Ze stopów niklu 5 0  

7505210000 – –  Z niklu niestopowego 5 0  

7505220000 – –  Ze stopów niklu 5 0  

7506100000 –  Z niklu niestopowego 5 0  

7506200000 –  Ze stopów niklu 0 0  
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7507110000 – –  Z niklu niestopowego 5 0  

7507120000 – –  Ze stopów niklu 5 0  

7507200000 –  Łączniki rur lub przewodów rurowych 5 0  

7508100000 – Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia, z drutu niklo
wego 

5 0  

7508901000 – –  Anody do niklowania galwanicznego, również 
z zastosowaniem elektrolizy 

5 0  

7508909000 – –  Pozostałe 5 0  

7601100000 –  Aluminium niestopowe 5 0  

7601200000 –  Stopy aluminium 5 0  

7602000000 –  Odpady aluminium i złom 5 0  

7603100000 –  Proszki o strukturze innej niż płytkowa 5 0  

7603200000 –  Proszki o strukturze płytkowej; płatki 5 0  

7604101000 – –  Sztaby i pręty 10 0  

7604102000 – –  Kształtowniki, nawet drążone 10 10  

7604210000 – –  Kształtowniki drążone 10 10  

7604291000 – – –  Sztaby i pręty 10 0  

7604292000 – – –  Pozostałe kształtowniki 10 5  

7605110000 – – Którego maksymalny wymiar przekroju po
przecznego przekracza 7 mm 

15 0  

7605190000 – –  Pozostałe 0 0  

7605210000 – – Którego maksymalny wymiar przekroju po
przecznego przekracza 7 mm 

5 0  

7605290000 – –  Pozostałe 5 0  

7606110000 – –  Z aluminium niestopowego 5 5  

7606122000 – – – Zawierające 0,5 % masy lub więcej mag
nezu (duraluminium) 

0 0  
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7606129000 – – –  Pozostałe 0 0  

7606911000 – – –  Krążki do produkcji pojemników rurowych 5 10  

7606919000 – – –  Pozostałe 5 10  

7606922000 – – –  Krążki do produkcji pojemników rurowych 5 0  

7606923000 – – – Zawierające 0,5 % masy lub więcej mag
nezu (duraluminium) 

5 10  

7606929000 – – –  Pozostałe 0 0  

7607110000 – –  Walcowana, ale nieobrobiona więcej 5 10  

7607190000 – –  Pozostała 0 0  

7607200000 –  Na podłożu 5 0  

7608101000 – –  O średnicy zewnętrznej nieprzekraczającej 
9,52 mm i o grubości ścianki nieprzekraczają
cej 0,9 mm 

15 10  

7608109000 – –  Pozostałe 15 10  

7608200000 –  Ze stopów aluminium 15 10  

7609000000 Łączniki rur lub przewodów rurowych (na przy
kład złączki nakrętne, kolanka, tuleje), z alumi
nium 

15 5  

7610100000 –  Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi 
drzwiowe 

15 10  

7610900000 –  Pozostałe 20 10  

7611000000 Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki, 
z aluminium, na dowolny materiał (inny niż sprę
żony lub skroplony gaz), o pojemności przekracza
jącej 300 litrów, nawet pokryte lub izolowane 
cieplnie, ale niewyposażone w urządzenia mecha
niczne lub termiczne 

15 5  

7612100000 –  Pojemniki rurowe składane 15 10  

7612901000 – –  Pojemniki do transportu mleka 15 10  

7612903000 – –  Pojemniki kriogeniczne 0 0  

7612904000 – –  Beczki, bębny i puszki 15 5  
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7612909000 – –  Pozostałe 15 10  

7613000000 Pojemniki z aluminium na sprężony lub skroplony 
gaz 

10 0  

7614100000 –  Z rdzeniem stalowym 20 10  

7614900000 –  Pozostałe 20 10  

7615110000 – – Zmywaki do czyszczenia, szorowania lub po
lerowania naczyń, rękawice i tym podobne 

20 10  

7615191100 – – – –  Szybkowary 20 10  

7615191900 – – – –  Pozostałe 20 10  

7615192000 – – –  Części artykułów gospodarstwa domowego 20 10  

7615200000 –  Wyroby sanitarne i ich części 20 10  

7616100000 –  Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, klamry, 
wkręty, śruby, nakrętki, haki gwintowane, nity, 
przetyczki, zawleczki, podkładki i podobne arty
kuły 

15 10  

7616910000 – – Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu alu
miniowego 

15 10  

7616991000 – – –  Metal w arkuszach i taśmach, rozciągany 15 0  

7616999000 – – –  Pozostałe 15 10  

7801100000 –  Ołów rafinowany 0 0  

7801910000 – –  Zawierający antymon jako główny inny 
pierwiastek dominujący masą 

0 0  

7801990000 – –  Pozostałe 0 0  

7802000000 Odpady ołowiu i złom 5 0  

7804110000 – – Blachy cienkie, taśma i folia, o grubości (z wy
łączeniem dowolnego podłoża) nieprzekracza
jącej 0,2 mm 

10 0  

7804190000 – –  Pozostałe 10 0  

7804200000 –  Proszki i płatki 5 0  

7806001000 – Opancerzone pojemniki na materiały promie
niotwórcze 

5 0  

7806002000 –  Sztaby, pręty, kształtowniki i druty 10 0  

24.12.2016 L 356/988 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



NANDINA 
2007 Wyszczególnienie Stawka podstawowa Kategoria Uwagi 

7806003000 –  Rury i przewody rurowe oraz łączniki do rur 
lub przewodów rurowych (na przykład złączki 
nakrętne, kolanka, tuleje) 

15 5  

7806009000 –  Pozostałe 5 0  

7901110000 – –  Zawierający 99,99 % masy lub więcej cynku 0 0  

7901120000 – –  Zawierający mniej niż 99,99 % masy cynku 5 0  

7901200000 –  Stopy cynku 5 0  

7902000000 Odpady cynku i złom 5 0  

7903100000 –  Pył cynkowy 5 0  

7903900000 –  Pozostałe 5 0  

7904001000 –  Drut 10 0  

7904009000 –  Pozostałe 10 0  

7905000000 –  Blachy grube, cienkie, taśma i folia, z cynku 10 0  

7907001000 – Rynny, gąsiory, świetliki i inne wyroby ukształ
towane stosowane w budownictwie 

15 0  

7907002000 –  Rury i przewody rurowe oraz łączniki do rur 
lub przewodów rurowych (na przykład złączki 
nakrętne, kolanka, tuleje) 

15 0  

7907009000 –  Pozostałe 15 0  

8001100000 –  Cyna niestopowa 5 0  

8001200000 –  Stopy cyny 5 0  

8002000000 –  Odpady cyny i złom 5 0  

8003001000 – Sztaby, pręty i druty, ze stopów cyny, do spawa
nia 

5 0  

8003009000 –  Pozostałe 5 0  

8007001000 –  Blachy grube, cienkie, taśma i folia, o grubości 
przekraczającej 0,2 mm 

5 0  

8007002000 –  Folia (nawet zadrukowana, na podłożu z papieru, 
tektury, tworzyw sztucznych lub podobnych ma
teriałach podłożowych), o grubości (z wyłącze
niem dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 
0,2 mm; proszki i płatki 

5 0  

24.12.2016 L 356/989 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



NANDINA 
2007 Wyszczególnienie Stawka podstawowa Kategoria Uwagi 

8007003000 –  Rury i przewody rurowe oraz łączniki do rur 
lub przewodów rurowych (na przykład złączki 
nakrętne, kolanka, tuleje) 

15 0  

8007009000 –  Pozostałe 15 5  

8101100000 –  Proszek 5 0  

8101940000 – –  Wolfram nieobrobiony plastycznie, włączając 
sztaby i pręty otrzymane przez zwykłe spieka
nie 

5 0  

8101960000 – –  Drut 5 0  

8101970000 – –  Odpady i złom 5 0  

8101990000 – –  Pozostałe 5 0  

8102100000 –  Proszek 5 0  

8102940000 – –  Molibden nieobrobiony plastycznie, włączając 
sztaby i pręty otrzymane przez zwykłe spieka
nie 

5 0  

8102950000 – –  Sztaby i pręty, inne niż te otrzymane przez 
zwykłe spiekanie, kształtowniki, blachy grube, 
cienkie, taśma i folia 

5 0  

8102960000 – –  Drut 0 0  

8102970000 – –  Odpady i złom 5 0  

8102990000 – –  Pozostałe 5 0  

8103200000 –  Tantal nieobrobiony plastycznie, włączając 
sztaby i pręty otrzymane przez zwykłe spieka
nie; proszki 

5 0  

8103300000 –  Odpady i złom 5 0  

8103900000 –  Pozostałe 5 0  

8104110000 – – Zawierający co najmniej 99,8 % masy mag
nezu 

0 0  

8104190000 – –  Pozostałe 5 0  

8104200000 –  Odpady i złom 5 0  

8104300000 – Opiłki, wióry i granulki, sortowane według roz
miaru; proszki 

5 0  

8104900000 –  Pozostałe 5 0  
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8105200000 – Kamienie kobaltowe i pozostałe produkty po
średnie hutnictwa kobaltu; kobalt nieobrobiony 
plastycznie; proszki 

5 0  

8105300000 –  Odpady i złom 5 0  

8105900000 –  Pozostałe 5 0  

8106001100 – –  W postaci igieł 5 0  

8106001900 – –  Pozostałe 5 0  

8106002000 –  Odpady i złom 5 0  

8106009000 –  Pozostałe 10 0  

8107200000 –  Kadm nieobrobiony plastycznie; proszki 5 0  

8107300000 –  Odpady i złom 5 0  

8107900000 –  Pozostałe 10 0  

8108200000 –  Tytan nieobrobiony plastycznie; proszki 5 0  

8108300000 –  Odpady i złom 5 0  

8108900000 –  Pozostałe 10 0  

8109200000 –  Cyrkon nieobrobiony plastycznie; proszki 5 0  

8109300000 –  Odpady i złom 5 0  

8109900000 –  Pozostałe 10 0  

8110100000 –  Antymon nieobrobiony plastycznie; proszki 5 0  

8110200000 –  Odpady i złom 5 0  

8110900000 –  Pozostałe 10 0  

8111001100 – –  Mangan nieobrobiony plastycznie; proszki 5 0  

8111001200 – –  Odpady i złom 5 0  

8111009000 –  Pozostałe 10 0  

8112120000 – –  Nieobrobiony plastycznie; proszki 5 0  

8112130000 – –  Odpady i złom 5 0  
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8112190000 – –  Pozostałe 5 0  

8112210000 – –  Nieobrobiony plastycznie; proszki 5 0  

8112220000 – –  Odpady i złom 5 0  

8112290000 – –  Pozostałe 5 0  

8112510000 – –  Nieobrobiony plastycznie; proszki 5 0  

8112520000 – –  Odpady i złom 5 0  

8112590000 – –  Pozostałe 10 0  

8112921000 – – –  Nieobrobiony plastycznie; proszki 5 0  

8112922000 – – –  Odpady i złom 5 0  

8112990000 – –  Pozostałe 10 0  

8113000000 Cermetale i artykuły z cermetali, włączając odpady 
i złom 

5 0  

8201100000 –  Łopaty i szufle 10 10  

8201200000 –  Widły 10 0  

8201300000 –  Motyki, kilofy, grace i grabie 10 10  

8201401000 – –  Maczety 10 10  

8201409000 – –  Pozostałe 10 10  

8201500000 – Sekatory i podobne jednoręczne nożyce ogrod
nicze oraz inne jednoręczne nożyce (włącznie 
z nożycami do drobiu) 

10 0  

8201601000 – –  Sekatory 0 0  

8201609000 – –  Pozostałe 10 0  

8201901000 – –  Kosy i sierpy, noże do siana lub słomy 5 0  

8201909000 – –  Pozostałe 5 10  

8202101000 – –  Piły ręczne 10 0  

8202109000 – –  Pozostałe 10 0  
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8202200000 –  Brzeszczoty do pił taśmowych 5 0  

8202310000 – –  Z częścią roboczą ze stali 0 0  

8202390000 – –  Pozostałe, włącznie z częściami 5 0  

8202400000 –  Brzeszczoty do pił łańcuchowych 10 0  

8202910000 – –  Brzeszczoty proste, do metalu 10 0  

8202990000 – –  Pozostałe 10 0  

8203100000 –  Pilniki, tarniki i podobne narzędzia 5 0  

8203200000 –  Szczypce (włączając szczypce tnące), obcęgi, 
pincety i podobne narzędzia 

10 0  

8203300000 –  Nożyce do cięcia metalu i podobne narzędzia 5 0  

8203400000 –  Obcinaki do rur, nożyce do prętów, przebijaki 
i podobne narzędzia 

10 0  

8204110000 – –  Nienastawne 10 0  

8204120000 – –  Nastawne 5 0  

8204200000 – Wymienne gniazda do kluczy nasadowych, z rę
kojeściami lub bez 

5 0  

8205100000 –  Narzędzia do wiercenia, wykonywania gwintów 
zewnętrznych i wewnętrznych 

0 0  

8205200000 –  Młotki i młoty kowalskie 10 10  

8205300000 –  Strugi, dłuta, żłobniki i podobne narzędzia tnące 
do obróbki drewna 

10 0  

8205401000 – –  Do wkrętów z rowkiem 10 0  

8205409000 – –  Pozostałe 5 0  

8205510000 – –  Narzędzia gospodarstwa domowego 20 10  

8205591000 – – –  Diamenty szklarskie 5 0  

8205592000 – – –  Dłuta 10 0  
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8205593000 – – –  Rylce i końcówki do rylców 5 0  

8205596000 – – –  Smarownice kapturowe i tłokowe 5 0  

8205599100 – – – –  Specjalne narzędzia zegarmistrzowskie 
i jubilerskie 

5 0  

8205599200 – – – – Narzędzia murarskie, formierskie, beto
niarskie, tynkarskie, malarskie (kielnie, 
gładziki, podajniki, skrobaki itp.) 

10 0  

8205599900 – – – –  Pozostałe 5 0  

8205601000 – –  Lampy lutownicze 10 0  

8205609000 – –  Pozostałe 15 5  

8205700000 –  Imadła, zaciski i temu podobne 5 10  

8205800000 –  Kowadła; kuźnie przenośne; ściernice z ramami 
obsługiwane ręcznie lub nożnie 

15 5  

8205900000 –  Zestawy artykułów objętych dwiema lub więcej 
podpozycjami niniejszej pozycji 

15 10  

8206000000 Narzędzia z dwóch lub więcej pozycji od 8202 
do 8205, pakowane w zestawy do sprzedaży 

10 0  

8207131000 – – –  Trepany i koronki 5 0  

8207132000 – – –  Wiertarki 10 10  

8207133000 – – –  Wiertła integralne 10 0  

8207139000 – – –  Pozostałe narzędzia 5 0  

8207191000 – – –  Trepany i koronki 5 0  

8207192100 – – – –  Z pokryciem diamentowym 5 0  

8207192900 – – – –  Pozostałe 5 0  

8207193000 – – –  Wiertła integralne 10 0  

8207198000 – – –  Pozostałe narzędzia 10 0  

8207200000 –  Ciągadła, ciągowniki lub matryce do wyciskania 
metalu 

0 0  

24.12.2016 L 356/994 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



NANDINA 
2007 Wyszczególnienie Stawka podstawowa Kategoria Uwagi 

8207300000 –  Narzędzia do prasowania, tłoczenia, kucia na 
prasach, przebijania lub wykrawania 

10 0  

8207400000 –  Narzędzia do gwintowania otworów lub wałków 0 0  

8207500000 –  Narzędzia do wiercenia 5 10  

8207600000 –  Narzędzia do wytaczania lub przeciągania 0 0  

8207700000 –  Narzędzia do frezowania 0 0  

8207800000 –  Narzędzia do toczenia 15 5  

8207900000 –  Pozostałe narzędzia wymienne 5 10  

8208100000 –  Do obróbki metalu 5 0  

8208200000 –  Do obróbki drewna 5 0  

8208300000 – Do urządzeń kuchennych lub do maszyn stoso
wanych w przemyśle spożywczym 

5 0  

8208400000 – Do maszyn rolniczych, ogrodniczych lub stoso
wanych w leśnictwie 

5 0  

8208900000 –  Pozostałe 0 0  

8209001000 –  Z węglika wolframu 0 0  

8209009000 –  Pozostałe 5 0  

8210001000 –  Młynki i maszynki do mielenia 20 10  

8210009000 –  Pozostałe 20 10  

8211100000 –  Zestawy artykułów w kompletach 20 10  

8211910000 – –  Noże stołowe z ostrzami stałymi 20 10  

8211920000 – –  Pozostałe noże z ostrzami stałymi 15 10  

8211931000 – – –  Noże ogrodnicze i szczepaki 0 0  

8211939000 – – –  Pozostałe 20 10  

8211941000 – – –  Do noży stołowych 15 5  

8211949000 – – –  Pozostałe 10 0  
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8211950000 – –  Rękojeści z metalu nieszlachetnego 20 10  

8212101000 – –  Brzytwy i maszynki do golenia 20 10  

8212102000 – –  Golarki 30 10  

8212200000 – Ostrza maszynek do golenia, włączając półwy
roby żyletek w taśmach 

30 10  

8212900000 –  Pozostałe części 20 10  

8213000000 Nożyczki i ostrza do nich 25 5  

8214100000 – Noże do papieru, otwieracze do listów, tempe
rówki do ołówków i ostrza do nich 

15 10  

8214200000 –  Zestawy i akcesoria do manicure lub pedicure 
(włączając pilniki do paznokci) 

15 10  

8214901000 – –  Maszynki do strzyżenia 0 0  

8214909000 – –  Pozostałe 15 10  

8215100000 –  Zestawy artykułów w kompletach, zawierające 
co najmniej jeden artykuł pokryty metalem szla
chetnym 

20 10  

8215200000 –  Pozostałe zestawy artykułów w kompletach 20 10  

8215910000 – –  Pokryte metalem szlachetnym 20 10  

8215990000 – –  Pozostałe 20 10  

8301100000 –  Kłódki 15 10  

8301200000 – Zamki, w rodzaju stosowanych do pojazdów sil
nikowych 

15 10  

8301300000 –  Zamki, w rodzaju stosowanych do mebli 15 10  

8301401000 – –  Do sejfów lub kas 15 0  

8301409000 – –  Pozostałe 15 10  

8301500000 – Zamknięcia i okucia z zamknięciami, zawiera
jące zamki 

15 0  

8301600000 –  Części 5 0  

8301700000 –  Klucze występujące oddzielnie 15 10  
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8302101000 – –  Do pojazdów silnikowych 15 10  

8302109000 – –  Pozostałe 20 0  

8302200000 –  Kółka samonastawne 15 10  

8302300000 –  Pozostałe oprawy, okucia i podobne artykuły 
nadające się do pojazdów silnikowych 

15 10  

8302410000 – –  Nadające się do budynków 15 10  

8302420000 – –  Pozostałe, nadające się do mebli 20 0  

8302490000 – –  Pozostałe 20 0  

8302500000 –  Wieszaki, podpórki i podobne uchwyty 15 10  

8302600000 –  Automatyczne urządzenia do zamykania drzwi 15 0  

8303001000 –  Sejfy lub kasy 20 10  

8303002000 –  Opancerzone lub wzmocnione drzwi i szafki na 
depozyty do skarbców 

15 10  

8303009000 –  Pozostałe 20 10  

8304000000 Szafy na akta, szafy na kartoteki, kasety na papiery, 
podpórki na papiery, pojemniki na przybory do pi
sania, stojaki na stemple biurowe i podobne wypo
sażenie biurowe lub biurkowe, z metali nieszlachet
nych, inne niż meble biurowe objęte pozycją 9403 

20 10  

8305100000 –  Okucia do skoroszytów lub segregatorów 15 10  

8305200000 –  Zszywki w pasmach 15 10  

8305900000 –  Pozostałe, włącznie z częściami 15 10  

8306100000 –  Dzwonki, gongi i temu podobne 15 5  

8306210000 – –  Pokryte metalem szlachetnym 20 10  

8306290000 – –  Pozostałe 20 10  

8306300000 – Ramy do fotografii, obrazów lub podobne; lu
stra 

20 10  

8307100000 –  Z żeliwa lub stali 10 10  
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8307900000 –  Z pozostałego metalu nieszlachetnego 5 0  

8308101100 – – –  Z żeliwa lub stali 5 0  

8308101200 – – –  Z aluminium 5 0  

8308101900 – – –  Pozostałe 5 0  

8308109000 – –  Pozostałe 5 0  

8308200000 –  Nity rurkowe lub rozwidlone 5 0  

8308900000 –  Pozostałe, włącznie z częściami 15 10  

8309100000 –  Korki z główką 15 10  

8309900000 –  Pozostałe 15 0  

8310000000 Szyldy, tablice z nazwami, tablice adresowe i pod
obne tablice, numery, litery i inne symbole, z metali 
nieszlachetnych, z wyłączeniem tych, które są ob
jęte pozycją 9405 

15 10  

8311100000 –  Elektrody z metali nieszlachetnych w otulinie, 
do spawania łukiem elektrycznym 

5 0  

8311200000 –  Druty rdzeniowe z metali nieszlachetnych, 
do spawania łukiem elektrycznym 

5 0  

8311300000 – Pręty w otulinie i drut rdzeniowy, z metalu nie
szlachetnego, do lutowania miękkiego, twardego 
lub spawania gazowego 

10 0  

8311900000 –  Pozostałe 10 0  

8401100000 –  Reaktory jądrowe 5 0  

8401200000 –  Maszyny i aparatura do rozdzielania izotopów 
oraz części do tych urządzeń 

5 0  

8401300000 –  Sekcje paliwowe (kasety), nienapromieniowane 5 0  

8401400000 –  Części reaktorów jądrowych 5 0  

8402110000 – – Kotły wodnorurowe o wydajności przekracza
jącej 45 ton pary na godzinę 

15 10  

8402120000 – – Kotły wodnorurowe o wydajności nieprzekra
czającej 45 ton pary na godzinę 

15 10  
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8402190000 – – Pozostałe kotły parowe, włączając kotły hy
brydowe 

15 10  

8402200000 –  Kotły wodne wysokotemperaturowe 20 10  

8402900000 –  Części 15 10  

8403100000 –  Kotły 20 10  

8403900000 –  Części 20 10  

8404100000 –  Instalacje pomocnicze do stosowania z kotłów 
objętych pozycją 8402 lub 8403 

15 10  

8404200000 –  Skraplacze do siłowni na parę wodną lub inną 15 10  

8404900000 –  Części 20 5  

8405100000 –  Wytwornice gazu generatorowego lub wodnego, 
z oczyszczalnikami wytwarzanego gazu lub bez 
nich; wytwornice acetylenu i podobne wytwor
nice gazu metodą wodną, z oczyszczalnikami 
wytwarzanego gazu lub bez nich 

15 0  

8405900000 –  Części 10 5  

8406100000 – Turbiny do napędu morskich jednostek pływają
cych 

5 0  

8406810000 – –  O mocy wyjściowej przekraczającej 40 MW 0 0  

8406820000 – –  O mocy wyjściowej nieprzekraczającej 
40 MW 

0 0  

8406900000 –  Części 5 0  

8407100000 –  Silniki lotnicze 0 0  

8407210000 – –  Silniki przyczepne 0 0  

8407290000 – –  Pozostałe 0 0  

8407310000 – –  O pojemności skokowej nieprzekraczającej 
50 cm3 

5 0  

8407320000 – –  O pojemności skokowej przekraczającej 
50 cm3, ale nieprzekraczającej 250 cm3 

5 0  

8407330000 – –  O pojemności skokowej przekraczającej 
250 cm3, ale nieprzekraczającej 1 000 cm3 

5 0  

8407340000 – –  O pojemności skokowej przekraczającej 
1 000 cm3 

0 0  
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8407900000 –  Pozostałe silniki 0 0  

8408100000 – Silniki do napędu morskich jednostek pływają
cych 

0 0  

8408201000 – –  O pojemności skokowej nieprzekraczającej 
4 000 cm3 

5 0  

8408209000 – –  Pozostałe 5 0  

8408901000 – –  O mocy nieprzekraczającej 130 KW (174 KM) 0 0  

8408902000 – –  O mocy przekraczającej 130 KW (174 KM) 0 0  

8409100000 –  Do silników lotniczych 5 0  

8409911000 – – –  Bloki cylindrów i głowice cylindrów 0 0  

8409912000 – – –  Tuleje cylindrowe 0 0  

8409913000 – – –  Korbowody 0 0  

8409914000 – – –  Tłoki 0 0  

8409915000 – – –  Pierścienie tłokowe 0 0  

8409916000 – – –  Gaźniki i ich części 0 0  

8409917000 – – –  Zawory 0 0  

8409918000 – – –  Skrzynie korbowe 0 0  

8409919100 – – – – Instalacje przystosowujące układy pali
wowe pojazdów silnikowych do zasilania 
gazem 

0 0  

8409919900 – – – –  Pozostałe 0 0  

8409991000 – – –  Tłoki 0 0  

8409992000 – – –  Pierścienie tłokowe 0 0  

8409993000 – – –  Wtryskiwacze i pozostałe części układów 
paliwowych 

0 0  

8409994000 – – –  Bloki cylindrów i głowice cylindrów 0 0  

8409995000 – – –  Tuleje cylindrowe 0 0  
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8409996000 – – –  Korbowody 0 0  

8409997000 – – –  Zawory 0 0  

8409998000 – – –  Skrzynie korbowe 0 0  

8409999100 – – – –  Prowadnice zaworów 0 0  

8409999200 – – – –  Sworznie tłokowe 0 0  

8409999900 – – – –  Pozostałe 0 0  

8410110000 – –  O mocy wyjściowej nieprzekraczającej 
1 000 KW 

10 5  

8410120000 – – O mocy przekraczającej 1 000 kW, ale nie
przekraczającej 10 000 kW 

10 0  

8410130000 – –  O mocy wyjściowej przekraczającej 
10 000 KW 

5 0  

8410900000 –  Części, włączając regulatory 0 0  

8411110000 – –  O ciągu nieprzekraczającym 25 KN 0 0  

8411120000 – –  O ciągu przekraczającym 25 KN 0 0  

8411210000 – –  O mocy wyjściowej nieprzekraczającej 
1 100 KW 

0 0  

8411220000 – –  O mocy wyjściowej przekraczającej 
1 100 KW 

0 0  

8411810000 – –  O mocy wyjściowej nieprzekraczającej 
5 000 KW 

0 0  

8411820000 – –  O mocy wyjściowej przekraczającej 
5 000 KW 

5 0  

8411910000 – – Silników turboodrzutowych lub turbośmigło
wych 

5 0  

8411990000 – –  Pozostałe 5 0  

8412100000 –  Silniki odrzutowe inne niż turboodrzutowe 5 0  

8412210000 – –  Liniowe (cylindry) 0 0  

8412290000 – –  Pozostałe 5 0  

8412310000 – –  Liniowe (cylindry) 0 0  

8412390000 – –  Pozostałe 5 0  
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8412801000 – –  Turbiny wiatrowe 0 0  

8412809000 – –  Pozostałe 0 0  

8412901000 – –  Do silników lotniczych 5 0  

8412909000 – –  Pozostałe 0 0  

8413110000 – –  Pompy dozujące paliwo lub środki smarne, 
w rodzaju stosowanych w stacjach paliwo
wych lub w stacjach obsługi pojazdów 

0 0  

8413190000 – –  Pozostałe 0 0  

8413200000 –  Pompy ręczne, inne niż te objęte podpozycją 
8413 11 00 lub 8413 19 00 

5 0  

8413301000 – –  Do silników lotniczych 0 0  

8413302000 – –  Pozostałe, pompy wtryskowe 0 0  

8413309100 – – –  Paliwa 0 0  

8413309200 – – –  Oleju 0 0  

8413309900 – – –  Pozostałe 0 0  

8413400000 –  Pompy do betonu 5 0  

8413500000 –  Pozostałe pompy wyporowe-tłokowe 5 0  

8413601000 – –  Pompy dwuśrubowe o przepływie osiowym 0 0  

8413609000 – –  Pozostałe 0 0  

8413701100 – – –  O średnicy wyjściowej nieprzekraczającej 
100 mm 

5 10  

8413701900 – – –  Pozostałe 5 10  

8413702100 – – –  O średnicy wyjściowej nieprzekraczającej 
300 mm 

5 10  

8413702900 – – –  Pozostałe 5 10  

8413811000 – – –  Pompy wtryskowe 0 0  

8413819000 – – –  Pozostałe 0 0  
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8413820000 – –  Podnośniki do cieczy 10 0  

8413911000 – – –  Do dystrybucji lub sprzedaży paliwa 0 0  

8413912000 – – –  Do silników lotniczych 5 0  

8413913000 – – –  Do paliwa, oleju lub płynu chłodzącego 
do pozostałych silników 

0 0  

8413919000 – – –  Pozostałe 5 10  

8413920000 – –  Podnośników do cieczy 0 0  

8414100000 –  Pompy próżniowe 0 0  

8414200000 –  Pompy powietrzne ręczne lub nożne 15 0  

8414304000 – –  Do pojazdów przeznaczonych do przewozu 
towarów 

5 0  

8414309100 – – – Ze szczelnie zamkniętą lub częściowo za
mkniętą obudową, o mocy nieprzekraczają
cej 0,37 KW (1/2 KM) 

0 0  

8414309200 – – – Ze szczelnie zamkniętą lub częściowo za
mkniętą obudową, o mocy przekraczającej 
0,37 KW (1/2 KM) 

0 0  

8414309900 – – –  Pozostałe 0 0  

8414401000 – –  O mocy mniejszej niż 30 KW (40 KM) 5 0  

8414409000 – –  Pozostałe 0 0  

8414510000 – – Stołowe, podłogowe, ścienne, okienne, sufi
towe lub dachowe, z wbudowanym silnikiem 
elektrycznym o mocy nieprzekraczającej 
125 W 

20 10  

8414590000 – –  Pozostałe 20 0  

8414600000 –  Okapy, w których największy poziomy bok nie 
przekracza 120 cm 

20 10  

8414801000 – –  Sprężarki do pojazdów silnikowych 0 0  

8414802100 – – –  O mocy mniejszej niż 30 KW (40 KM) 0 0  

8414802200 – – –  O mocy wynoszącej przynajmniej 30 KW 
(40 KM) i mniejszej niż 262,5 KW (352 
KM) 

0 0  

8414802300 – – –  O mocy 262,5 KW (352 KM) lub większej 0 0  
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8414809000 – –  Pozostałe 0 0  

8414901000 – –  Sprężarek 0 0  

8414909000 – –  Pozostałe 0 0  

8415101000 – –  Z wbudowanym agregatem chłodniczym 
o mocy nieprzekraczającej 30 000 BTU/h 

15 10  

8415109000 – –  Pozostałe 15 10  

8415200000 –  W rodzaju stosowanych dla ludzi w pojazdach 
silnikowych 

15 10  

8415811000 – – –  Z wbudowanym agregatem chłodniczym 
o mocy nieprzekraczającej 30 000 BTU/h 

15 10  

8415819000 – – –  Pozostałe 15 10  

8415822000 – – –  O mocy nieprzekraczającej 30 000 BTU/h 15 10  

8415823000 – – –  O mocy przekraczającej 30 000 BTU/h, ale 
nieprzekraczającej 240 000 BTU/h 

15 10  

8415824000 – – –  O mocy przekraczającej 240 000 BTU/h 15 10  

8415831000 – – –  O mocy nieprzekraczającej 30 000 BTU/h 15 0  

8415839000 – – –  Pozostałe 15 0  

8415900000 –  Części 10 0  

8416100000 –  Palniki piecowe na paliwo ciekłe 5 0  

8416201000 – –  Palniki piecowe na paliwo stałe pyłowe 5 0  

8416202000 – –  Palniki piecowe na gaz 5 0  

8416203000 – –  Palniki wielopaliwowe 5 0  

8416300000 – Mechaniczne podajniki węgla, włączając ich ru
szty mechaniczne, mechaniczne urządzenia 
do usuwania popiołu oraz podobne urządzenia 

5 0  

8416900000 –  Części 5 0  

8417100000 –  Piece do prażenia, topienia lub innej obróbki 
cieplnej rud, pirytów lub metali 

5 0  

8417201000 – –  Piece tunelowe 15 0  
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8417209000 – –  Pozostałe 15 5  

8417802000 – –  Piece do wyrobów ceramicznych 10 5  

8417803000 – –  Piece laboratoryjne 0 0  

8417809000 – –  Pozostałe 10 5  

8417900010 – –  Piece laboratoryjne 0 0  

8417900090 – –  Pozostałe 0 0  

8418101000 – –  O pojemności mniejszej niż 184 litry 20 10  

8418102000 – –  O pojemności przynajmniej 184 litrów, ale 
mniejszej niż 269 litrów 

20 10  

8418103000 – –  O pojemności przynajmniej 269 litrów, ale 
mniejszej niż 382 litry 

20 10  

8418109000 – –  Pozostałe 20 10  

8418211000 – – –  O pojemności mniejszej niż 184 litry 20 10  

8418212000 – – –  O pojemności przynajmniej 184 litrów, ale 
mniejszej niż 269 litrów 

20 10  

8418213000 – – –  O pojemności przynajmniej 269 litrów, ale 
mniejszej niż 382 litry 

20 10  

8418219000 – – –  Pozostałe 20 10  

8418291000 – – –  Absorpcyjne, elektryczne 25 10  

8418299000 – – –  Pozostałe 25 10  

8418300080 – –  Całkowicie rozebrane na części 25 10  

8418300090 – –  Pozostałe 30 10  

8418400080 – –  Całkowicie rozebrane na części 25 10  

8418400090 – –  Pozostałe 30 10  

8418500080 – –  Całkowicie rozebrane na części 15 10  

8418500090 – –  Pozostałe 15 10  

24.12.2016 L 356/1005 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



NANDINA 
2007 Wyszczególnienie Stawka podstawowa Kategoria Uwagi 

8418610000 – –  Pompy cieplne, inne niż klimatyzatory objęte 
pozycją 8415 

5 0  

8418691100 – – – –  Sprężarkowe 0 0  

8418691200 – – – –  Absorpcyjne 0 0  

8418699100 – – – –  Urządzenia do wytwarzania lodu 10 10  

8418699200 – – – –  Wodotryski z wodą pitną 10 10  

8418699300 – – – –  Komory lub tunele, do demontażu lub 
z paneli, z urządzeniami chłodniczymi 

5 0  

8418699400 – – – –  Agregaty chłodnicze do pojazdów 
do przewozu towarów 

0 0  

8418699900 – – – –  Pozostałe 0 0  

8418910000 – – Meble przystosowane do wbudowania urzą
dzeń chłodniczych lub zamrażających 

15 10  

8418991000 – – –  Parowniki płaskie 0 0  

8418992000 – – –  Agregaty skraplające 0 0  

8418999000 – – –  Pozostałe 0 0  

8419110000 – –  Urządzenia przepływowe do podgrzewania 
wody, gazowe 

20 10  

8419191000 – – – O pojemności nieprzekraczającej 120 li
trów 

20 5  

8419199000 – – –  Pozostałe 20 10  

8419200000 – Sterylizatory medyczne, chirurgiczne lub labora
toryjne 

10 0  

8419310000 – –  Do produktów rolnych 10 10  

8419320000 – –  Do drewna, masy papierniczej, papieru lub 
tektury 

10 5  

8419391000 – – –  Z liofilizatorami 0 0  

8419392000 – – –  Z funkcją suszenia rozpryskowego 5 0  

8419399100 – – – –  Do minerałów 0 0  

8419399900 – – – –  Pozostałe 0 0  
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8419400000 –  Instalacje do destylacji lub rektyfikacji 15 10  

8419501000 – –  Do pasteryzowania 10 5  

8419509000 – –  Pozostałe 20 10  

8419600000 – Maszyny do skraplania powietrza lub innych ga
zów 

10 5  

8419810000 – – Do sporządzania gorących napojów lub do go
towania, lub podgrzewania potraw 

10 5  

8419891000 – – –  Autoklawy 15 10  

8419899100 – – – –  Do odparowania 10 10  

8419899200 – – – –  Do prażenia 10 10  

8419899300 – – – –  Do sterylizacji 15 10  

8419899900 – – – –  Pozostałe 15 10  

8419901000 – –  Urządzeń do podgrzewania wody 10 0  

8419909000 – –  Pozostałe 10 5  

8420101000 – – Na potrzeby przemysłu piekarniczego, cukier
niczego i produkcji herbatników 

0 0  

8420109000 – –  Pozostałe 0 0  

8420910000 – –  Walce 0 0  

8420990000 – –  Pozostałe 0 0  

8421110000 – –  Wirówki do mleka 0 0  

8421120000 – –  Suszarki do odzieży 15 0  

8421191000 – – –  Laboratoryjne 5 0  

8421192000 – – –  Na potrzeby przemysłu cukrowniczego 0 0  

8421193000 – – – Na potrzeby przemysłu papierniczego i celu
lozowego 

0 0  

8421199000 – – –  Pozostałe 10 5  

8421211000 – – –  Domowe 20 5  

8421219000 – – –  Pozostałe 15 10  
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8421220000 – – Do filtrowania lub oczyszczania napojów in
nych niż woda 

5 0  

8421230010 – – –  Filtry paliwa do silników wtryskowych 15 10  

8421230090 – – –  Pozostałe 15 10  

8421291000 – – –  Prasy filtracyjne 10 10  

8421292000 – – –  Filtry magnetyczne i elektromagnetyczne 0 0  

8421293000 – – –  Filtry przeznaczone tylko lub głównie 
do przyrządów medycznych i aparatury 
medycznej objętych pozycją 9018 

0 0  

8421294000 – – – Rurowe filtry siatkowe do studni przemy
słowych 

10 0  

8421299000 – – –  Pozostałe 15 10  

8421310000 – – Filtry powietrza dolotowego do silników spali
nowych 

15 10  

8421391000 – – –  Oczyszczacze cyklonowe 15 10  

8421392000 – – –  Filtry elektrostatyczne, powietrza lub innych 
gazów 

0 0  

8421399000 – – –  Pozostałe 15 10  

8421910000 – – Wirówek, włącznie z suszarkami wirówko
wymi 

0 0  

8421991000 – – –  Elementy filtrujące do filtrów silnikowych 15 10  

8421999000 – – –  Pozostałe 10 10  

8422110000 – –  Domowe 15 5  

8422190000 – –  Pozostałe 15 0  

8422200000 –  Urządzenia do czyszczenia lub suszenia butelek 
lub innych pojemników 

0 0  

8422301000 – – Urządzenia do napełniania pionowego o wy
dajności nieprzekraczającej 40 jednostek na 
minutę 

0 0  

8422309000 – –  Pozostałe 0 0  

8422401000 – – Maszyny do paczkowania produktów opako
wanych 

0 0  
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8422402000 – –  Maszyny do pakowania próżniowego 0 0  

8422403000 – –  Do pakowania papierosów 5 5  

8422409000 – –  Pozostałe 5 0  

8422900000 –  Części 0 0  

8423100000 – Wagi osobowe, włączając wagi do ważenia nie
mowląt; wagi do użytku domowego 

25 5  

8423200000 – Wagi do ciągłego ważenia towarów na przenoś
nikach 

0 0  

8423301000 – – Dozowniki do cementu, asfaltu lub podob
nych materiałów 

15 10  

8423309000 – –  Pozostałe 15 10  

8423810000 – –  O masie nieprzekraczającej 30 kg 5 10  

8423821000 – – –  Do ważenia pojazdów 15 5  

8423829000 – – –  Pozostałe 15 10  

8423891000 – – –  Do ważenia pojazdów 15 10  

8423899000 – – –  Pozostałe 5 0  

8423900000 –  Wszelkiego rodzaju odważniki do wag; części 
wag 

20 10  

8424100000 –  Gaśnice, nawet napełnione 15 0  

8424200000 –  Pistolety natryskowe i podobne urządzenia 5 0  

8424300000 –  Maszyny do wytwarzania strumienia pary lub 
piasku i podobne maszyny wytwarzające stru
mień czynnika roboczego 

0 0  

8424812000 – – –  Aparatura przenośna ważąca mniej niż 
20 kg 

0 0  

8424813110 – – – –  Z przewodami rurowymi 10 5  

8424813190 – – – –  Pozostałe 5 5  

8424813910 – – – –  Z przewodami rurowymi 10 5  
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8424813990 – – – –  Pozostałe 5 5  

8424819000 – – –  Pozostałe 5 0  

8424890000 – –  Pozostałe 5 0  

8424901000 – – Systemy kropelkowe i rozpryskowe, do syste
mów nawadniających 

5 0  

8424909000 – –  Pozostałe 5 5  

8425110000 – –  Napędzane silnikiem elektrycznym 0 0  

8425190000 – –  Pozostałe 0 0  

8425311000 – – –  Wciągarki do podnoszenia i opuszczania, 
stosowane w wyrobiskach górniczych; wcią
garki specjalnie zaprojektowane do prac 
wydobywczych pod powierzchnią ziemi 

10 5  

8425319000 – – –  Pozostałe 10 5  

8425391000 – – –  Wciągarki do podnoszenia i opuszczania, 
stosowane w wyrobiskach górniczych; wcią
garki specjalnie zaprojektowane do prac 
wydobywczych pod powierzchnią ziemi 

10 5  

8425399000 – – –  Pozostałe 10 5  

8425410000 – –  Wbudowane na stałe układy podnośnikowe, 
w rodzaju stosowanych w stacjach obsługi po
jazdów 

15 0  

8425422000 – – –  Przenośne, do pojazdów silnikowych 15 10  

8425429000 – – –  Pozostałe 5 5  

8425491000 – – –  Przenośne, do pojazdów silnikowych 15 10  

8425499000 – – –  Pozostałe 15 10  

8426110000 – –  Suwnice na podporach stałych 20 10  

8426121000 – – –  Bramownice drogowe 10 5  

8426122000 – – –  Wozy bramowe 5 0  

8426190000 – –  Pozostałe 15 5  

8426200000 –  Żurawie wieżowe 10 5  

8426300000 –  Żurawie bramowe lub platformowe 15 10  
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8426411000 – – –  Żurawie samochodowe 0 0  

8426419000 – – –  Pozostałe 5 0  

8426490000 – –  Pozostałe 15 10  

8426910000 – –  Przeznaczone do montowania na pojazdach 
drogowych 

10 0  

8426991000 – – –  Wyciągi linowe i dźwignice linomostowe 10 5  

8426992000 – – –  Żurawie masztowe 10 0  

8426999000 – – –  Pozostałe 5 0  

8427100000 – Wózki samobieżne napędzane silnikiem elek
trycznym 

0 0  

8427200000 –  Pozostałe wozy i wózki samobieżne 0 0  

8427900000 –  Pozostałe wozy i wózki 5 0  

8428101000 – –  Wyciągi pionowe bez kabin lub przeciwwagi 10 5  

8428109000 – –  Pozostałe 15 10  

8428200000 – Wyciągi pneumatyczne i przenośniki pneuma
tyczne 

10 5  

8428310000 – –  Specjalnie zaprojektowane do pracy pod 
powierzchnią ziemi 

10 5  

8428320000 – –  Pozostałe, kubełkowe 15 10  

8428330000 – –  Pozostałe, taśmowe 10 5  

8428390000 – –  Pozostałe 15 10  

8428400000 –  Schody ruchome i chodniki ruchome 15 0  

8428600000 –  Kolejki linowe, wyciągi krzesełkowe, wyciągi 
narciarskie; układy napędowe do kolejek lino
wych naziemnych 

15 0  

8428901000 – –  Popychaki wozów kopalnianych, przesuwnice 
lokomotyw i wagonów, wywrotnice wagonów 
i podobne urządzenia do przemieszczania po
jazdów szynowych 

5 0  

8428909000 – –  Pozostałe 15 10  

8429110000 – –  Gąsienicowe 0 0  
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8429190000 – –  Pozostałe 5 0  

8429200000 –  Równiarki i niwelatory 0 0  

8429300000 –  Zgarniarki 0 0  

8429400000 –  Podbijarki mechaniczne i walce drogowe 5 0  

8429510000 – –  Ładowarki czołowe 0 0  

8429520000 – –  Maszyny, których część robocza wraz z kabiną 
może wykonywać pełny obrót (o 360°) wzglę
dem podwozia 

5 0  

8429590000 – –  Pozostałe 5 0  

8430100000 – Kafary do wbijania pali i urządzenia do wyciąga
nia pali 

0 0  

8430200000 –  Pługi odśnieżające lemieszowe i wirnikowe 5 0  

8430310000 – –  Samobieżne 0 0  

8430390000 – –  Pozostałe 5 0  

8430410000 – –  Samobieżne 5 0  

8430490000 – –  Pozostałe 5 0  

8430500000 –  Pozostałe urządzenia o napędzie własnym 0 0  

8430611000 – – –  Walce drogowe 5 0  

8430619000 – – –  Pozostałe 0 0  

8430691000 – – –  Zgarniarki 0 0  

8430699000 – – –  Pozostałe 0 0  

8431101000 – – Wielokrążków, wciągników, wciągarek i przy
ciągarek 

5 5  

8431109000 – –  Pozostałe 10 5  

8431200000 –  Urządzeń objętych pozycją 8427 0 0  

8431310000 – –  Wyciągów pionowych i pochyłych lub 
do schodów ruchomych 

5 0  

8431390000 – –  Pozostałe 5 5  

8431410000 – –  Czerpaki, kubły, łyżki, szufle i chwytaki 5 0  

24.12.2016 L 356/1012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



NANDINA 
2007 Wyszczególnienie Stawka podstawowa Kategoria Uwagi 

8431420000 – – Lemiesze do spycharek czołowych lub skoś
nych 

5 0  

8431431000 – – –  Wahacze 5 0  

8431439000 – – –  Pozostałe 5 0  

8431490000 – –  Pozostałe 0 0  

8432100000 –  Pługi 0 0  

8432210000 – –  Brony talerzowe 0 0  

8432291000 – – –  Pozostałe brony, spulchniarki i brony- 
chwastowniki 

0 0  

8432292000 – – –  Kultywatory, redlice motorowe, brony- 
chwastowniki i glebogryzarki 

0 0  

8432300000 – Siewniki, sadzarki oraz maszyny do przesadza
nia 

0 0  

8432400000 –  Roztrząsacze obornika i rozsiewacze nawozów 0 0  

8432800000 –  Pozostałe urządzenia 0 0  

8432901000 – –  Kroje i tarcze 0 0  

8432909000 – –  Pozostałe 0 0  

8433111000 – – –  Samobieżne 15 0  

8433119000 – – –  Pozostałe 15 0  

8433191000 – – –  Samobieżne 0 0  

8433199000 – – –  Pozostałe 0 0  

8433200000 – Kosiarki, włączając kosiarki montowane na ciąg
nikach 

0 0  

8433300000 –  Pozostałe urządzenia do przygotowywania siana 0 0  

8433400000 –  Prasy do belowania słomy lub paszy, włączając 
prasy zbierające 

0 0  

8433510000 – –  Kombajny zbożowe 0 0  

8433520000 – –  Pozostałe maszyny omłotowe 0 0  

8433530000 – –  Maszyny do zbioru roślin okopowych 0 0  
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8433591000 – – –  Do żniw 0 0  

8433592000 – – –  Łuszczarki do kukurydzy 0 0  

8433599000 – – –  Pozostałe 0 0  

8433601000 – –  Do jaj 0 0  

8433609000 – –  Pozostałe 0 0  

8433901000 – –  Kosiarek trawnikowych 10 5  

8433909000 – –  Pozostałe 0 0  

8434100000 –  Dojarki mechaniczne 0 0  

8434200000 –  Urządzenia mleczarskie 0 0  

8434901000 – –  Dojarek mechanicznych 0 0  

8434909000 – –  Pozostałe 0 0  

8435100000 –  Maszyny 0 0  

8435900000 –  Części 0 0  

8436100000 –  Urządzenia do przygotowywania karmy i paszy 
dla zwierząt 

0 0  

8436210000 – –  Inkubatory i wylęgarnie drobiu 0 0  

8436291000 – – –  Automatyczne dozowniki paszy i wody 0 0  

8436292000 – – –  Automatyczny zespół obejmujący gniazda 
dla niosek i taśmy do zbierania jaj (bateria 
klatkowa) 

0 0  

8436299000 – – –  Pozostałe 0 0  

8436801000 – –  Rozdrabniacze i mieszalniki do nawozów 0 0  

8436809000 – –  Pozostałe 0 0  

8436910000 – –  Urządzeń drobiarskich 0 0  

8436990000 – –  Pozostałe 0 0  

8437101100 – – –  Według koloru 0 0  
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8437101900 – – –  Pozostałe 0 0  

8437109000 – –  Pozostałe 5 10  

8437801100 – – –  Do zbóż 0 0  

8437801900 – – –  Pozostałe 5 10  

8437809100 – – –  Do obróbki ryżu 0 0  

8437809200 – – – Do klasyfikowania i sortowania mąk i in
nych produktów przemysłu młynarskiego 

0 0  

8437809300 – – –  Do polerowania ziarna 0 0  

8437809900 – – –  Pozostałe 0 0  

8437900000 –  Części 0 0  

8438101000 – – Do pieczywa, pieczywa cukierniczego lub her
batników 

5 10  

8438102000 – –  Do produkcji makaronów 0 0  

8438201000 – –  Do produkcji słodyczy 0 0  

8438202000 – –  Do produkcji kakao lub czekolady 0 0  

8438300000 –  Urządzenia do produkcji cukru 5 10  

8438400000 –  Urządzenia browarnicze 5 10  

8438501000 – –  Do automatycznego przetwarzania drobiu 0 0  

8438509000 – –  Pozostałe 0 0  

8438600000 – Urządzenia do przyrządzania owoców lub wa
rzyw 

0 0  

8438801000 – –  Do obłuskiwania i mielenia kawy 0 0  

8438802000 – – Urządzenia do przygotowywania ryb, skoru
piaków, mięczaków lub pozostałych bezkrę
gowców wodnych 

5 0  

8438809000 – –  Pozostałe 5 10  

8438900000 –  Części 0 0  
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8439100000 –  Urządzenia do wytwarzania masy włóknistego 
materiału celulozowego 

0 0  

8439200000 –  Urządzenia do wytwarzania papieru lub tektury 0 0  

8439300000 –  Urządzenia do obróbki wykańczającej papieru 
lub tektury 

0 0  

8439910000 – –  Urządzeń do wytwarzania masy włóknistego 
materiału celulozowego 

0 0  

8439990000 – –  Pozostałe 0 0  

8440100000 –  Maszyny 0 0  

8440900000 –  Części 0 0  

8441100000 –  Krajarki 0 0  

8441200000 – Maszyny do produkcji worków, torebek lub ko
pert 

0 0  

8441300000 –  Maszyny do produkcji pudełek, tub, bębnów lub 
podobnych pojemników, metodami innymi niż 
formowanie 

0 0  

8441400000 –  Maszyny do formowania przedmiotów z masy 
papierniczej, papieru lub tektury 

0 0  

8441800000 –  Pozostałe maszyny 0 0  

8441900000 –  Części 0 0  

8442301000 – –  Maszyny do fotoskładu 0 0  

8442302000 – – Maszyny, urządzenia i wyposażenie do doko
nywania składu innymi metodami, z użyciem 
lub bez użycia urządzeń do odlewania 

5 0  

8442309000 – –  Pozostałe 0 0  

8442400000 – Części do powyższych maszyn, urządzeń i wypo
sażenia 

0 0  

8442501000 – –  Czcionki drukarskie 15 0  

8442509000 – –  Pozostałe 5 0  

8443110000 – –  Maszyny drukarskie offsetowe, z podawaniem 
papieru z roli 

5 0  
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8443120000 – – Maszyny biurowe i maszyny drukarskie offse
towe z podawaniem papieru z roli, typu biu
rowego (z wykorzystaniem arkuszy, w których 
w stanie niezłożonym długość jednego boku 
nie przekracza 22 cm, a długość drugiego 
boku nie przekracza 36 cm) 

5 0  

8443130000 – –  Pozostałe maszyny drukarskie offsetowe 0 0  

8443140000 – – Maszyny do druku typograficznego, z podawa
niem papieru z roli, wyłączając drukowanie 
fleksograficzne 

0 0  

8443150000 – –  Maszyny do druku typograficznego, inne niż 
z podawaniem papieru z roli, wyłączając dru
kowanie fleksograficzne 

5 0  

8443160000 – –  Maszyny do druku fleksograficznego 0 0  

8443170000 – –  Maszyny do druku wklęsłego 0 0  

8443191000 – – –  Do tłoczenia 0 0  

8443199000 – – –  Pozostałe 5 0  

8443310000 – –  Maszyny, które wykonują dwie lub więcej 
funkcji drukowania, kopiowania lub transmisji 
telefaksowej, nadające się do podłączenia 
do maszyny do automatycznego przetwarza
nia danych lub do sieci 

5 5  

8443321100 – – – –  W rodzaju stosowanych do drukowania 
na płytach kompaktowych 

5 0  

8443321900 – – – –  Pozostałe 5 0  

8443322000 – – –  Telefaksy 0 0  

8443329000 – – –  Pozostałe 0 0  

8443391000 – – –  Drukarki atramentowe 5 0  

8443399000 – – –  Pozostałe 5 0  

8443910000 – – Części i akcesoria maszyn drukarskich stoso
wanych do drukowania za pomocą płyt, cy
lindrów i innych elementów drukarskich obję
tych pozycją 8442 

0 0  

8443990000 – –  Pozostałe 0 0  

8444000000 Maszyny do wytłaczania, rozciągania, teksturowa
nia lub cięcia materiałów włókienniczych chemicz
nych 

0 0  
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8445110000 – –  Gręplarki 0 0  

8445120000 – –  Czesarki 0 0  

8445130000 – –  Rozciągarki lub niedoprzędzarki 0 0  

8445191000 – – –  Odziarniarki bawełny 0 0  

8445199000 – – –  Pozostałe 0 0  

8445200000 –  Przędzarki włókiennicze 0 0  

8445300000 –  Łączniarki lub skręcarki włókiennicze 0 0  

8445400000 –  Przewijarki (włączając przewijarki wątkowe) lub 
motarki 

0 0  

8445900000 –  Pozostałe 0 0  

8446100000 – Do tkania materiałów o szerokości nieprzekra
czającej 30 cm 

0 0  

8446210000 – –  Krosna mechaniczne 0 0  

8446290000 – –  Pozostałe 0 0  

8446300000 – Do tkania materiałów o szerokości przekraczają
cej 30 cm, bezczółenkowe 

0 0  

8447110000 – –  O średnicy cylindra nieprzekraczającej 
165 mm 

0 0  

8447120000 – –  O średnicy cylindra przekraczającej 165 mm 0 0  

8447201000 – –  Dziewiarki płaskie, do użytku domowego 0 0  

8447202000 – –  Pozostałe dziewiarki płaskie 0 0  

8447203000 – –  Zszywarki-trykotarki 0 0  

8447900000 –  Pozostałe 0 0  

8448110000 – – Urządzenia nicielnicowe i żakardowe; przez
naczone do nich reduktory, kopiarki, perfora
tory lub łączarki wzornic 

0 0  

8448190000 – –  Pozostałe 0 0  
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8448200000 –  Części i akcesoria maszyn objętych pozycją 8444 
lub ich urządzeń pomocniczych 

0 0  

8448310000 – –  Obicia zgrzeblarskie 0 0  

8448321000 – – –  Do odziarniarek bawełny 0 0  

8448329000 – – –  Pozostałe 0 0  

8448330000 – –  Wrzeciona, skrzydełka wrzecion, obrączki 
i biegacze 

0 0  

8448390000 – –  Pozostałe 0 0  

8448420000 – – Płochy krosien, struny nicielnicowe i ramki ni
cielnic 

0 0  

8448490000 – –  Pozostałe 0 0  

8448510000 – –  Płaszczki, igły i pozostałe artykuły stosowane 
do wykonywania oczek 

0 0  

8448590000 – –  Pozostałe 0 0  

8449001000 –  Urządzenia; wzorniki kapelusznicze 0 0  

8449009000 –  Części 0 0  

8450110000 – –  Maszyny w pełni automatyczne 20 5  

8450120000 – –  Pozostałe maszyny, z wbudowaną suszarką 
odśrodkową 

20 10  

8450190000 – –  Pozostałe 20 10  

8450200000 – Maszyny o pojemności jednorazowej przekra
czającej 10 kg suchej bielizny 

25 10  

8450900000 –  Części 5 5  

8451100000 –  Maszyny do prania na sucho 5 0  

8451210000 – – Maszyny o pojemności jednorazowej nieprze
kraczającej 10 kg suchej bielizny 

5 0  

8451290000 – –  Pozostałe 0 0  

8451300000 –  Prasowarki i prasy parowe (włącznie z prasami 
do zgrzewania) 

0 0  
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8451401000 – –  Do prania 0 0  

8451409000 – –  Pozostałe 0 0  

8451500000 – Maszyny do zwijania, rozwijania, składania, cię
cia lub wycinania materiałów włókienniczych 

0 0  

8451800000 –  Pozostałe maszyny 0 0  

8451900000 –  Części 0 0  

8452101010 – – –  Całkowicie rozebrane na części 5 5  

8452101090 – – –  Pozostałe 10 5  

8452102000 – –  Maszyny 15 10  

8452210000 – –  Automatyczne 0 0  

8452290000 – –  Pozostałe 0 0  

8452300000 –  Igły do maszyn do szycia 0 0  

8452400000 –  Szafki meblowe, podstawy i obudowy maszyn 
do szycia oraz ich części 

15 10  

8452900000 –  Pozostałe części maszyn do szycia 0 0  

8453100000 – Maszyny i urządzenia do przygotowywania, gar
bowania lub obróbki skór, skórek lub skóry wy
prawionej 

0 0  

8453200000 –  Maszyny i urządzenia do wyrobu lub naprawy 
obuwia 

5 0  

8453800000 –  Pozostałe maszyny 0 0  

8453900000 –  Części 5 0  

8454100000 –  Konwertory 5 0  

8454200000 –  Wlewnice i kadzie odlewnicze 0 0  

8454300000 –  Maszyny odlewnicze 0 0  
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8454900000 –  Części 5 0  

8455100000 –  Walcarki do rur 0 0  

8455210000 – – Walcarki do walcowania na gorąco lub kombi
nowane do walcowania na gorąco i na zimno 

0 0  

8455220000 – –  Do walcowania na zimno 0 0  

8455300000 –  Walce do walcarek 0 0  

8455900000 –  Pozostałe części 0 0  

8456100000 –  Działające na zasadzie lasera lub innej wiązki 
świetlnej lub fotonowej 

0 0  

8456200000 –  Działające na zasadzie ultradźwięków 0 0  

8456300000 –  Działające na zasadzie elektroerozyjnej 0 0  

8456900000 –  Pozostałe 0 0  

8457100000 –  Centra obróbkowe 0 0  

8457200000 –  Obrabiarki jednostanowiskowe 0 0  

8457300000 –  Obrabiarki wielostanowiskowe 0 0  

8458111000 – – –  Tokarki uniwersalne równoległe 0 0  

8458112000 – – –  Tokarki z głowicą rewolwerową 0 0  

8458119000 – – –  Pozostałe 0 0  

8458191000 – – –  Tokarki uniwersalne równoległe 0 0  

8458192000 – – –  Tokarki z głowicą rewolwerową 0 0  

8458193000 – – –  Pozostałe, automatyczne 0 0  

8458199000 – – –  Pozostałe 0 0  

8458910000 – –  Sterowane numerycznie 0 0  

8458990000 – –  Pozostałe 0 0  

8459101000 – –  Do wiercenia 0 0  
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8459102000 – –  Do wytaczania 0 0  

8459103000 – –  Do frezowania 0 0  

8459104000 – –  Do gwintowania otworów lub wałków 0 0  

8459210000 – –  Sterowane numerycznie 0 0  

8459290000 – –  Pozostałe 5 0  

8459310000 – –  Sterowane numerycznie 0 0  

8459390000 – –  Pozostałe 0 0  

8459400000 –  Pozostałe wytaczarki 5 0  

8459510000 – –  Sterowane numerycznie 5 0  

8459590000 – –  Pozostałe 5 0  

8459610000 – –  Sterowane numerycznie 0 0  

8459690000 – –  Pozostałe 5 0  

8459700000 –  Pozostałe maszyny do gwintowania otworów 
lub wałków 

5 0  

8460110000 – –  Sterowane numerycznie 0 0  

8460190000 – –  Pozostałe 0 0  

8460210000 – –  Sterowane numerycznie 0 0  

8460290000 – –  Pozostałe 5 0  

8460310000 – –  Sterowane numerycznie 0 0  

8460390000 – –  Pozostałe 0 0  

8460400000 –  Osełkownice lub docierarki 0 0  

8460901000 –  Szlifierki 5 0  

8460909000 –  Pozostałe 5 0  
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8461200000 –  Strugarki poprzeczne lub dłutownice 0 0  

8461300000 –  Przeciągarki 0 0  

8461400000 –  Obrabiarki do nacinania, szlifowania lub obróbki 
wykańczającej uzębień 

0 0  

8461500000 –  Piły, obcinarki lub przecinarki 0 0  

8461901000 – –  Strugarki 0 0  

8461909000 – –  Pozostałe 0 0  

8462101000 – – Młoty mechaniczne i maszyny do młotkowa
nia 

0 0  

8462102100 – – –  Prasy 10 0  

8462102900 – – –  Pozostałe 10 0  

8462210000 – –  Sterowane numerycznie 0 0  

8462291000 – – –  Prasy 10 5  

8462299000 – – –  Pozostałe 5 0  

8462310010 – – –  Prasy 0 0  

8462310090 – – –  Pozostałe 5 0  

8462391000 – – –  Prasy 10 5  

8462399000 – – –  Pozostałe 0 0  

8462410000 – –  Sterowane numerycznie 0 0  

8462491000 – – –  Prasy 5 0  

8462499000 – – –  Pozostałe 0 0  

8462910000 – –  Prasy hydrauliczne 5 0  

8462990000 – –  Pozostałe 10 0  

8463101000 – –  Ciągarki do drutu 0 0  

8463109000 – –  Pozostałe 0 0  
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8463200000 –  Walcarki do gwintów 0 0  

8463300000 –  Maszyny do obróbki drutu 0 0  

8463901000 – –  Nitownicze 0 0  

8463909000 – –  Pozostałe 0 0  

8464100000 –  Piły 0 0  

8464200000 –  Szlifierki lub polerki 5 0  

8464900000 –  Pozostałe 5 0  

8465100000 – Maszyny przystosowane do wykonywania róż
nych rodzajów operacji obróbkowych bez wy
miany narzędzi pomiędzy takimi operacjami 

5 0  

8465911000 – – –  Sterowane numerycznie 0 0  

8465919100 – – – –  Tarczowe 0 0  

8465919200 – – – –  Piły taśmowe 0 0  

8465919900 – – – –  Pozostałe 5 0  

8465921000 – – –  Sterowane numerycznie 0 0  

8465929000 – – –  Pozostałe 5 5  

8465931000 – – –  Sterowane numerycznie 0 0  

8465939000 – – –  Pozostałe 5 0  

8465941000 – – –  Sterowane numerycznie 0 0  

8465949000 – – –  Pozostałe 5 0  

8465951000 – – –  Sterowane numerycznie 0 0  

8465959000 – – –  Pozostałe 5 5  

8465960000 – –  Strugarki wyrówniarki, strugarki grubiarki lub 
skrawarki do oklein 

5 0  

8465991000 – – –  Sterowane numerycznie 0 0  
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8465999000 – – –  Pozostałe 5 0  

8466100000 –  Uchwyty narzędziowe i głowice gwinciarskie 
maszynowe (samootwierające) 

0 0  

8466200000 –  Uchwyty przedmiotów obrabianych 0 0  

8466300000 –  Podzielnice i pozostałe urządzenia specjalne 
do obrabiarek 

0 0  

8466910000 – –  Do maszyn objętych pozycją 8464 0 0  

8466920000 – –  Do maszyn objętych pozycją 8465 0 0  

8466930000 – –  Do maszyn objętych pozycjami od 8456 
do 8461 

5 0  

8466940000 – –  Do maszyn objętych pozycjami 8462 lub 
8463 

0 0  

8467111000 – – –  Wiertarki, wytaczarki i podobne 0 0  

8467112000 – – –  Do umieszczania lub usuwania śrub, 
sworzni i nakrętek 

0 0  

8467119000 – – –  Pozostałe 5 0  

8467191000 – – –  Podbijarki mechaniczne i walce drogowe 5 0  

8467192000 – – –  Wibratory do masy betonowej 5 0  

8467199000 – – –  Pozostałe 0 0  

8467210000 – –  Wiertarki dowolnego rodzaju 15 10  

8467220000 – –  Piły, włączając piły łańcuchowe 15 10  

8467290000 – –  Pozostałe 15 10  

8467810000 – –  Piły łańcuchowe 5 0  

8467891000 – – –  Piły inne niż piły łańcuchowe 5 0  

8467899000 – – –  Pozostałe 0 0  

8467910000 – –  Pił łańcuchowych 0 0  

8467920000 – –  Narzędzi pneumatycznych 0 0  

8467990000 – –  Pozostałe 0 0  
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8468100000 –  Palniki ręczne 15 0  

8468201000 – – Do lutowania miękkiego lub twardego, włą
czając takie, które można wykorzystywać 
do cięcia 

5 0  

8468209000 – –  Pozostałe 5 0  

8468800000 –  Pozostałe maszyny 5 0  

8468900000 –  Części 15 5  

8469001000 –  Maszyny do pisania, elektryczne 10 0  

8469009000 –  Pozostałe 10 0  

8470100000 –  Kalkulatory elektroniczne mogące funkcjonować 
bez zewnętrznego źródła energii elektrycznej 
i kieszonkowe maszyny z funkcjami liczącymi 
do zapisu, odtwarzania i wyświetlania danych 

10 0  

8470210000 – –  Wyposażone w drukarkę 10 0  

8470290000 – –  Pozostałe 10 0  

8470300000 –  Pozostałe maszyny liczące 5 0  

8470500000 –  Kasy rejestrujące 10 0  

8470901000 – –  Do frankowania 5 0  

8470902000 – –  Do wydawania biletów 5 0  

8470909000 – –  Pozostałe 10 0  

8471300000 – Przenośne maszyny do automatycznego prze
twarzania danych, o masie nie większej niż 
10 kg, składające się co najmniej z jednostki 
centralnej, klawiatury i monitora 

0 0  

8471410000 – –  Zawierające w tej samej obudowie co najmniej 
jednostkę centralną oraz urządzenia wejścia 
i wyjścia, nawet połączone 

0 0  

8471490000 – –  Pozostałe, przedstawione w formie systemów 0 0  

8471500000 –  Procesory inne niż objęte podpozycją 8471 41 
lub 8471 49, nawet zawierające w tej samej 
obudowie jedno lub dwa urządzenia następują
cego typu: urządzenia pamięci, urządzenia wej
ściowe, urządzenia wyjściowe 

0 0  
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8471602000 – –  Klawiatury, urządzenia wejściowe X-Y 0 0  

8471609000 – –  Pozostałe 0 0  

8471700000 –  Urządzenia pamięci 0 0  

8471800000 – Pozostałe urządzenia do maszyn do automatycz
nego przetwarzania danych 

0 0  

8471900000 –  Pozostałe 0 0  

8472100000 –  Powielacze, włączając powielacze białkowe 0 0  

8472300000 –  Maszyny do sortowania, składania, kopertowania 
lub banderolowania poczty, maszyny do otwiera
nia, zamykania lub pieczętowania poczty oraz 
maszyny do przyklejania lub kasowania znacz
ków pocztowych 

15 0  

8472901000 – –  Maszyny do sortowania lub liczenia monet 
lub banknotów 

15 0  

8472902000 – –  Automaty wydające banknoty 15 0  

8472903000 – –  Maszyny do weryfikacji czeków 15 0  

8472904000 – –  Dziurkacze lub zszywacze 15 0  

8472905000 – –  Bankomaty 15 0  

8472909000 – –  Pozostałe 15 0  

8473100000 – Części i akcesoria do maszyn objętych pozy
cją 8469 

10 0  

8473210000 – –  Do elektronicznych maszyn liczących objętych 
podpozycją 8470 10, 8470 21 lub 8470 29 

10 0  

8473290000 – –  Pozostałe 10 0  

8473300000 – Części i akcesoria do maszyn objętych pozy
cją 8471 

0 0  

8473401000 – –  Do powielaczy 5 0  

8473409000 – –  Pozostałe 10 0  

8473500000 – Części i akcesoria w równym stopniu odpowied
nie do stosowania do maszyn i urządzeń obję
tych dwiema lub więcej pozycjami od 8469 
do 8472 

10 0  

24.12.2016 L 356/1027 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



NANDINA 
2007 Wyszczególnienie Stawka podstawowa Kategoria Uwagi 

8474101000 – – Maszyny do oczyszczania lub usuwania po
włok stosowane w przemyśle odlewniczym 

10 0  

8474102000 – –  Przesiewacze wibracyjne 10 0  

8474109000 – –  Pozostałe 15 5  

8474201000 – –  Obrotowe kruszarki stożkowe 20 5  

8474202000 – –  Szlifierki udarowe 10 0  

8474203000 – –  Walcarki do pierścieni 10 0  

8474209000 – –  Pozostałe 10 0  

8474311000 – – – O maksymalnej wydajności nieprzekracza
jącej 3 m3 

10 5  

8474319000 – – –  Pozostałe 10 5  

8474320000 – –  Maszyny do mieszania substancji mineralnych 
z bitumami 

5 0  

8474391000 – – –  Specjalne dla przemysłu ceramicznego 0 0  

8474392000 – – –  Mieszarki piasku odlewniczego 15 10  

8474399000 – – –  Pozostałe 10 5  

8474801000 – –  Maszyny do aglomerowania, kształtowania 
lub formowania masy ceramicznej 

5 5  

8474802000 – –  Maszyny do wykonywania piaskowych form 
odlewniczych 

5 0  

8474803000 – – Do kształtowania prefabrykowanych artyku
łów cementowych 

10 5  

8474809000 – –  Pozostałe 10 5  

8474900000 –  Części 5 0  

8475100000 –  Maszyny do montażu lamp elektrycznych lub 
elektronicznych, lamp elektronowych lub foto
graficznych lamp błyskowych, w bańkach szkla
nych 

5 0  

8475210000 – –  Maszyny do wytwarzania włókien optycznych 
i półproduktów do ich produkcji 

5 0  

8475290000 – –  Pozostałe 0 0  
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8475900000 –  Części 5 0  

8476210000 – –  Zawierające urządzenia podgrzewające lub 
schładzające 

0 0  

8476290000 – –  Pozostałe 5 0  

8476810000 – –  Zawierające urządzenia podgrzewające lub 
schładzające 

5 0  

8476890000 – –  Pozostałe 5 0  

8476900000 –  Części 5 0  

8477100000 –  Wtryskarki 0 0  

8477200000 –  Wytłaczarki 0 0  

8477300000 –  Maszyny do formowania z rozdmuchiwaniem 0 0  

8477400000 – Maszyny do formowania próżniowego i pozos
tałe maszyny do formowania termicznego 

0 0  

8477510000 – –  Do formowania lub bieżnikowania opon 
pneumatycznych, lub do formowania, lub in
nego kształtowania dętek 

0 0  

8477591000 – – – Prasy hydrauliczne do odlewania odśrodko
wego 

5 0  

8477599000 – – –  Pozostałe 5 0  

8477800000 –  Pozostałe maszyny 0 0  

8477900000 –  Części 0 0  

8478101000 – –  Do osadzania filtrów papierosowych 0 0  

8478109000 – –  Pozostałe 0 0  

8478900000 –  Części 0 0  

8479100000 –  Maszyny do wykonywania robót publicznych, 
budowlanych lub tym podobnych 

5 5  

8479201000 – –  Do otrzymywania 0 0  

8479209000 – –  Pozostałe 0 0  

8479300000 – Prasy do produkcji płyt wiórowych lub płyt pilś
niowych z drewna lub innych zdrewniałych ma
teriałów oraz pozostałe maszyny do przerobu 
drewna lub korka 

0 0  
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8479400000 –  Maszyny do wyrobu lin lub kabli 0 0  

8479500000 – Roboty przemysłowe, gdzie indziej niewymie
nione ani niewłączone 

0 0  

8479600000 –  Chłodnice wyparne powietrza 0 0  

8479810000 – – Do obróbki metali, włączając nawijarki uzwo
jeń elektrycznych 

5 0  

8479820000 – – Maszyny do sporządzania mieszanek, ugniata
nia, zgniatania, kruszenia, mielenia, klasyfiko
wania, przesiewania, ujednorodnienia, emulsy
fikowania lub mieszania obrabianej substancji 

5 10  

8479891000 – – –  Na potrzeby przemysłu mydlarskiego 0 0  

8479892000 – – –  Nawilżacze i osuszacze powietrza (inne niż 
maszyny objęte pozycjami 8415 lub 8424) 

10 0  

8479893000 – – –  Automatyczne pompy smarownicze do 
smarów maszynowych 

5 0  

8479894000 – – –  Do konserwacji rurociągów ropy naftowej 
i podobne 

15 10  

8479895000 – – –  Mechanizmy napędowe do wycierania szyb 0 0  

8479898000 – – –  Prasy 5 0  

8479899000 – – –  Pozostałe 15 10  

8479900000 –  Części 15 0  

8480100000 –  Skrzynki formierskie dla odlewni metali 5 10  

8480200000 –  Płyty podmodelowe 5 10  

8480300000 –  Modele odlewnicze 10 5  

8480410000 – – Do odlewania wtryskowego lub odśrodko
wego 

5 0  

8480490000 – –  Pozostałe 10 5  

8480500000 –  Formy do szkła 5 10  

8480600000 –  Formy do materiałów mineralnych 0 0  
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8480711000 – – –  Do części do maszynek do golenia 5 5  

8480719000 – – –  Pozostałe 5 5  

8480790000 – –  Pozostałe 5 5  

8481100000 –  Zawory redukcyjne 0 0  

8481200000 – Zawory do olejowo-hydraulicznych lub pneuma
tycznych układów przenoszenia napędu 

5 0  

8481300000 –  Zawory zwrotne (jednokierunkowe) 5 0  

8481400000 –  Zawory bezpieczeństwa lub zawory nadmiarowe 0 0  

8481801000 – –  Krany do użytku domowego 20 10  

8481802000 – –  Zasuwy do głowic eksploatacyjnych 5 0  

8481803000 – –  Zawory do opon 15 5  

8481804000 – –  Zawory kulowe 0 0  

8481805100 – – –  Do ciśnień 13,8 MPa lub większych 10 0  

8481805900 – – –  Pozostałe 10 5  

8481806000 – –  Pozostałe zasuwy 5 5  

8481807000 – – Zasuwy o średnicy znamionowej nieprzekra
czającej 100 mm 

0 0  

8481808000 – –  Pozostałe zawory elektromagnetyczne 5 0  

8481809100 – – –  Zawory dozujące 10 5  

8481809900 – – –  Pozostałe 10 5  

8481901000 – –  Korpusy zasuw do głowic eksploatacyjnych 0 0  

8481909000 – –  Pozostałe 0 0  

8482100000 –  Łożyska kulkowe 5 0  

8482200000 – Łożyska wałeczkowe stożkowe, włączając łoży
ska bez pierścienia wewnętrznego lub zewnętrz
nego 

0 0  
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8482300000 –  Łożyska baryłkowe 0 0  

8482400000 –  Łożyska igiełkowe 0 0  

8482500000 –  Łożyska wałeczkowe 0 0  

8482800000 – Pozostałe, włączając kombinowane łożyska kul
kowo–wałeczkowe 

0 0  

8482910000 – –  Kulki, igiełki i wałeczki 0 0  

8482990000 – –  Pozostałe 0 0  

8483101000 – –  Do silników lotniczych 5 0  

8483109100 – – –  Wały wykorbione 0 0  

8483109200 – – –  Wały krzywkowe 0 0  

8483109300 – – –  Wały giętkie 0 0  

8483109900 – – –  Pozostałe 0 0  

8483200000 –  Obudowy łożysk, zawierające łożyska toczne 0 0  

8483301000 – –  Do silników lotniczych 0 0  

8483309000 – –  Pozostałe 5 5  

8483403000 – –  Do silników lotniczych 5 0  

8483409100 – – –  Skrzynie przekładniowe i pozostałe układy 
zmieniające prędkość 

5 5  

8483409200 – – –  Mechanizmy i przekładnie zębate, inne niż 
koła zębate, koła łańcuchowe oraz pozos
tałe elementy układów przenoszenia na
pędu, przedstawiane oddzielnie 

0 0  

8483409900 – – –  Pozostałe 0 0  

8483500000 – Koła zamachowe i koła pasowe lub linowe, włą
czając wielokrążki i zblocza 

5 5  

8483601000 – –  Sprzęgła 0 0  

8483609000 – –  Pozostałe 0 0  

8483904000 – –  Koła zębate, koła łańcuchowe oraz pozostałe 
elementy układów przenoszenia napędu 
przedstawione oddzielnie 

0 0  
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8483909000 – –  Części 5 0  

8484100000 –  Uszczelki z tworzyw zespolonych 5 5  

8484200000 –  Uszczelnienia mechaniczne 5 0  

8484900000 –  Pozostałe 5 0  

8486100000 –  Maszyny i aparatura do produkcji kryształów 
lub płytek 

0 0  

8486200000 –  Maszyny i aparatura do produkcji elementów 
półprzewodnikowych lub elektronicznych ukła
dów scalonych 

5 0  

8486300000 – Maszyny i aparatura do produkcji płaskich wy
świetlaczy panelowych 

0 0  

8486400000 –  Maszyny i aparatura określone w uwadze 9 C) 
do niniejszego działu 

0 0  

8486900000 –  Części i akcesoria 0 0  

8487100000 – Śruby napędowe do statków lub łodzi i ich ło
patki 

5 0  

8487901000 – –  Smarownice nieautomatyczne 15 0  

8487902000 – –  Pierścienie uszczelniające (uszczelki i elementy 
ustalające) 

10 10  

8487909000 – –  Pozostałe 5 0  

8501101000 – –  Silniki do zabawek 10 10  

8501102000 – –  Silniki uniwersalne 5 0  

8501109100 – – –  Prądu stałego 0 0  

8501109200 – – –  Prądu przemiennego, jednofazowe 5 0  

8501109300 – – –  Prądu przemiennego, wielofazowe 5 0  

8501201100 – – – Ze skrzyniami przekładniowymi i pozosta
łymi układami zmieniającymi prędkość 

0 0  

8501201900 – – –  Pozostałe 0 0  

8501202100 – – – Ze skrzyniami przekładniowymi i pozosta
łymi układami zmieniającymi prędkość 

0 0  
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8501202900 – – –  Pozostałe 5 0  

8501311000 – – – Silniki ze skrzyniami przekładniowymi i po
zostałymi układami zmieniającymi pręd
kość 

0 0  

8501312000 – – –  Pozostałe silniki 0 0  

8501313000 – – –  Prądnice prądu stałego 0 0  

8501321000 – – – Silniki ze skrzyniami przekładniowymi i po
zostałymi układami zmieniającymi pręd
kość 

0 0  

8501322100 – – – –  O mocy wyjściowej nieprzekraczającej 
7,5 KW 

0 0  

8501322900 – – – –  Pozostałe 0 0  

8501324000 – – –  Prądnice prądu stałego 0 0  

8501331000 – – – Silniki ze skrzyniami przekładniowymi i po
zostałymi układami zmieniającymi pręd
kość 

0 0  

8501332000 – – –  Pozostałe silniki 0 0  

8501333000 – – –  Prądnice prądu stałego 0 0  

8501341000 – – – Silniki ze skrzyniami przekładniowymi i po
zostałymi układami zmieniającymi pręd
kość 

0 0  

8501342000 – – –  Pozostałe silniki 0 0  

8501343000 – – –  Prądnice prądu stałego 0 0  

8501401100 – – – Ze skrzyniami przekładniowymi i pozosta
łymi układami zmieniającymi prędkość 

0 0  

8501401900 – – –  Pozostałe 0 0  

8501402100 – – – Ze skrzyniami przekładniowymi i pozosta
łymi układami zmieniającymi prędkość 

0 0  

8501402900 – – –  Pozostałe 0 0  

8501403100 – – – Ze skrzyniami przekładniowymi i pozosta
łymi układami zmieniającymi prędkość 

0 0  

8501403900 – – –  Pozostałe 0 0  

8501404100 – – – Ze skrzyniami przekładniowymi i pozosta
łymi układami zmieniającymi prędkość 

0 0  
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8501404900 – – –  Pozostałe 0 0  

8501511000 – – – Ze skrzyniami przekładniowymi i pozosta
łymi układami zmieniającymi prędkość 

0 0  

8501519000 – – –  Pozostałe 0 0  

8501521000 – – –  O mocy wyjściowej nieprzekraczającej 
7,5 KW 

0 0  

8501522000 – – –  O mocy wyjściowej przekraczającej 
7,5 KW, ale nieprzekraczającej 18,5 KW 

0 0  

8501523000 – – –  O mocy wyjściowej przekraczającej 
18,5 KW, ale nieprzekraczającej 30 KW 

0 0  

8501524000 – – –  O mocy wyjściowej przekraczającej 30 KW, 
ale nieprzekraczającej 75 KW 

0 0  

8501530000 – –  O mocy wyjściowej przekraczającej 75 KW 0 0  

8501611000 – – –  O mocy wyjściowej nieprzekraczającej 
18,5 kVA 

0 0  

8501612000 – – –  O mocy wyjściowej przekraczającej 
18,5 kVA, ale nieprzekraczającej 30 kVA 

5 0  

8501619000 – – –  Pozostałe 5 0  

8501620000 – –  O mocy wyjściowej przekraczającej 75 kVA, 
ale nieprzekraczającej 375 kVA 

5 0  

8501630000 – –  O mocy wyjściowej przekraczającej 375 kVA, 
ale nieprzekraczającej 750 kVA 

0 0  

8501640000 – –  O mocy wyjściowej przekraczającej 750 kVA 0 0  

8502111000 – – –  Prądu przemiennego 0 0  

8502119000 – – –  Pozostałe 0 0  

8502121000 – – –  Prądu przemiennego 0 0  

8502129000 – – –  Pozostałe 0 0  

8502131000 – – –  Prądu przemiennego 0 0  

8502139000 – – –  Pozostałe 0 0  

8502201000 – –  Prądu przemiennego 0 0  
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8502209000 – –  Pozostałe 0 0  

8502310000 – –  Napędzane wiatrem 0 0  

8502391000 – – –  Prądu przemiennego 0 0  

8502399000 – – –  Pozostałe 0 0  

8502400000 –  Przetwornice jednotwornikowe 0 0  

8503000000 Części nadające się wyłącznie lub głównie do ma
szyn objętych pozycją 8501 lub 8502 

0 0  

8504100000 –  Stateczniki lamp wyładowczych, w tym lamp 
wyładowczych rurowych 

15 10  

8504211100 – – – –  O mocy wyjściowej nieprzekraczającej 
1 kVA 

5 5  

8504211900 – – – –  Pozostałe 15 10  

8504219000 – – –  Pozostałe 15 10  

8504221000 – – –  O mocy wyjściowej przekraczającej 
650 kVA, ale nieprzekraczającej 1 000 kVA 

15 10  

8504229000 – – –  Pozostałe 15 10  

8504230000 – –  O mocy wyjściowej przekraczającej 
10 000 kVA 

0 0  

8504311000 – – –  O mocy wyjściowej nieprzekraczającej 
0,1 kVA 

0 0  

8504319000 – – –  Pozostałe 0 0  

8504321000 – – –  O mocy wyjściowej przekraczającej 1 kVA, 
ale nieprzekraczającej 10 kVA 

15 0  

8504329000 – – –  Pozostałe 15 0  

8504330000 – –  O mocy wyjściowej przekraczającej 16 kVA, 
ale nieprzekraczającej 500 kVA 

15 10  

8504341000 – – –  O mocy wyjściowej nieprzekraczającej 
1 600 kVA 

15 10  

8504342000 – – –  O mocy wyjściowej przekraczającej 1 600 
kVA, ale nieprzekraczającej 10 000 kVA 

15 10  
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8504343000 – – –  O mocy wyjściowej przekraczającej 
10 000 kVA 

0 0  

8504401000 – –  Zasilacz bezprzerwowy (UPS) 5 10  

8504402000 – –  Rozruszniki elektroniczne 5 10  

8504409000 – –  Pozostałe 0 0  

8504501000 – –  Do napięć roboczych nieprzekraczających 
260 V i prądu znamionowego nieprzekracza
jącego 30 A 

5 0  

8504509000 – –  Pozostałe 5 0  

8504900000 –  Części 0 0  

8505110000 – –  Z metalu 10 0  

8505191000 – – – Paski taśmy magnetycznej, z gumy lub two
rzyw sztucznych 

10 10  

8505199000 – – –  Pozostałe 10 5  

8505200000 – Elektromagnetyczne sprzęgła nierozłączne, roz
łączne i hamulce 

5 0  

8505901000 – –  Elektromagnesy 5 0  

8505902000 – – Uchwyty, zaciski i podobne urządzenia przy
trzymujące 

10 0  

8505903000 – –  Elektromagnetyczne głowice podnośnikowe 10 0  

8505909000 – –  Części 10 0  

8506101100 – – –  Cylindryczne 5 10  

8506101200 – – –  Płaskie 15 0  

8506101900 – – –  Pozostałe 15 10  

8506109100 – – –  Cylindryczne 15 10  

8506109200 – – –  Płaskie 15 0  

8506109900 – – –  Pozostałe 15 10  

8506301000 – –  Cylindryczne 15 0  

8506302000 – –  Płaskie 15 0  
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8506309000 – –  Pozostałe 15 0  

8506401000 – –  Cylindryczne 15 0  

8506402000 – –  Płaskie 15 0  

8506409000 – –  Pozostałe 15 0  

8506501000 – –  Cylindryczne 15 0  

8506502000 – –  Płaskie 5 0  

8506509000 – –  Pozostałe 15 0  

8506601000 – –  Cylindryczne 15 0  

8506602000 – –  Płaskie 15 0  

8506609000 – –  Pozostałe 15 0  

8506801000 – –  Cylindryczne 15 0  

8506802000 – –  Płaskie 15 0  

8506809000 – –  Pozostałe 15 0  

8506900000 –  Części 10 0  

8507100000 –  Kwasowo-ołowiowe, w rodzaju stosowanych do 
uruchamiania silników tłokowych 

20 10  

8507200000 –  Pozostałe akumulatory kwasowo-ołowiowe 20 10  

8507300000 –  Niklowo-kadmowe 15 0  

8507400000 –  Niklowo-żelazowe 15 0  

8507800000 –  Pozostałe akumulatory 5 10  

8507901000 – –  Pojemniki i pokrywy 5 0  

8507902000 – –  Separatory 5 0  

8507903000 – –  Płyty 10 10  

8507909000 – –  Pozostałe 5 0  
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8508110000 – – O mocy nieprzekraczającej 1 500 W i posiada
jące worek na kurz lub inny zbiornik o pojem
ności nieprzekraczającej 20 litrów 

30 10  

8508190000 – –  Pozostałe 30 10  

8508600000 –  Pozostałe odkurzacze 20 0  

8508700000 –  Części 10 5  

8509401000 – –  Blendery 20 5  

8509409000 – –  Pozostałe 30 5  

8509801000 – –  Froterki podłogowe 20 5  

8509802000 – –  Rozdrabniacze odpadków organicznych 20 5  

8509809000 – –  Pozostałe 20 5  

8509900000 –  Części 10 5  

8510100000 –  Golarki 20 10  

8510201000 – –  Do obcinania włosów 5 10  

8510202000 – –  Do strzyżenia 5 10  

8510300000 –  Urządzenia do usuwania owłosienia 20 0  

8510901000 – –  Głowice tnące, trymery, żyletki i nożyki do 
tych urządzeń 

5 0  

8510909000 – –  Pozostałe 5 0  

8511101000 – –  Do silników lotniczych 5 0  

8511109000 – –  Pozostałe 15 0  

8511201000 – –  Do silników lotniczych 5 0  

8511209000 – –  Pozostałe 0 0  

8511301000 – –  Do silników lotniczych 5 0  

8511309100 – – –  Rozdzielacze 10 0  

8511309200 – – –  Cewki zapłonowe 10 0  

8511401000 – –  Do silników lotniczych 5 0  
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8511409000 – –  Pozostałe 5 0  

8511501000 – –  Do silników lotniczych 5 0  

8511509000 – –  Pozostałe 0 0  

8511801000 – –  Do silników lotniczych 5 0  

8511809000 – –  Pozostałe 10 0  

8511901000 – –  Urządzeń do silników lotniczych 5 0  

8511902100 – – –  Styki przerywacza 10 10  

8511902900 – – –  Pozostałe 10 0  

8511903000 – –  Do świec zapłonowych, inne niż do silników 
lotniczych 

10 0  

8511909000 – –  Pozostałe 0 0  

8512100000 – Sprzęt oświetleniowy lub sygnalizacji wzroko
wej, w rodzaju stosowanych w rowerach 

5 0  

8512201000 – – Latarnie przednie (inne niż zespoły nierozbie
ralnych wkładów reflektorów objętych podpo
zycją 8539 10 00) 

10 5  

8512209000 – –  Pozostałe 10 5  

8512301000 – –  Klaksony 10 10  

8512309000 – –  Pozostałe 10 10  

8512400000 – Wycieraczki szyb, urządzenia zapobiegające za
marzaniu i zaparowaniu szyb 

5 0  

8512901000 – – Uchwyty i pióra do wycieraczek szyb, do po
jazdów mechanicznych lub rowerów 

10 5  

8512909000 – –  Pozostałe 10 5  

8513101000 – –  Bezpieczeństwa 5 0  

8513109000 – –  Pozostałe 20 10  

8513900000 –  Części 0 0  

8514100000 –  Piece oporowe (piece przeponowe) 5 10  

8514200000 –  Piece działające na zasadzie indukcji lub strat 
dielektrycznych 

0 0  
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8514301000 – –  Piece łukowe 0 0  

8514309000 – –  Pozostałe 5 0  

8514400000 – Pozostałe urządzenia do obróbki cieplnej mate
riałów, działające na zasadzie indukcji lub strat 
dielektrycznych 

0 0  

8514900000 –  Części 5 0  

8515110000 – –  Lutownice, w tym pistoletowe 0 0  

8515190000 – –  Pozostałe 15 0  

8515210000 – –  Całkowicie lub częściowo automatyczne 0 0  

8515290000 – –  Pozostałe 5 0  

8515310000 – –  Całkowicie lub częściowo automatyczne 5 0  

8515390000 – –  Pozostałe 0 0  

8515801000 – –  Ultradźwiękowe 5 0  

8515809000 – –  Pozostałe 5 0  

8515900000 –  Części 0 0  

8516100000 – Podgrzewacze wody, natychmiastowe lub zbior
nikowe, oraz grzałki nurnikowe, elektryczne 

20 10  

8516210000 – –  Grzejniki akumulacyjne 20 5  

8516291000 – – –  Piece 20 5  

8516299000 – – –  Pozostałe 20 5  

8516310000 – –  Suszarki do włosów 30 10  

8516320000 – –  Pozostałe przyrządy fryzjerskie 20 10  

8516330000 – –  Suszarki do rąk 20 5  

8516400000 –  Żelazka do prasowania, elektryczne 20 10  

8516500000 –  Kuchenki mikrofalowe 30 10  

8516601000 – –  Piece 30 10  
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8516602000 – –  Kuchenki 30 10  

8516603000 – –  Piece, grille i ruszty 20 10  

8516710000 – –  Urządzenia do zaparzania kawy lub herbaty 20 5  

8516720000 – –  Opiekacze do grzanek 20 5  

8516790000 – –  Pozostałe 20 0  

8516800000 –  Elektryczne rezystory grzejne 5 10  

8516900000 –  Części 5 0  

8517110000 – – Przewodowe aparaty telefoniczne ze słu
chawką bezprzewodową 

10 0  

8517120010 – –  Całkowicie rozebrane na części 15 10  

8517120090 – –  Pozostałe 15 10  

8517180000 – –  Pozostałe 10 0  

8517610000 – –  Stacje bazowe 5 0  

8517621000 – – –  Telefoniczne lub telegraficzne automatyczne 
aparaty przełączające 

10 0  

8517622000 – – –  Urządzenia telekomunikacyjne do nośnych 
systemów przewodowych lub cyfrowych 
systemów przewodowych 

0 0  

8517629000 – – –  Pozostałe 5 0  

8517691000 – – –  Wideofony 10 0  

8517692000 – – –  Aparatura odbiorcza do radiotelefonii lub 
radiotelegrafii 

5 0  

8517699000 – – –  Pozostałe 5 0  

8517700000 –  Części 0 0  

8518100000 –  Mikrofony i ich stojaki 15 0  

8518210000 – – Głośniki zamontowane w obudowach, poje
dyncze 

15 0  

8518220000 – – Zestawy głośnikowe zamontowane w tej sa
mej obudowie 

15 0  
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8518290000 – –  Pozostałe 10 0  

8518300000 –  Słuchawki nagłowne i douszne, nawet połączone 
w mikrofonem 

15 10  

8518400000 – Wzmacniacze częstotliwości akustycznych, elek
tryczne 

15 0  

8518500000 –  Zestawy wzmacniające dźwięk, elektryczne 15 0  

8518901000 – –  Stożki, membrany, kopułki 10 10  

8518909010 – – –  Obudowy, meble lub szafki 5 5  

8518909090 – – –  Pozostałe 10 5  

8519200000 –  Aparatura uruchamiana monetami, banknotami, 
kartami bankowymi, żetonami lub innymi środ
kami płatniczymi 

20 5  

8519301000 – –  Z mechanizmem do automatycznej zmiany 
płyt 

20 5  

8519309000 – –  Pozostałe 20 5  

8519500000 –  Telefoniczne aparaty zgłoszeniowo-informacyjne 20 10  

8519811000 – – –  Odtwarzacze kasetowe 20 5  

8519812000 – – – Sprzęt do odtwarzania do optycznych syste
mów odczytu 

20 10  

8519819000 – – –  Pozostałe 20 10  

8519891000 – – –  Gramofony 20 5  

8519899000 – – –  Pozostałe 20 10  

8521100000 –  Stosujące taśmy magnetyczne 20 10  

8521901000 – –  W rodzaju stosowanych do nagrywania płyt 
kompaktowych 

20 0  

8521909010 – –  Całkowicie rozebrane na części 20 10  

8521909090 –  Pozostałe 20 10  

8522100000 –  Wkładki gramofonowe 15 0  

8522902000 – –  Meble lub skrzynie 5 5  

8522903000 – –  Nieoprawione szafiry i diamenty na igły 5 10  
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8522904000 – –  Mechanizmy do odtwarzania do optycznych 
systemów odczytu 

5 0  

8522905000 – –  Kasetowe mechanizmy do odtwarzania 5 0  

8522909000 – –  Pozostałe 5 5  

8523210000 – –  Karty zawierające pasek magnetyczny 25 10  

8523291000 – – –  Dyski magnetyczne 15 10  

8523292100 – – – –  O szerokości nieprzekraczającej 4 mm 15 0  

8523292200 – – – –  O szerokości przekraczającej 4 mm, ale 
nieprzekraczającej 6,5 mm 

15 0  

8523292300 – – – –  O szerokości przekraczającej 6,5 mm 15 0  

8523293100 – – – –  O szerokości nieprzekraczającej 4 mm 15 0  

8523293200 – – – –  O szerokości przekraczającej 4 mm, ale 
nieprzekraczającej 6,5 mm 

15 0  

8523293300 – – – –  O szerokości przekraczającej 6,5 mm 15 0  

8523299010 – – – – Do odtwarzania zjawisk fizycznych, in
nych niż dźwięk lub obraz 

15 5  

8523299090 – – – –  Pozostałe 15 0  

8523401000 – –  Niezapisane 5 10  

8523402100 – – –  Do odtwarzania dźwięku 15 10  

8523402200 – – –  Do odtwarzania obrazu lub obrazu 
i dźwięku 

25 10  

8523402900 – – –  Pozostałe 15 10  

8523510000 – –  Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej 15 0  

8523520000 – –  »Karty inteligentne« 0 0  

8523591000 – – –  Karty i identyfikatory zbliżeniowe 0 0  

8523599000 – – –  Pozostałe 15 10  
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8523801000 – – Dyski (puste lub zapisane), taśmy, filmy i po
zostałe gotowe matryce i wzorce 

15 10  

8523802100 – – –  Edukacyjne 15 10  

8523802900 – – –  Pozostałe 15 10  

8523803000 – –  Do odtwarzania zjawisk fizycznych, innych 
niż dźwięk lub obraz 

15 10  

8523809000 – –  Pozostałe 15 10  

8525501000 – –  Do radiofonii 15 0  

8525502000 – –  Do telewizji 15 0  

8525601000 – –  Do radiotelefonii lub radiotelegrafii 15 0  

8525602000 – –  Do radiofonii 15 0  

8525801000 – –  Kamery telewizyjne 5 0  

8525802000 – – Kamery i aparaty cyfrowe oraz rejestrujące ka
mery wideo 

25 10  

8526100000 –  Aparatura radarowa 5 0  

8526910000 – –  Aparatura radionawigacyjna 5 0  

8526920000 – – Aparatura do zdalnego sterowania drogą ra
diową 

5 0  

8527120000 – –  Radioodtwarzacze kasetowe kieszonkowe 20 10  

8527130000 – –  Pozostałe aparaty połączone z aparaturą do 
zapisu lub odtwarzania dźwięku 

20 10  

8527190000 – –  Pozostałe 20 5  

8527210010 – –  Całkowicie rozebrane na części 0 0  

8527210090 – –  Pozostałe 20 10  

8527290000 – –  Pozostałe 20 10  

24.12.2016 L 356/1045 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



NANDINA 
2007 Wyszczególnienie Stawka podstawowa Kategoria Uwagi 

8527910000 – – Połączone z aparaturą do zapisu lub odtwa
rzania dźwięku 

20 10  

8527920000 – –  Niepołączone z aparaturą do rejestracji lub 
odtwarzania dźwięku, ale połączone z zega
rem 

20 10  

8527990000 – –  Pozostałe 20 10  

8528410000 – – W rodzaju wyłącznie lub głównie stosowa
nych w systemach do automatycznego prze
twarzania danych objętych pozycją 8471 

0 0  

8528490000 – –  Pozostałe 20(*): 5 % nieprzekracza
jące 20 cali, 5 % + 73,11 
USD – przekraczające 20 
ale nieprzekraczające 32 

cali, 5 % + 140,32 USD – 
przekraczające 32 ale nie

przekraczające 41 cali, 5 % 
+ 158,14 USD – przekra
czające 41 ale nieprzekra
czające 50 cali, 20 % prze

kraczające 50 cali 

10  

8528510000 – – W rodzaju wyłącznie lub głównie stosowa
nych w systemach do automatycznego prze
twarzania danych objętych pozycją 8471 

0 0  

8528590000 – –  Pozostałe 20(*): 5 % nieprzekracza
jące 20 cali, 5 % + 73,11 
USD – przekraczające 20 
ale nieprzekraczające 32 

cali, 5 % + 140,32 USD – 
przekraczające 32 ale nie

przekraczające 41 cali, 5 % 
+ 158,14 USD – przekra
czające 41 ale nieprzekra
czające 50 cali, 20 % prze

kraczające 50 cali 

10  

8528610000 – – W rodzaju wyłącznie lub głównie stosowa
nych w systemach do automatycznego prze
twarzania danych objętych pozycją 8471 

0 0  

8528690000 – –  Pozostałe 20 0  

8528710000 – –  Nieprzeznaczona do włączenia wyświetlacza 
lub ekranu wideo 

20 10  
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8528720010 – – –  Całkowicie rozebrane na części 20 10  

8528720090 – – –  Pozostałe 20(*): 5 % + 39,97 USD – 
nieprzekraczające 20 cali, 
5 % + 73,11 USD – prze
kraczające 20 ale nieprze

kraczające 32 cali, 5 % 
+ 140,32 USD – przekra
czające 32 ale nieprzekra

czające 41 cali, 5 % 
+ 158,14 USD – przekra
czające 41 ale nieprzekra
czające 50 cali, 20 % prze

kraczające 50 cali 

10  

8528730000 – – Pozostała, czarno-biała lub inna monochro
matyczna 

20 10  

8529101000 – –  Anteny ferrytowe 10 0  

8529102000 – –  Anteny paraboliczne 15 10  

8529109000 – –  Pozostałe; części 15 10  

8529901010 – – –  Obudowy i fronty 0 0  

8529901090 – – –  Pozostałe 15 0  

8529902000 – – Karty z elementami drukowanymi lub elemen
tami montowanymi powierzchniowo 

5 10  

8529909000 – –  Pozostałe 20 5  

8530100000 – Urządzenia dla ruchu kolejowego lub tramwajo
wego 

15 0  

8530801000 – – Sygnalizatory świetlne oraz ich skrzynki kon
trolne 

15 10  

8530809000 – –  Pozostałe 15 0  

8530900000 –  Części 10 0  

8531100000 – Aparatura przeciwwłamaniowa, przeciwpoża
rowa oraz inna temu podobna 

15 10  

8531200000 –  Tablice sygnalizacyjne zawierające urządzenia 
ciekłokrystaliczne (LCD) lub diody elektrolumi
nescencyjne (LED) 

5 0  

8531800000 –  Pozostała aparatura 15 10  
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8531900000 –  Części 5 0  

8532100000 –  Kondensatory stałe przeznaczone do zastosowań 
w obwodach prądu 50/60 Hz dla mocy biernej 
nie mniejszej niż 0,5 kvar (kondensatory elek
troenergetyczne) 

5 0  

8532210000 – –  Tantalowe 0 0  

8532220000 – –  Elektrolityczne aluminiowe 5 0  

8532230000 – –  Ceramiczne, jednowarstwowe 0 0  

8532240000 – –  Ceramiczne, wielowarstwowe 0 0  

8532250000 – – Z dielektrykiem na bazie papieru lub z two
rzywa sztucznego 

0 0  

8532290000 – –  Pozostałe 0 0  

8532300000 –  Kondensatory nastawne lub strojeniowe 5 0  

8532900000 –  Części 5 0  

8533100000 – Rezystory stałe węglowe, masowe lub war
stwowe 

0 0  

8533210000 – –  Dla mocy nieprzekraczającej 20 W 5 0  

8533290000 – –  Pozostałe 0 0  

8533311000 – – –  Reostaty do napięć nieprzekraczających 
260 V i prądu nieprzekraczającego 30 A 

10 0  

8533312000 – – –  Potencjometry 0 0  

8533319000 – – –  Pozostałe 10 0  

8533391000 – – –  Reostaty do napięć nieprzekraczających 
260 V i prądu nieprzekraczającego 30 A 

0 0  

8533392000 – – –  Pozostałe reostaty 0 0  

8533393000 – – –  Potencjometry 0 0  

8533399000 – – –  Pozostałe 0 0  
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8533401000 – –  Reostaty do napięć nieprzekraczających 
260 V i prądu nieprzekraczającego 30 A 

0 0  

8533402000 – –  Pozostałe reostaty 0 0  

8533403000 – –  Potencjometry węglowe 0 0  

8533404000 – –  Pozostałe potencjometry 0 0  

8533409000 – –  Pozostałe 0 0  

8533900000 –  Części 10 0  

8534000000 Obwody drukowane 0 0  

8535100000 –  Bezpieczniki 0 0  

8535210000 – –  Do napięć mniejszych niż 72,5 kV 5 0  

8535290000 – –  Pozostałe 0 0  

8535300000 –  Odłączniki i przełączniki 5 0  

8535401000 – –  Odgromniki i ograniczniki napięcia 5 0  

8535402000 – –  Ochronniki przepięciowe 5 0  

8535901000 – –  Komutatory 5 0  

8535909000 – –  Pozostałe 5 0  

8536101000 – –  Bezpieczniki do pojazdów objętych działem 
87 

0 0  

8536102000 – –  Pozostałe, do napięć nieprzekraczających 
260 V i prądu nieprzekraczającego 30 A 

15 10  

8536109000 – –  Pozostałe 15 10  

8536202000 – –  Do napięć nieprzekraczających 260 V i prądu 
nieprzekraczającego 100 A 

5 5  

8536209000 – –  Pozostałe 5 5  

8536301100 – – –  Odgromniki z elektrodami w atmosferze 
gazowej do ochrony linii telefonicznych 

5 0  

8536301900 – – –  Pozostałe 5 0  
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8536309000 – –  Pozostałe 5 0  

8536411000 – – – Do prądu znamionowego nieprzekraczają
cego 30 A 

5 0  

8536419000 – – –  Pozostałe 5 0  

8536491100 – – – –  Styczniki 0 0  

8536491900 – – – –  Pozostałe 0 0  

8536499000 – – –  Pozostałe 15 0  

8536501100 – – –  Do pojazdów objętych działem 87 5 0  

8536501900 – – –  Pozostałe 0 0  

8536509000 – –  Pozostałe 0 0  

8536610000 – –  Oprawy lamp 5 10  

8536690000 – –  Pozostałe 5 10  

8536700000 –  Złącza do włókien optycznych, wiązek włókien 
optycznych lub kabli światłowodowych 

0 0  

8536901000 – – Urządzenia do wykonywania połączeń w ob
wodach elektrycznych. lub do tych obwodów, 
do napięć nieprzekraczających 260 V i prądu 
o nieprzekraczającego 30 A 

0 0  

8536902000 – –  Przyłącza do napięć nieprzekraczających 24 V 5 0  

8536909000 – –  Pozostałe 5 0  

8537101000 – –  Sterowniki programowalne 15 10  

8537109000 – –  Pozostałe 15 5  

8537200000 –  Do napięć przekraczających 1 000 V 15 0  

8538100000 –  Tablice, panele, konsole, szafy oraz inne układy 
wsporcze objęte pozycją 8537, niewyposażone 
w przynależną do nich aparaturę 

5 5  

8538900000 –  Pozostałe 5 5  

8539100000 –  Zespoły nierozbieralnych wkładów reflektorów 15 0  
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8539210000 – – Lampy halogenowe z żarnikiem wolframo
wym 

15 10  

8539221000 – – –  Miniaturowe 15 10  

8539229000 – – –  Pozostałe 15 10  

8539291000 – – – Do sprzętu do oświetlania ulic lub do apa
ratury sygnalizacyjnej objętej pozycją 8512, 
innego niż stosowany do oświetlania 
wnętrz 

15 10  

8539292000 – – –  Miniaturowe 15 10  

8539299000 – – –  Pozostałe 15 10  

8539311000 – – –  Lampy proste 0 0  

8539312000 – – –  Lampy kołowe 0 0  

8539313000 – – –  Kompaktowe, nawet zintegrowane 0 0  

8539319000 – – –  Pozostałe 0 0  

8539320000 – – Lampy na pary rtęci lub sodu; lampy metalo
halogenkowe 

30 5  

8539392000 – – –  Lampy błyskowe 15 10  

8539399000 – – –  Pozostałe 15 10  

8539410000 – –  Lampy łukowe 5 10  

8539490000 – –  Pozostałe 5 10  

8539901000 – –  Podstawy gwintowe 0 0  

8539909000 – –  Pozostałe 0 0  

8540110000 – –  Kolorowe 0 0  

8540120000 – –  Czarno-białe lub inne monochromatyczne 5 0  

8540200000 –  Lampy analizujące do kamer telewizyjnych, 
przetworniki obrazowe i wzmacniacze obrazu; 
pozostałe lampy fotokatodowe 

5 0  

8540400000 – Lampy do wyświetlania danych/grafiki, kolo
rowe, z wielkością plamki punktu mniejszą niż 
0,4 mm 

5 0  

8540500000 –  Lampy do wyświetlania danych/grafiki, czarno- 
białe lub inne monochromatyczne 

5 0  
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8540600000 –  Pozostałe lampy elektronopromieniowe 5 0  

8540710000 – –  Magnetrony 5 0  

8540720000 – –  Klistrony 0 0  

8540790000 – –  Pozostałe 5 0  

8540810000 – –  Lampy odbiorcze lub wzmacniające 5 0  

8540890000 – –  Pozostałe 5 0  

8540910000 – –  Lamp elektronopromieniowych 5 0  

8540990000 – –  Pozostałe 5 0  

8541100000 –  Diody, inne niż fotodiody lub diody świecące 5 0  

8541210000 – –  O współczynniku strat mniejszym niż 1 W 0 0  

8541290000 – –  Pozostałe 0 0  

8541300000 – Tyrystory, diaki i triaki, inne niż elementy świat
łoczułe 

5 0  

8541401000 – –  Fotoogniwa, nawet zmontowane w moduły 
lub tworzące panele 

0 0  

8541409000 – –  Pozostałe 0 0  

8541500000 –  Pozostałe elementy półprzewodnikowe 0 0  

8541600000 –  Oprawione kryształy piezoelektryczne 5 0  

8541900000 –  Części 0 0  

8542310000 – – Procesory i sterowniki, nawet połączone z pa
mięciami, przetwornikami, układami logicz
nymi, wzmacniaczami, zegarami i układami 
czasowymi lub innymi układami 

0 0  

8542320000 – –  Pamięci 0 0  

8542330000 – –  Wzmacniacze 0 0  

8542390000 – –  Pozostałe 0 0  

8542900000 –  Części 0 0  
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8543100000 –  Akceleratory cząstek 5 0  

8543200000 –  Generatory sygnałów 10 5  

8543300000 – Maszyny i aparatura do galwanotechniki, elek
trolizy lub elektroforezy 

10 5  

8543701000 – –  Zasilacze do ogrodzeń elektrycznych 5 0  

8543702000 – –  Wykrywacze metalu 0 0  

8543703000 – –  Aparatura do zdalnego sterowania 0 0  

8543709000 – –  Pozostałe 0 0  

8543900000 –  Części 0 0  

8544110000 – –  Miedziany 10 10  

8544190000 – –  Pozostałe 10 10  

8544200000 – Kabel koncentryczny i inne współosiowe prze
wody elektryczne 

15 10  

8544300000 –  Wiązki przewodów zapłonowych i inne wiązki 
przewodów, w rodzaju stosowanych w środkach 
transportu 

15 10  

8544421000 – – –  Stosowane w telekomunikacji 15 10  

8544422000 – – –  Pozostałe, miedziane 15 10  

8544429000 – – –  Pozostałe 15 10  

8544491000 – – –  Miedziany 15 10  

8544499000 – – –  Pozostałe 15 10  

8544601000 – –  Miedziany 15 10  

8544609000 – –  Pozostałe 15 10  

8544700000 –  Kable światłowodowe 0 0  

8545110000 – –  W rodzaju stosowanych w piecach 0 0  

8545190000 – –  Pozostałe 0 0  

8545200000 –  Szczotki 0 0  
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8545902000 – –  Węgiel do baterii 5 0  

8545909000 – –  Pozostałe 0 0  

8546100000 –  Szklane 5 0  

8546200000 –  Ceramiczne 10 10  

8546901000 – –  Krzemowe 5 10  

8546909000 – –  Pozostałe 5 10  

8547101000 – –  Korpusy świec zapłonowych 10 0  

8547109000 – –  Pozostałe 10 0  

8547200000 –  Osprzęt izolacyjny z tworzyw sztucznych 0 0  

8547901000 – – Rurki oraz ich połączenia, z metali nieszla
chetnych, wyłożone wewnątrz materiałem 
izolacyjnym 

0 0  

8547909000 – –  Pozostałe 10 0  

8548100010 – –  Zawierające ferryty 15 0  

8548100090 – –  Pozostałe 15 0  

8548900020 – –  Zawierające ferryty 5 0  

8548900090 – –  Pozostałe 15 0  

8601100000 – Zasilane z zewnętrznego źródła energii elek
trycznej 

5 0  

8601200000 –  Zasilane z akumulatorów 0 0  

8602100000 –  Lokomotywy spalinowo-elektryczne 5 0  

8602900000 –  Pozostałe 5 0  

8603100000 – Zasilane z zewnętrznego źródła energii elek
trycznej 

5 0  

8603900000 –  Pozostałe 5 0  

8604001000 –  Samobieżne 5 0  

8604009000 –  Pozostałe 5 0  
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8605000000 Wagony pasażerskie, kolejowe lub tramwajowe, 
wagony bagażowe, pocztowe oraz pozostałe wa
gony specjalnego przeznaczenia (z wyłączeniem 
tych objętych pozycją 8604) 

20 0  

8606100000 –  Cysterny i temu podobne 20 10  

8606300000 –  Wagony samowyładowcze, inne niż te objęte 
podpozycją 8606 10 

20 10  

8606910000 – –  Kryte i zamknięte 20 10  

8606920000 – – Odkryte z niezdejmowanymi bokami, o wyso
kości przekraczającej 60 cm 

20 10  

8606990000 – –  Pozostałe 20 0  

8607110000 – –  Wózki zwrotne napędzane i jednoosiowe 
wózki Bissela 

5 0  

8607120000 – –  Pozostałe wózki zwrotne i wózki Bissela 5 0  

8607190000 – –  Pozostałe, włącznie z częściami 5 0  

8607210000 – –  Hamulce pneumatyczne i ich części 5 0  

8607290000 – –  Pozostałe 5 0  

8607300000 –  Haki i pozostałe układy sprzęgające, bufory, i ich 
części 

5 0  

8607910000 – –  Lokomotyw 5 0  

8607990000 – –  Pozostałe 5 0  

8608000000 Osprzęt torów kolejowych lub tramwajowych; me
chaniczne (oraz elektromechaniczne) urządzenia 
sygnalizacyjne, bezpieczeństwa i sterowania ru
chem szynowym, drogowym, na wodach śródlądo
wych, miejscach postojowych, w portach lub na 
lotniskach; ich części 

15 5  

8609000000 Pojemniki (włączając pojemniki do transportu cie
czy) specjalnie skonstruowane i wyposażone do 
przewozu jednym lub więcej środkami transportu 

15 0  

8701100000 –  Ciągniki kierowane przez pieszego 0 0  

8701200080 – –  Całkowicie rozebrane na części 0 0  
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8701200090 – –  Pozostałe 0 0  

8701300000 –  Ciągniki gąsienicowe 0 0  

8701900000 –  Pozostałe 0 0  

8702101080 – – –  Całkowicie rozebrane na części 0 0  

8702101090 – – –  Pozostałe 35 10  

8702109080 – – –  Całkowicie rozebrane na części 0 0  

8702109090 – – –  Pozostałe 10 7  

8702901080 – – –  Całkowicie rozebrane na części 0 0  

8702901090 – – –  Pozostałe 10 0  

8702909180 – – – –  Całkowicie rozebrane na części 0 0  

8702909190 – – – –  Pozostałe 35 10  

8702909980 – – – –  Całkowicie rozebrane na części 0 0  

8702909991 – – – –  Pojazdy hybrydowe 0 0  

8702909992 – – – –  Pojazdy hybrydowe całkowicie rozebrane 
na części 

3 0  

8702909999 – – – –  Pozostałe 0 0  

8703100000 – Pojazdy specjalnie zaprojektowane do porusza
nia się po śniegu; pojazdy golfowe i podobne 
pojazdy 

20 5  

8703210080 – – –  Całkowicie rozebrane na części 10, redukcja ceł % ad valo
rem ma zastosowanie zgod
nie z załącznikiem II rezo

lucji COMEX nr 65, na 
podstawie udziału procen

towego ekwadorskiego pro
duktu pochodzącego (PEI), 

cło minimalne 5 % 

7  

8703210090 – – –  Pozostałe 35 7  

8703221080 – – – –  Całkowicie rozebrane na części 10, redukcja ceł % ad valo
rem ma zastosowanie zgod
nie z załącznikiem II rezo

lucji COMEX nr 65, na 
podstawie udziału procen

towego ekwadorskiego pro
duktu pochodzącego (PEI), 

cło minimalne 5 % 

7  

8703221090 – – – –  Pozostałe 40 7  
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8703229080 – – – –  Całkowicie rozebrane na części 10, redukcja ceł % ad valo
rem ma zastosowanie zgod
nie z załącznikiem II rezo

lucji COMEX nr 65, na 
podstawie udziału procen

towego ekwadorskiego pro
duktu pochodzącego (PEI), 

cło minimalne 5 % 

7  

8703229090 – – – –  Pozostałe 40 7  

8703231080 – – – –  Całkowicie rozebrane na części 10 i 14, redukcja ceł % ad 
valorem ma zastosowanie 
zgodnie z załącznikiem II 

rezolucji COMEX nr 65, na 
podstawie udziału procen

towego ekwadorskiego pro
duktu pochodzącego (PEI), 

cło minimalne 4,38 % 

7  

8703231090 – – – –  Pozostałe 40, 35 % wyłącznie dla po
jazdów o pojemności sko

kowej przekraczającej 
1 900 cm3 

7  

8703239080 – – – –  Całkowicie rozebrane na części 10 i 14 redukcja ceł % ad 
valorem ma zastosowanie 
zgodnie z załącznikiem II 

rezolucji COMEX nr 65, na 
podstawie udziału procen

towego ekwadorskiego pro
duktu pochodzącego (PEI), 

cło minimalne 4,38 % 

7  

8703239090 – – – –  Pozostałe 40, 35 % wyłącznie dla po
jazdów o pojemności sko

kowej przekraczającej 
1 900 cm3 

7  

8703241080 – – – –  Całkowicie rozebrane na części 18, redukcja ceł % ad valo
rem ma zastosowanie zgod
nie z załącznikiem II rezo

lucji COMEX nr 65, na 
podstawie udziału procen

towego ekwadorskiego pro
duktu pochodzącego (PEI), 

cło minimalne 4,38 % 

7  

8703241090 – – – –  Pozostałe 35 7  

8703249080 – – – –  Całkowicie rozebrane na części 18, redukcja ceł % ad valo
rem ma zastosowanie zgod
nie z załącznikiem II rezo

lucji COMEX nr 65, na 
podstawie udziału procen

towego ekwadorskiego pro
duktu pochodzącego (PEI), 

cło minimalne 4,38 % 

7  
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8703249090 – – – –  Pozostałe 35 7  

8703311080 – – – –  Całkowicie rozebrane na części 10, redukcja ceł % ad valo
rem ma zastosowanie zgod
nie z załącznikiem II rezo

lucji COMEX nr 65, na 
podstawie udziału procen

towego ekwadorskiego pro
duktu pochodzącego (PEI), 

cło minimalne 5 % 

7  

8703311090 – – – –  Pozostałe 40 7  

8703319080 – – – –  Całkowicie rozebrane na części 10, redukcja ceł % ad valo
rem ma zastosowanie zgod
nie z załącznikiem II rezo

lucji COMEX nr 65, na 
podstawie udziału procen

towego ekwadorskiego pro
duktu pochodzącego (PEI), 

cło minimalne 5 % 

7  

8703319090 – – – –  Pozostałe 40 7  

8703321080 – – – –  Całkowicie rozebrane na części 10 i 14, redukcja ceł % ad 
valorem ma zastosowanie 
zgodnie z załącznikiem II 

rezolucji COMEX nr 65, na 
podstawie udziału procen

towego ekwadorskiego pro
duktu pochodzącego (PEI), 

cło minimalne 5 % 

7  

8703321090 – – – –  Pozostałe 40 7  

8703329080 – – – –  Całkowicie rozebrane na części 10 i 14, redukcja ceł % ad 
valorem ma zastosowanie 
zgodnie z załącznikiem II 

rezolucji COMEX nr 65, na 
podstawie udziału procen

towego ekwadorskiego pro
duktu pochodzącego (PEI), 

cło minimalne 5 % 

7  

8703329090 – – – –  Pozostałe 40 7  

8703331080 – – – –  Całkowicie rozebrane na części 14 i 18, redukcja ceł % ad 
valorem ma zastosowanie 
zgodnie z załącznikiem II 

rezolucji COMEX nr 65, na 
podstawie udziału procen

towego ekwadorskiego pro
duktu pochodzącego (PEI), 

cło minimalne 5 % 

7  

24.12.2016 L 356/1058 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



NANDINA 
2007 Wyszczególnienie Stawka podstawowa Kategoria Uwagi 

8703331090 – – – –  Pozostałe 40 7  

8703339080 – – – –  Całkowicie rozebrane na części 14 i 18, redukcja ceł % ad 
valorem ma zastosowanie 
zgodnie z załącznikiem II 

rezolucji COMEX nr 65, na 
podstawie udziału procen

towego ekwadorskiego pro
duktu pochodzącego (PEI), 

cło minimalne 5 % 

7  

8703339090 – – – –  Pozostałe 40 7  

8703900080 – –  Całkowicie rozebrane na części 14 i 18, redukcja ceł % ad 
valorem ma zastosowanie 
zgodnie z załącznikiem II 

rezolucji COMEX nr 65, na 
podstawie udziału procen

towego ekwadorskiego pro
duktu pochodzącego (PEI), 

cło minimalne 5 % 

7  

8703900091 – – – –  Pojazdy hybrydowe 35(*): 0 % wyłącznie po
jazdy o pojemności skoko

wej od 0 cm3 do 
2 000 cm3; 10 % wyłącznie 
pojazdy od 2 001 cm3 do 

3 000 cm3; 
20 % od 3 001 cm3 do 

4 000 cm3; 
35 % przekraczające 

4 000 cm3 

7  

8703900092 – – – –  Pojazdy hybrydowe całkowicie rozebrane 
na części 

14 i 18, redukcja ceł % ad 
valorem ma zastosowanie 
zgodnie z załącznikiem II 

rezolucji COMEX nr 65, na 
podstawie udziału procen

towego ekwadorskiego pro
duktu pochodzącego (PEI), 

cło minimalne 5 % 

7  

8703900099 –  Pozostałe 35 7  

8704100080 – –  Całkowicie rozebrane na części 3 0  

8704100090 – –  Pozostałe 15 0  

8704211080 – – – –  Całkowicie rozebrane na części Od 5 % do 9 %, redukcja 
ceł % ad valorem ma zasto
sowanie zgodnie z załączni

kiem II rezolucji COMEX 
nr 65, na podstawie 

udziału procentowego ek
wadorskiego produktu po
chodzącego (PEI), cło mini

malne 5 % 

10  

8704211090 – – – –  Pozostałe 40 10  
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8704219080 – – – –  Całkowicie rozebrane na części 0 0  

8704219090 – – – –  Pozostałe 10 10  

8704221080 – – – –  Całkowicie rozebrane na części 0 0  

8704221090 – – – –  Pozostałe 10 10  

8704222080 – – – –  Całkowicie rozebrane na części 0 0  

8704222090 – – – –  Pozostałe 10 10  

8704229080 – – – –  Całkowicie rozebrane na części 0 0  

8704229090 – – – –  Pozostałe 10 5  

8704230080 – – –  Całkowicie rozebrane na części 0 0  

8704230090 – – –  Pozostałe 10 5  

8704311080 – – – –  Całkowicie rozebrane na części Od 5 % do 9 %, redukcja 
ceł % ad valorem ma zasto
sowanie zgodnie z załączni

kiem II rezolucji COMEX 
nr 65, na podstawie 

udziału procentowego ek
wadorskiego produktu po
chodzącego (PEI), cło mini

malne 5 % 

10  

8704311090 – – – –  Pozostałe 40 10  

8704319080 – – – –  Całkowicie rozebrane na części 0 0  

8704319090 – – – –  Pozostałe 10 10  

8704321080 – – – –  Całkowicie rozebrane na części 3 0  

8704321090 – – – –  Pozostałe 10 10  

8704322080 – – – –  Całkowicie rozebrane na części 3 0  

8704322090 – – – –  Pozostałe 15 10  

8704329080 – – – –  Całkowicie rozebrane na części 3 0  

8704329090 – – – –  Pozostałe 10 10  

8704900080 – –  Całkowicie rozebrane na części 0 0  
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8704900091 – – –  Pojazdy hybrydowe 35(*): 0 % wyłącznie po
jazdy o pojemności skoko

wej od 0 cm3 do 
2 000 cm3; 10 % wyłącznie 
pojazdy od 2 001 cm3 do 

3 000 cm3; 
20 % od 3 001 cm3 do 

4 000 cm3; 
35 % przekraczające 

4 000 cm3 

10  

8704900092 – – –  Pojazdy hybrydowe całkowicie rozebrane 
na części 

14 i 18, redukcja ceł % ad 
valorem ma zastosowanie 
zgodnie z załącznikiem II 

rezolucji COMEX nr 65, na 
podstawie udziału procen

towego ekwadorskiego pro
duktu pochodzącego (PEI), 

cło minimalne 5 % 

10  

8704900099 – – –  Pozostałe 10 10  

8705100000 –  Dźwigi samojezdne (żurawie samochodowe) 5 0  

8705200000 –  Samojezdne wieże wiertnicze 10 0  

8705300000 –  Pojazdy strażackie 10 5  

8705400000 –  Betoniarki samochodowe 10 0  

8705901100 – – –  Zamiatarki 10 0  

8705901900 – – –  Pozostałe 10 10  

8705902000 – –  Ruchome stacje radiologiczne 5 0  

8705909000 – –  Pozostałe 10 0  

8706001080 – –  Całkowicie rozebrane na części 0 0  

8706001090 – –  Pozostałe 35 5  

8706002180 – – –  Całkowicie rozebrane na części 0 0  

8706002190 – – –  Pozostałe 10 0  

8706002980 – – –  Całkowicie rozebrane na części 0 0  

8706002990 – – –  Pozostałe 10 0  

8706009180 – – –  Całkowicie rozebrane na części 40(*): Redukcja ceł % ad 
valorem ma zastosowanie 
zgodnie z załącznikiem II 

rezolucji COMEX nr 65, na 
podstawie udziału procen

towego ekwadorskiego pro
duktu pochodzącego (PEI), 

cło minimalne 5 % 

7  
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8706009190 – – –  Pozostałe 10 10  

8706009280 – – –  Całkowicie rozebrane na części 0 0  

8706009290 – – –  Pozostałe 10 10  

8706009980 – –  Całkowicie rozebrane na części 3 0  

8706009991 – – –  Pojazdy hybrydowe 0 0  

8706009992 – – –  Pojazdy hybrydowe całkowicie rozebrane 
na części 

0 0  

8706009999 – – –  Pozostałe 10 10  

8707100000 –  Do pojazdów objętych pozycją 8703 15 10  

8707901000 – –  Do pojazdów objętych pozycją 8702 15 10  

8707909000 – –  Pozostałe 15 10  

8708100000 –  Zderzaki i ich części 15 10  

8708210000 – –  Pasy bezpieczeństwa 15 0  

8708291000 – – –  Miękkie dachy samochodowe 15 10  

8708292000 – – –  Błotniki, pokrywy silnikowe, boki, drzwi 
i ich części 

15 10  

8708293000 – – –  Kraty przednie (kraty z żaluzjami, kraty) 15 10  

8708294000 – – –  Tablice rozdzielcze 15 10  

8708295000 – – – Okna obramowane; okna, nawet obramo
wane, wyposażone w rezystory grzejne lub 
złącza elektryczne 

15 10  

8708299000 – – –  Pozostałe 15 5  

8708301000 – –  Zmontowane okładziny hamulcowe 10 10  

8708302100 – – –  Hamulce bębnowe 15 5  

8708302200 – – –  Układy pneumatyczne 5 0  

8708302300 – – –  Układy hydrauliczne 5 0  

8708302400 – – –  Hamulce ze wspomaganiem 5 0  
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8708302500 – – –  Tarcze 5 5  

8708302900 – – –  Pozostałe części 10 0  

8708401000 – –  Skrzynie biegów 5 0  

8708409000 – –  Pozostałe 5 0  

8708501100 – – – Mosty napędowe z mechanizmem różnico
wym 

5 0  

8708501900 – – –  Części 5 0  

8708502100 – – –  Osie nienapędzane 5 0  

8708502900 – – –  Części 5 0  

8708701000 – –  Koła i ich części 10 5  

8708702000 – –  Kołpaki i pozostałe akcesoria 10 5  

8708801000 – –  Przeguby kulowe oraz ich części 5 0  

8708802000 – –  Amortyzatory oraz ich części 5 0  

8708809000 – –  Pozostałe 10 10  

8708910000 – –  Chłodnice oraz ich części 10 5  

8708920000 – –  Tłumiki i rury wydechowe; ich części 10 5  

8708931000 – – –  Sprzęgła 5 0  

8708939100 – – – –  Płytki i tarcze 10 5  

8708939900 – – – –  Pozostałe 10 5  

8708940000 – –  Koła kierownicy, kolumny kierownicy oraz 
przekładnie kierownicy; ich części 

5 5  

8708950000 – – Poduszki powietrzne z systemem nadmuchi
wania; ich części 

10 10  

8708991100 – – – –  Ramy podwozia 10 10  

8708991900 – – – –  Części 10 0  

8708992100 – – – –  Sprzęgła Cardana 5 0  
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8708992900 – – – –  Części 5 0  

8708993100 – – – –  Układy mechaniczne 5 0  

8708993200 – – – –  Układy hydrauliczne 5 0  

8708993300 – – – –  Terminale 5 0  

8708993900 – – – –  Pozostałe części 5 0  

8708994000 – – –  Gąsienicowe układy bieżne i ich części 5 0  

8708995000 – – –  Zbiorniki paliwa 10 10  

8708999600 – – – –  Urządzenia do ładowania oraz czujniki 
blokowania do pasów bezpieczeństwa 

5 5  

8708999920 – – – – –  Wiązki przewodów elektrycznych do 
pojazdów objętych pozycjami od 8701 
do 8705 

10 10  

8708999990 – – – – –  Pozostałe 10 10  

8709110000 – –  Elektryczne 5 0  

8709190000 – –  Pozostałe 10 10  

8709900000 –  Części 10 0  

8710000000 Czołgi i pozostałe opancerzone pojazdy bojowe sa
mobieżne, nawet z uzbrojeniem, oraz ich części 

20 10  

8711100010 – –  Całkowicie rozebrane na części 0 0  

8711100090 – –  Pozostałe 30 10  

8711200010 – –  Całkowicie rozebrane na części 0 0  

8711200090 – –  Pozostałe 30 10  

8711300010 – –  Całkowicie rozebrane na części 0 0  

8711300090 – –  Pozostałe 30 10  

8711400010 – –  Całkowicie rozebrane na części 5 10  
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8711400090 – –  Pozostałe 30 10  

8711500010 – –  Całkowicie rozebrane na części 5 10  

8711500090 – –  Pozostałe 30 10  

8711900010 – –  Całkowicie rozebrane na części 5 10  

8711900090 – –  Pozostałe 30 10  

8712000000 Rowery dwukołowe i pozostałe rowery (włączając 
trzykołowe wózki-rowery dostawcze), bezsilnikowe 

30 10  

8713100000 –  Bez mechanicznego napędu 0 0  

8713900000 –  Pozostałe 0 0  

8714110000 – –  Siodełka 10 10  

8714190000 – –  Pozostałe 10 10  

8714200000 – Wózków i pozostałych pojazdów dla osób nie
pełnosprawnych 

0 0  

8714910000 – –  Ramy i widelce oraz ich części 5 0  

8714921000 – – –  Obręcze kół 5 0  

8714929000 – – –  Szprychy 5 0  

8714930000 – –  Piasty, inne niż piasty hamujące (»torpedo«) 
oraz koła łańcuchowe wolnych kół 

10 0  

8714940000 – –  Hamulce, włączając piasty hamujące i ich 
części 

5 0  

8714950000 – –  Siodełka 10 0  

8714960000 – –  Pedały i mechanizm korbowy oraz ich części 10 0  

8714990000 – –  Pozostałe 10 10  

8715001000 –  Wózki dziecięce i tym podobne 20 10  

8715009000 –  Części 15 10  

8716100000 –  Przyczepy i naczepy, mieszkalne lub turystyczne 
(kempingowe) 

20 10  
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8716200000 – Przyczepy lub naczepy do celów rolniczych, sa
mozaładowcze lub samowyładowcze 

20 7  

8716310000 – –  Przyczepy-cysterny i naczepy-cysterny 20 10  

8716390000 – –  Pozostałe 20 10  

8716400000 –  Pozostałe przyczepy i naczepy 20 10  

8716801000 – –  Taczki 20 5  

8716809000 – –  Pozostałe 20 5  

8716900000 –  Części 5 0  

8801000000 Balony i sterowce; szybowce, lotnie oraz pozostałe 
statki powietrzne, bez napędu 

10 0  

8802110000 – –  O masie własnej nieprzekraczającej 2 000 kg 5 0  

8802120000 – –  O masie własnej przekraczającej 2 000 kg 5 0  

8802201000 – – Samoloty o maksymalnym ciężarze starto
wym nieprzekraczającym 5 700 kg, inne niż 
przeznaczone do celów wojskowych 

5 5  

8802209000 – –  Pozostałe 0 0  

8802301000 – – Samoloty o maksymalnym ciężarze starto
wym nieprzekraczającym 5 700 kg, inne niż 
przeznaczone do celów wojskowych 

5 0  

8802309000 – –  Pozostałe 5 0  

8802400000 –  Samoloty i pozostałe statki powietrzne, o masie 
własnej przekraczającej 15 000 kg 

5 0  

8802600000 –  Statki kosmiczne (włączając sztuczne satelity) 
oraz stacje orbitalne i pojazdy nośne statków 
kosmicznych 

5 0  

8803100000 –  Śmigła i wirniki oraz ich części 5 0  

8803200000 –  Podwozia i ich części 5 0  

8803300000 –  Pozostałe części do samolotów lub śmigłowców 5 0  
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8803900000 –  Pozostałe 5 0  

8804000000 –  Spadochrony (włączając spadochrony kierowane 
i paralotnie) oraz spadochrony wirnikowe; części 
i akcesoria do nich 

5 0  

8805100000 – Maszyny i urządzenia startowe do statków po
wietrznych wraz z ich częściami; maszyny i urzą
dzenia umożliwiające lądowanie statków po
wietrznych na lotniskowcu lub podobne ma
szyny i urządzenia wraz z ich częściami 

5 0  

8805210000 – –  Symulatory walki powietrznej i ich części 5 0  

8805290000 – –  Pozostałe 5 0  

8901101100 – – –  O masie nieprzekraczającej 50 ton 10 10  

8901101900 – – –  Pozostałe 5 10  

8901102000 – –  O pojemności rejestrowej przekraczającej 
1 000 ton 

0 0  

8901201100 – – –  O masie nieprzekraczającej 50 ton 10 5  

8901201900 – – –  Pozostałe 5 5  

8901202000 – –  O pojemności rejestrowej przekraczającej 
1 000 ton 

0 0  

8901301100 – – –  O masie nieprzekraczającej 50 ton 10 5  

8901301900 – – –  Pozostałe 5 5  

8901302000 – –  O pojemności rejestrowej przekraczającej 
1 000 ton 

0 0  

8901901100 – – –  O masie nieprzekraczającej 50 ton 10 5  

8901901900 – – –  Pozostałe 5 5  

8901902000 – –  O pojemności rejestrowej przekraczającej 
1 000 ton 

0 0  

8902001100 – –  O masie nieprzekraczającej 50 ton 10 5  

8902001900 – –  Pozostałe 5 0  

8902002000 –  O pojemności rejestrowej przekraczającej 1 000 
ton 

0 0  

8903100000 –  Nadmuchiwane jednostki pływające 30 10  

8903910000 – –  Żaglowce, z pomocniczym silnikiem lub bez 30 10  
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8903920000 – –  Motorówki, inne niż z silnikiem przyczepnym 30 10  

8903991000 – – –  Skutery wodne 30 10  

8903999000 – – –  Pozostałe 20 10  

8904001000 –  O masie nieprzekraczającej 50 ton 10 5  

8904009000 –  Pozostałe 5 10  

8905100000 –  Pogłębiarki 0 0  

8905200000 –  Platformy wiertnicze lub produkcyjne, pływające 
lub podwodne 

0 0  

8905900000 –  Pozostałe 0 0  

8906100000 –  Okręty wojenne 10 0  

8906901010 – – –  O masie nieprzekraczającej 50 ton 10 5  

8906901090 – – –  Pozostałe 5 5  

8906909000 – –  Pozostałe 5 0  

8907100000 –  Tratwy nadmuchiwane 10 0  

8907901000 – –  Boje świetlne 10 0  

8907909000 – –  Pozostałe 10 5  

8908000000 Statki i pozostałe konstrukcje pływające przezna
czone do złomowania 

0 0  

9001100000 – Włókna optyczne oraz wiązki włókien optycz
nych, kable światłowodowe 

5 0  

9001200000 –  Arkusze i płyty, z materiałów polaryzujących 5 0  

9001300000 –  Soczewki kontaktowe 5 0  

9001400000 –  Soczewki okularowe szklane 10 0  

9001500000 –  Soczewki okularowe z pozostałych materiałów 10 0  

9001900000 –  Pozostałe 10 0  
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9002110000 – –  Do aparatów fotograficznych, projektorów, 
powiększalników lub pomniejszalników 

10 0  

9002190000 – –  Pozostałe 5 0  

9002200000 –  Filtry 5 0  

9002900000 –  Pozostałe 5 0  

9003110000 – –  Z tworzyw sztucznych 15 0  

9003191000 – – – Z metali szlachetnych lub z metali pokry
tych metalem szlachetnym (platerowanych) 

15 0  

9003199000 – – –  Pozostałe 15 0  

9003900000 –  Części 5 0  

9004100000 –  Okulary przeciwsłoneczne 30 5  

9004901000 – –  Okulary ochronne do stosowania przy pracy 5 10  

9004909000 – –  Pozostałe 20 10  

9005100000 –  Lornetki 20 10  

9005800000 –  Pozostałe przyrządy 10 10  

9005900000 –  Części i akcesoria (włączając mocowania) 10 10  

9006100000 –  Aparaty fotograficzne, w rodzaju stosowanych 
do sporządzania klisz lub cylindrów drukarskich 

5 0  

9006300000 –  Aparaty fotograficzne specjalnie zaprojektowane 
do fotografii podwodnej lub do aerofotograme
trii, do fotografii medycznej lub do badań chi
rurgicznych organów wewnętrznych; aparaty fo
tograficzne porównawcze do celów medycyny 
sądowej lub kryminologii 

5 0  

9006400000 – Aparaty fotograficzne dające odbitki natychmias
towe 

10 10  

9006510000 – – Z celownikiem przez obiektyw (lustrzanki jed
noobiektywowe), z filmem zwijanym o szero
kości nieprzekraczającej 35 mm 

10 10  

9006521000 – – –  O stałym ogniskowaniu 10 10  

9006529000 – – –  Pozostałe 10 10  

9006531000 – – –  O stałym ogniskowaniu 10 10  
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9006539000 – – –  Pozostałe 10 10  

9006591000 – – –  O stałym ogniskowaniu 10 10  

9006599000 – – –  Pozostałe 10 10  

9006610000 – –  Wyładowcze lampy błyskowe (»elektroniczne«) 10 10  

9006690000 – –  Pozostałe 10 10  

9006910000 – –  Aparatów fotograficznych 10 10  

9006990000 – –  Pozostałe 10 10  

9007110000 – –  Do filmów o szerokości mniejszej niż 16 mm 
lub do filmów 2 × 8 mm 

10 10  

9007190000 – –  Pozostałe 10 0  

9007201000 – –  Do filmów o szerokości przekraczającej 
35 mm 

10 0  

9007209000 – –  Pozostałe 10 0  

9007910000 – –  Aparatów fotograficznych 10 0  

9007920000 – –  Do projektorów 10 0  

9008100000 –  Rzutniki do przezroczy 10 0  

9008200000 –  Czytniki mikrofilmów, zminiaturyzowanych kart 
lub innych dokumentów na mikronośnikach, na
wet umożliwiające wykonywanie kopii 

10 0  

9008300000 –  Pozostałe rzutniki obrazów 10 0  

9008400000 –  Powiększalniki i pomniejszalniki fotograficzne 
(inne niż kinematograficzne) 

10 0  

9008900000 –  Części i akcesoria 5 0  

9010100000 –  Aparatura i wyposażenie do automatycznego 
wywoływania filmów fotograficznych (włączając 
kinematograficzne), lub papieru fotograficznego, 
w zwojach, lub do automatycznego wykonywa
nia odbitek z wywołanych filmów na zwojach 
papieru fotograficznego 

5 0  

9010500000 – Pozostała aparatura i wyposażenie do laborato
riów fotograficznych (włączając kinematogra
ficzne); negatywoskopy 

10 0  
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9010600000 –  Ekrany projekcyjne 10 0  

9010900000 –  Części i akcesoria 0 0  

9011100000 –  Mikroskopy stereoskopowe 0 0  

9011200000 – Pozostałe mikroskopy, do mikrofotografii, mi
krokinematografii lub mikroprojekcji 

5 0  

9011800000 –  Pozostałe mikroskopy 0 0  

9011900000 –  Części i akcesoria 0 0  

9012100000 – Mikroskopy, inne niż mikroskopy optyczne; apa
ratura dyfrakcyjna 

0 0  

9012900000 –  Części i akcesoria 5 0  

9013100000 –  Celowniki teleskopowe do montażu na broni; 
peryskopy; teleskopy i lunety zaprojektowane 
jako części maszyn, urządzeń, przyrządów lub 
aparatury, objętych niniejszym działem lub sek
cją XVI 

5 0  

9013200000 –  Lasery, inne niż diody laserowe 5 0  

9013801000 – –  Szkła powiększające 5 0  

9013809000 – –  Pozostałe 5 0  

9013900000 –  Części i akcesoria 5 0  

9014100000 –  Kompasy, busole 0 0  

9014200000 –  Przyrządy i urządzenia do nawigacji powietrznej 
i kosmicznej (inne niż kompasy) 

0 0  

9014800000 –  Pozostałe przyrządy i urządzenia 0 0  

9014900000 –  Części i akcesoria 0 0  

9015100000 –  Dalmierze 5 0  

9015201000 – –  Teodolity 5 0  

9015202000 – –  Tachymetry 5 0  

9015300000 –  Niwelatory 0 0  
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9015401000 – –  Elektryczne lub elektroniczne 5 0  

9015409000 – –  Pozostałe 5 0  

9015801000 – –  Elektryczne lub elektroniczne 5 0  

9015809000 – –  Pozostałe 5 0  

9015900000 –  Części i akcesoria 5 0  

9016001100 – –  Elektryczne 0 0  

9016001200 – –  Elektroniczne 0 0  

9016001900 – –  Pozostałe 0 0  

9016009000 –  Części i akcesoria 0 0  

9017100000 –  Stoły i maszyny kreślarskie, nawet automatyczne 15 5  

9017201000 – –  Pantografy 0 0  

9017202000 – – Zestawy kreślarskie (zestawy do obliczeń ma
tematycznych) i ich elementy przedstawione 
oddzielnie 

5 0  

9017203000 – –  Suwaki logarytmiczne, kalkulatory kołowe 
i cylindryczne 

5 5  

9017209000 – –  Pozostałe 15 5  

9017300000 –  Mikrometry, suwmiarki i sprawdziany 0 0  

9017801000 – –  Do pomiaru długości 10 0  

9017809000 – –  Pozostałe 5 0  

9017900000 –  Części i akcesoria 5 0  

9018110000 – –  Elektrokardiografy 0 0  

9018120000 – –  Aparatura do ultrasonografii 5 0  

9018130000 – – Aparatura diagnostyczna wykorzystująca rezo
nans magnetyczny 

5 0  

9018140000 – –  Aparatura do scyntygrafii 5 0  
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9018190000 – –  Pozostałe 5 0  

9018200000 –  Aparatura na promieniowanie ultrafioletowe lub 
podczerwone 

5 0  

9018312000 – – –  Z tworzyw sztucznych 5 0  

9018319000 – – –  Pozostałe 0 0  

9018320000 – – Metalowe igły do zastrzyków oraz igły chirur
giczne 

0 0  

9018390000 – –  Pozostałe 0 0  

9018410000 – –  Wiertarki dentystyczne, nawet mające 
wspólną podstawę z innym sprzętem stoma
tologicznym 

5 10  

9018491000 – – – Świdry, wiertła, tarczki i szczoteczki dentys
tyczne 

5 0  

9018499010 – – – Fotele dentystyczne z wbudowanym sprzę
tem dentystycznym lub wszelkie inne apa
raty dentystyczne objęte niniejszą pozycją 

10 5  

9018499020 – – – –  Sprzęt stomatologiczny na stojaku 5 5  

9018499090 – – – –  Pozostałe 5 5  

9018500000 –  Pozostałe przyrządy i urządzenia okulistyczne 5 0  

9018901000 – –  Elektromedyczne 5 0  

9018909000 – –  Pozostałe 0 0  

9019100000 – Urządzenia do mechanoterapii; aparatura do ma
sażu; aparatura do testów psychotechnicznych 

5 0  

9019200000 – – Aparatura do ozonoterapii, tlenoterapii, aero
zoloterapii, sztucznego oddychania lub pozos
tałe respiratory terapeutyczne 

0 0  

9020000000 Pozostałe aparaty do oddychania oraz maski ga
zowe, z wyłączeniem masek ochronnych nieposia
dających ani części mechanicznych ani wymien
nych filtrów 

5 0  

9021101000 – –  Ortopedyczne 5 0  

9021102000 – –  Do złamań 5 0  

9021210000 – –  Sztuczne zęby 15 0  
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9021290000 – –  Pozostałe 5 0  

9021310000 – –  Sztuczne stawy 5 0  

9021391000 – – –  Zastawki serca 5 0  

9021399000 – – –  Pozostałe 5 0  

9021400000 – Aparaty słuchowe, z wyłączeniem części i akce
soriów 

5 0  

9021500000 – Stymulatory serca, z wyłączeniem części i akce
soriów 

5 10  

9021900000 –  Pozostałe 10 10  

9022120000 – –  Aparatura do tomografii komputerowej 5 0  

9022130000 – –  Pozostała, do zastosowania w stomatologii 5 0  

9022140000 – – Pozostała, do zastosowań medycznych, chirur
gicznych lub weterynaryjnych 

5 0  

9022190000 – –  Do innych zastosowań 5 0  

9022210000 – –  Do zastosowań medycznych, chirurgicznych, 
stomatologicznych lub weterynaryjnych 

5 0  

9022290000 – –  Do innych zastosowań 0 0  

9022300000 –  Lampy rentgenowskie 5 0  

9022900010 – – Stoły, fotele i temu podobne, do badań lub le
czenia 

5 10  

9022900090 – –  Pozostałe 15 10  

9023001000 –  Modele anatomiczne człowieka lub zwierząt 10 0  

9023002000 –  Preparaty mikroskopowe 10 0  

9023009000 –  Pozostałe 10 0  

9024100000 –  Maszyny i urządzenia do testowania metali 5 0  

9024800000 –  Pozostałe maszyny 0 0  

9024900000 –  Części i akcesoria 0 0  

9025111000 – – –  Do zastosowań w szpitalach 5 0  
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9025119000 – – –  Pozostałe 0 0  

9025191100 – – – –  Pirometry 0 0  

9025191200 – – – – Termometry do pojazdów objętych dzia
łem 87 

5 0  

9025191900 – – – –  Pozostałe 5 0  

9025199000 – – –  Pozostałe 0 0  

9025803000 – –  Densytometry, areometry, hydrometry oraz 
podobne przyrządy pływające 

5 0  

9025804100 – – –  Higrometry i psychrometry 0 0  

9025804900 – – –  Pozostałe 0 0  

9025809000 – –  Pozostałe 0 0  

9025900000 –  Części i akcesoria 5 0  

9026101100 – – – Mierniki poziomu paliwa do pojazdów ob
jętych działem 87 

10 10  

9026101200 – – –  Poziomowskazy 0 0  

9026101900 – – –  Pozostałe 0 0  

9026109000 – –  Pozostałe 5 0  

9026200000 –  Do pomiaru lub kontroli ciśnienia 5 0  

9026801100 – – –  Ciepłomierze termoelektryczne 0 0  

9026801900 – – –  Pozostałe 0 0  

9026809000 – –  Pozostałe 0 0  

9026900010 – –  Do mierników poziomu paliwa do pojazdów 
objętych działem 87 

5 0  

9026900020 – – Do manometrów do pojazdów objętych dzia
łem 87 

5 0  

9026900090 – –  Pozostałe 10 0  

9027101000 – –  Elektryczne lub elektroniczne 0 0  

9027109000 – –  Pozostałe 0 0  

9027200000 –  Chromatografy i przyrządy do elektroforezy 0 0  
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9027300000 – Spektrometry, spektrofotometry oraz spektro
grafy wykorzystujące promieniowanie optyczne 
(ultrafioletowe, widzialne, podczerwone) 

0 0  

9027500010 – –  Elektryczne lub elektroniczne 10 0  

9027500090 – –  Pozostałe 0 0  

9027802000 – – Polarymetry, pH metry, turbidymetry, solo
mierze i mierniki do pomiaru rozszerzalności 

5 0  

9027803000 – –  Wykrywacze dymu 5 0  

9027809010 – – –  Elektryczne lub elektroniczne 5 0  

9027809090 – – –  Pozostałe 0 0  

9027901000 – –  Mikrotomy 5 0  

9027909000 – –  Części i akcesoria 0 0  

9028100000 –  Gazomierze 5 0  

9028201000 – –  Wodomierze 5 0  

9028209000 – –  Pozostałe 5 0  

9028301000 – –  Jednofazowe 15 10  

9028309000 – –  Pozostałe 15 10  

9028901000 – –  Do liczników energii elektrycznej 5 0  

9028909000 – –  Pozostałe 5 0  

9029101000 – –  Taksometry 15 0  

9029102000 – –  Elektroniczne liczniki produkcji 5 0  

9029109000 – –  Pozostałe 0 0  

9029201000 – –  Szybkościomierze, inne niż elektryczne lub 
elektroniczne 

10 0  

9029202000 – –  Tachometry 5 0  

9029209000 – –  Pozostałe 0 0  
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9029901000 – –  Do szybkościomierzy 10 0  

9029909010 – – –  Do taksometrów 5 0  

9029909090 – – –  Pozostałe 0 0  

9030100000 – Przyrządy i aparatura do pomiaru lub wykrywa
nia promieniowania jonizującego 

5 0  

9030200000 –  Oscyloskopy i oscylografy 0 0  

9030310000 – – Mierniki uniwersalne bez urządzenia rejestru
jącego 

0 0  

9030320000 – – Mierniki uniwersalne z urządzeniem rejestru
jącym 

10 0  

9030330000 – –  Pozostałe, bez urządzenia rejestrującego 5 0  

9030390000 – –  Pozostałe, z urządzeniem rejestrującym 10 0  

9030400000 – Pozostałe przyrządy i aparatura, specjalnie za
projektowane dla telekomunikacji (na przykład 
mierniki przesłuchu, mierniki wzmocnienia, 
mierniki współczynnika zniekształceń, mierniki 
poziomu szumów) 

10 0  

9030820000 – –  Do pomiaru lub kontroli płytek lub urządzeń 
półprzewodnikowych 

10 0  

9030840000 – –  Pozostałe, z urządzeniem rejestrującym 10 0  

9030890000 – –  Pozostałe 0 0  

9030901000 – –  Przyrządów i aparatury do pomiaru wielkości 
elektrycznych 

0 0  

9030909000 – –  Pozostałe 0 0  

9031101000 – –  Elektroniczne 10 0  

9031109000 – –  Pozostałe 10 0  

9031200000 –  Stanowiska badawcze 5 0  

9031410000 – – Do sprawdzania płytek lub urządzeń półprze
wodnikowych, lub do sprawdzania fotomasek 
lub siatek stosowanych do produkcji urządzeń 
półprzewodnikowych 

10 0  

9031491000 – – – Komparatory optyczne, stanowiska kompa
ratorskie, stoły pomiarowe, interferometry, 
optyczne testery powierzchni, aparatura wy
posażona w selektywną końcówkę pomia
rową, teleskopy wyrównujące, miarki op
tyczne, czytniki mikrometryczne, goniome
try optyczne lub płytki kątowe i przyrządy 
do pomiaru ogniskowej 

10 0  
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9031492000 – – –  Projektory profilowe 10 0  

9031499000 – – –  Pozostałe 10 0  

9031802000 – – Aparatura do regulacji silników pojazdów ob
jętych działem 87 (synchroskopy) 

10 0  

9031803000 – –  Planimetry 5 0  

9031809000 – –  Pozostałe 5 0  

9031900000 –  Części i akcesoria 10 0  

9032100000 –  Termostaty 0 0  

9032200000 –  Manostaty 0 0  

9032810000 – –  Hydrauliczne lub pneumatyczne 5 0  

9032891100 – – – –  Do napięć nieprzekraczających 260 V 
i prądu nieprzekraczającego 30 A 

5 0  

9032891900 – – – –  Pozostałe 10 10  

9032899000 – – –  Pozostałe 0 0  

9032901000 – –  Termostatów 5 0  

9032902000 – –  Regulatorów napięcia 10 0  

9032909000 – –  Pozostałe 0 0  

9033000000 Części i akcesoria (niewymienione ani niewłączone 
gdzie indziej w niniejszym dziale) do maszyn, 
urządzeń, przyrządów lub aparatury, objętych dzia
łem 90 

10 0  

9101110000 – –  Wyłącznie z odczytem wskazówkowym 20 10  

9101190000 – –  Pozostałe 20 10  

9101210000 – –  Automatyczne 20 10  

9101290000 – –  Pozostałe 20 10  

9101910000 – –  Zasilane elektrycznie 20 10  

9101990000 – –  Pozostałe 20 10  
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9102110000 – –  Wyłącznie z odczytem wskazówkowym 20 10  

9102120000 – – Wyłącznie ze wskaźnikiem optoelektronicz
nym 

20 10  

9102190000 – –  Pozostałe 20 10  

9102210000 – –  Automatyczne 20 10  

9102290000 – –  Pozostałe 20 10  

9102910000 – –  Zasilane elektrycznie 20 10  

9102990000 – –  Pozostałe 20 10  

9103100000 –  Zasilane elektrycznie 20 10  

9103900000 –  Pozostałe 20 10  

9104001000 –  Do pojazdów objętych działem 87 20 0  

9104009000 –  Pozostałe 20 0  

9105110000 – –  Zasilane elektrycznie 20 10  

9105190000 – –  Pozostałe 20 10  

9105210000 – –  Zasilane elektrycznie 20 10  

9105290000 – –  Pozostałe 20 10  

9105911000 – – –  Zegary do systemów zegarów elektrycznych 
(zegar główny i zegar wtórny) 

20 10  

9105919000 – – –  Pozostałe 20 10  

9105990000 – –  Pozostałe 20 10  

9106100000 –  Dawkowniki czasu; czasomierze rejestrujące 10 0  

9106901000 – –  Parkometry 10 0  

9106909000 – –  Pozostałe 0 0  

9107000000 Wyłączniki czasowe z mechanizmami zegarko
wymi lub silnikami synchronicznymi 

0 0  
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9108110000 – –  Wyłącznie z odczytem mechanicznym lub 
z układem, do którego można podłączyć od
czyt mechaniczny 

10 0  

9108120000 – – Wyłącznie ze wskaźnikiem optoelektronicz
nym 

10 0  

9108190000 – –  Pozostałe 10 0  

9108200000 –  Automatyczne 10 0  

9108900000 –  Pozostałe 10 0  

9109110000 – –  Budzików 10 0  

9109190000 – –  Pozostałe 10 0  

9109900000 –  Pozostałe 5 0  

9110110000 – –  Kompletne mechanizmy, niezmontowane lub 
częściowo zmontowane (zestawy mechaniz
mów) 

10 0  

9110120000 – –  Niekompletne mechanizmy, zmontowane 10 0  

9110190000 – –  Mechanizmy wstępnie zmontowane 10 0  

9110900000 –  Pozostałe 10 0  

9111100000 – Koperty z metalu szlachetnego lub z metalu po
krytego metalem szlachetnym 

25 0  

9111200000 – Koperty z metali nieszlachetnych, nawet pozła
cane lub posrebrzane 

15 0  

9111800000 –  Pozostałe koperty 15 0  

9111900000 –  Części 15 0  

9112200000 –  Obudowy 15 0  

9112900000 –  Części 10 0  

9113100000 –  Z metali szlachetnych lub z metali pokrytych 
metalem szlachetnym 

25 10  

9113200000 –  Z metali nieszlachetnych, nawet pozłacanych lub 
posrebrzanych 

20 10  

9113901000 – –  Z tworzyw sztucznych 20 10  
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9113902000 – –  Ze skóry wyprawionej 20 10  

9113909000 – –  Pozostałe 20 10  

9114100000 –  Sprężyny, włączając sprężyny włosowe 10 0  

9114200000 –  Kamienie 10 0  

9114300000 –  Tarcze 10 0  

9114400000 –  Płytki i mostki 10 0  

9114900000 –  Pozostałe 5 0  

9201100000 –  Pianina 10 10  

9201200000 –  Fortepiany 10 10  

9201900000 –  Pozostałe 10 10  

9202100000 –  Pozostałe instrumenty strunowe, smyczkowe 10 10  

9202900000 –  Pozostałe 10 5  

9205100000 –  Instrumenty dęte blaszane 10 10  

9205901000 – –  Organy piszczałkowe klawiszowe; fisharmonie 
i podobne instrumenty klawiszowe z wolnym 
metalowym stroikiem 

10 10  

9205902000 – –  Akordeony i podobne instrumenty 10 5  

9205903000 – –  Harmonijki ustne 10 5  

9205909000 – –  Pozostałe 10 10  

9206000000 Perkusyjne instrumenty muzyczne (na przykład 
bębny, ksylofony, cymbały, kastaniety, marakasy) 

10 5  

9207100000 –  Instrumenty klawiszowe, inne niż akordeony 10 10  

9207900000 –  Pozostałe 10 10  

9208100000 –  Pozytywki 20 10  

9208900000 –  Pozostałe 10 10  
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9209300000 –  Struny do instrumentów muzycznych 10 0  

9209910000 – –  Części i akcesoria pianin i fortepianów 10 0  

9209920000 – –  Części i akcesoria instrumentów muzycznych 
objętych pozycją 9202 

10 0  

9209940000 – –  Części i akcesoria instrumentów muzycznych 
objętych pozycją 9207 

10 0  

9209990000 – –  Pozostałe 10 0  

9301110000 – –  Samobieżne 30 5  

9301190000 – –  Pozostałe 30 5  

9301200000 –  Wyrzutnie rakiet; miotacze ognia; granatniki; 
wyrzutnie torped i podobne miotacze 

30 5  

9301901000 – – Długa broń palna z lufą o gładkim przewo
dzie, automatyczna 

30 5  

9301902100 – – –  Z zamkiem 30 5  

9301902200 – – –  Półautomatyczna 30 5  

9301902300 – – –  Automatyczne 30 5  

9301902900 – – –  Pozostałe 30 5  

9301903000 – –  Karabiny maszynowe 30 5  

9301904100 – – –  Pistolety automatyczne 30 5  

9301904900 – – –  Pozostałe 30 5  

9301909000 – –  Pozostałe 30 5  

9302001000 –  Rewolwery 30 10  

9302002100 – –  Półautomatyczna 30 10  

9302002900 – –  Pozostałe 30 10  

9302003000 –  Pistolety wielolufowe 30 10  
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9303100000 –  Broń palna ładowana przez lufę 30 10  

9303201100 – – –  Repetujące 30 10  

9303201200 – – –  Półautomatyczna 30 10  

9303201900 – – –  Pozostałe 30 10  

9303202000 – – Wielolufowa długa broń palna, z lufą o gład
kim przewodzie, włączając kombinowaną 
broń palną 

30 10  

9303209000 – –  Pozostałe 30 10  

9303301000 – –  Jednostrzałowe 30 10  

9303302000 – –  Półautomatyczna 30 10  

9303309000 – –  Pozostałe 30 10  

9303900000 –  Pozostałe 30 0  

9304001000 –  Na sprężone powietrze 30 10  

9304009000 –  Pozostałe 20 0  

9305101000 – –  Mechanizmy spustowe 25 10  

9305102000 – –  Korpusy i podstawy pistoletu lub karabinu 25 10  

9305103000 – –  Lufy 25 10  

9305104000 – –  Tłoki, iglice i osłabiacze odrzutu 25 10  

9305105000 – –  Łódki nabojowe i ich części 25 10  

9305106000 – –  Tłumiki i ich części 25 10  

9305107000 – –  Kolby, uchwyty i stopki kolby 25 10  

9305108000 – – Suwadła do pistoletów i bębenki do rewolwe
rów 

25 10  

9305109000 – –  Pozostałe 25 10  

9305210000 – –  Lufy strzelb myśliwskich 25 10  

9305291000 – – –  Mechanizmy spustowe 25 10  
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9305292000 – – –  Korpusy i podstawy pistoletu lub karabinu 25 10  

9305293000 – – –  Lufy gwintowane 25 10  

9305294000 – – –  Tłoki, iglice i osłabiacze odrzutu 25 10  

9305295000 – – –  Łódki nabojowe i ich części 25 10  

9305296000 – – –  Tłumiki i ich części 25 10  

9305297000 – – –  Zamki komór nabojowych i ich części 25 10  

9305298000 – – –  Komory nabojowe, trzony zamka i uchwyty 
trzonu zamka 

25 10  

9305299000 – – –  Pozostałe 25 10  

9305911100 – – – –  Mechanizmy spustowe 25 0  

9305911200 – – – – Korpusy i podstawy pistoletu lub kara
binu 

25 5  

9305911300 – – – –  Lufy 25 5  

9305911400 – – – –  Tłoki, iglice i osłabiacze odrzutu 25 5  

9305911500 – – – –  Łódki nabojowe i ich części 25 5  

9305911600 – – – –  Tłumiki i ich części 25 5  

9305911700 – – – –  Zamki komór nabojowych i ich części 25 5  

9305911800 – – – –  Komory nabojowe, trzony zamka 
i uchwyty trzonu zamka 

25 5  

9305911900 – – – –  Pozostałe 25 5  

9305919000 – – –  Pozostałe 25 5  

9305990000 – –  Pozostałe 25 0  

9306210000 – –  Naboje 30 10  

9306291000 – – –  Granulki 30 10  

9306299000 – – –  Części 25 10  

9306302000 – –  Naboje do pistoletów do nitowania lub do 
podobnych narzędzi lub do przyrządów do 
uboju zwierząt 

30 10  

9306303000 – –  Pozostałe naboje 30 10  
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9306309000 – –  Części 25 10  

9306901100 – – –  Do broni wojskowej 30 10  

9306901200 – – –  Harpuny do dział harpunniczych 30 10  

9306901900 – – –  Pozostałe 30 10  

9306909000 – –  Części 25 10  

9307000000 Szpady, szable, kordy, bagnety, lance oraz podobna 
broń i jej części oraz pochwy do niej 

30 10  

9401100000 – Fotele, w rodzaju stosowanych w statkach po
wietrznych 

20 10  

9401200000 – Fotele, w rodzaju stosowanych w pojazdach sil
nikowych 

20 10  

9401300000 – Meble do siedzenia, obrotowe, z regulacją wyso
kości 

30 10  

9401400000 –  Meble do siedzenia, inne niż meble do siedzenia 
ogrodowe lub wyposażenie kempingowe, prze
kształcalne w miejsca do spania 

25 10  

9401510000 – –  Z bambusa lub rattanowe 25 10  

9401590000 – –  Pozostałe 25 10  

9401610000 – –  Tapicerowane 25 10  

9401690000 – –  Pozostałe 25 10  

9401710000 – –  Tapicerowane 25 10  

9401790000 – –  Pozostałe 25 10  

9401800000 –  Pozostałe meble do siedzenia 30 10  

9401901000 – – Urządzenia do mebli do siedzenia z pochyla
nym oparciem 

15 10  

9401909000 – –  Pozostałe 25 10  

9402101000 – –  Fotele dentystyczne 15 10  

9402109000 – –  Pozostałe 15 10  

9402901000 – –  Stoły operacyjne i ich części 15 10  

9402909000 – –  Pozostałe i ich części 15 10  
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9403100000 – Meble metalowe, w rodzaju stosowanych w biu
rze 

25 10  

9403200000 –  Pozostałe meble metalowe 30 10  

9403300000 – Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w biu
rze 

30 10  

9403400000 –  Meble drewniane, w rodzaju stosowanych 
w kuchni 

25 10  

9403500000 – Meble drewniane, w rodzaju stosowanych w sy
pialni 

25 10  

9403600000 –  Pozostałe meble drewniane 30 10  

9403700000 –  Meble z tworzyw sztucznych 30 10  

9403810000 – –  Z bambusa lub rattanowe 25 10  

9403890000 – –  Pozostałe 25 10  

9403900000 –  Części 25 10  

9404100000 –  Stelaże pod materace 20 10  

9404210000 – – Z gumy lub z tworzyw sztucznych, komórko
wych, nawet pokryte 

30 10  

9404290000 – –  Z pozostałych materiałów 30 10  

9404300000 –  Śpiwory 20 10  

9404900000 –  Pozostałe 20 10  

9405101000 – – Specjalne lampy do oświetlania sal operacyj
nych i gabinetów dentystycznych (lampy bez
cieniowe) 

5 10  

9405109000 – –  Pozostałe 20 10  

9405200000 –  Lampy elektryczne stołowe, biurkowe, nocne lub 
podłogowe 

30 10  

9405300000 –  Zestawy oświetleniowe, w rodzaju używanych 
na choinkach bożonarodzeniowych 

20 10  

9405401000 – –  Do oświetlania miejsc publicznych 20 10  

9405402000 – –  Reflektory 15 10  

9405409000 – –  Pozostałe 15 10  
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9405501000 – –  Paliwo ciekłe pod ciśnieniem 20 10  

9405509010 – – –  Lampy bezpieczeństwa dla górników 5 10  

9405509090 – – –  Pozostałe 20 10  

9405600000 – Podświetlane znaki, podświetlane tablice i tab
liczki, i tym podobne 

20 10  

9405910000 – –  Ze szkła 15 10  

9405920000 – –  Z tworzyw sztucznych 15 10  

9405990000 – –  Pozostałe 25 10  

9406000000 Budynki prefabrykowane 20 10  

9503001000 – Rowery trzykołowe, skutery, samochodziki po
ruszane pedałami i podobne zabawki na koł
kach; wózki dla lalek 

30 10  

9503002210 – –  Szkodliwe dla zdrowia psychicznego 20 10  

9503002290 – –  Pozostałe 20 10  

9503002800 – –  Odzież, dodatki odzieżowe, obuwie i nakrycia 
głowy 

20 10  

9503002900 – –  Części i pozostałe akcesoria 20 10  

9503003000 –  Modele redukcyjne (w skali) i podobne modele 
rekreacyjne, z napędem lub bez 

30 10  

9503004000 –  Układanki dowolnego rodzaju 30 10  

9503009100 – – Pociągi elektryczne, włącznie z torami, urzą
dzeniami sygnalizacyjnymi i innym wyposaże
niem do nich 

20 10  

9503009200 – –  Zabawki konstrukcyjne 30 10  

9503009300 – – Zabawki przedstawiające zwierzęta lub posta
cie inne niż ludzkie 

20 10  

9503009400 – –  Instrumenty muzyczne 20 10  

9503009500 – –  Pakowane w zestawy lub komplety 30 10  

9503009600 – –  Pozostałe, z silnikiem 20 10  
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9503009900 – –  Pozostałe 30 10  

9504100000 – Gry wideo, w rodzaju stosowanych z odbiorni
kiem telewizyjnym 

30 10  

9504200000 –  Sprzęt i akcesoria do dowolnego rodzaju gry 
w bilard 

30 10  

9504301000 – – Urządzenia do gier zręcznościowych lub ha
zardowych 

30 7  

9504309000 – –  Pozostałe 30 5  

9504400000 –  Karty do gry 20 10  

9504901000 – –  Szachy i warcaby 20 10  

9504902000 – – Wyposażenie kręgielni, nawet automatycz
nych 

20 10  

9504909100 – – – Urządzenia do gier zręcznościowych lub ha
zardowych 

20 10  

9504909900 – – –  Pozostałe 20 10  

9505100000 –  Artykuły bożonarodzeniowe 20 10  

9505900000 –  Pozostałe 20 10  

9506110000 – –  Narty 20 10  

9506120000 – –  Wiązania do nart 20 10  

9506190000 – –  Pozostałe 20 10  

9506210000 – –  Deski windsurfingowe 20 10  

9506290000 – –  Pozostałe 20 10  

9506310000 – –  Kompletne kije golfowe 20 10  

9506320000 – –  Piłki 20 10  

9506390000 – –  Pozostałe 20 10  

9506400000 –  Artykuły i sprzęt do tenisa stołowego 20 10  

9506510000 – – Rakiety do tenisa ziemnego, nawet z nacią
giem 

20 10  
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9506590000 – –  Pozostałe 20 10  

9506610000 – –  Piłki do tenisa ziemnego 20 10  

9506620000 – –  Nadmuchiwane 20 10  

9506690000 – –  Pozostałe 20 10  

9506700000 –  Łyżwy i wrotki, włączając buty łyżwiarskie 
z przymocowanymi łyżwami lub wrotkami 

20 10  

9506910000 – –  Artykuły i wyposażenie do ogólnych ćwiczeń 
fizycznych, sprzęt gimnastyczny lub lekkoatle
tyczny 

30 10  

9506991000 – – –  Artykuły i wyposażenie do gry w baseball 
i softball, inne niż piłki 

20 10  

9506999000 – – –  Pozostałe 20 10  

9507100000 –  Wędziska 20 10  

9507200000 –  Haczyki na ryby, nawet z przyponem 20 10  

9507300000 –  Kołowrotki wędkarskie 20 10  

9507901000 – –  Do łowienia na wędkę 20 5  

9507909000 – –  Pozostałe 20 10  

9508100000 –  Wędrowne cyrki i wędrowne menażerie 15 0  

9508900000 –  Pozostałe 15 0  

9601100000 – Kość słoniowa i artykuły z kości słoniowej, ob
robione 

20 10  

9601900000 –  Pozostałe 20 10  

9602001000 –  Kapsułki z żelatyny na produkty farmaceutyczne 5 10  

9602009000 –  Pozostałe 20 10  

9603100000 –  Miotły i szczotki składające się ze związanych 
razem gałęzi lub pozostałych materiałów pocho
dzenia roślinnego, z uchwytami lub bez 

20 10  

9603210000 – –  Szczoteczki do zębów, włączając szczoteczki 
do protez dentystycznych 

30 10  
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9603290000 – –  Pozostałe 20 10  

9603301000 – –  Pędzle artystyczne 20 10  

9603309000 – –  Pozostałe 20 10  

9603400000 –  Pędzle do farb olejnych, klejowych, lakierów lub 
podobne (inne niż pędzle objęte podpozy
cją 9603 30); poduszki i wałki, do malowania 

20 10  

9603500000 –  Pozostałe szczotki stanowiące części maszyn, 
urządzeń lub pojazdów 

20 0  

9603901000 – – Kępki i pęczki przygotowane do wyrobu mio
teł, szczotek i pędzli 

15 10  

9603909000 – –  Pozostałe 15 10  

9604000000 Sita i przesiewacze, ręczne 15 0  

9605000000 Zestawy podróżne do higieny osobistej, szycia oraz 
czyszczenia ubrań lub obuwia 

20 10  

9606100000 –  Zatrzaski, zatrzaski guzikowe i ich części 5 10  

9606210000 – –  Z tworzyw sztucznych, niepokryte materiałem 
włókienniczym 

15 10  

9606220000 – – Z metali nieszlachetnych, niepokryte materia
łem włókienniczym 

15 10  

9606291000 – – – Z drewna słoniaka wielkoowocowego (ro
ślinna kość słoniowa) 

15 10  

9606299000 – – –  Pozostałe 15 10  

9606301000 – –  Z tworzyw sztucznych lub z drewna słoniaka 
wielkoowocowego (roślinna kość słoniowa) 

15 10  

9606309000 – –  Pozostałe 15 10  

9607110000 – –  Z ogniwami z metali nieszlachetnych 5 10  

9607190000 – –  Pozostałe 5 10  

9607200000 –  Części 5 10  

9608101000 – –  Pióra kulkowe i długopisy 30 10  
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9608102100 – – – Końcówki piór kulkowych i długopisów, na
wet z kulką 

0 0  

9608102900 – – –  Pozostałe 20 10  

9608201000 – –  Pisaki i pióra, z końcówkami filcowymi 30 10  

9608209000 – –  Części 20 10  

9608310000 – –  Pióra do kreślenia tuszem 20 10  

9608390000 – –  Pozostałe 30 10  

9608400000 –  Ołówki automatyczne 30 10  

9608500000 – Komplety składające się z dwóch lub więcej arty
kułów objętych powyższymi podpozycjami 

20 10  

9608600000 – Wkłady do piór kulkowych i długopisów, zło
żone z końcówki i zasobnika z tuszem 

20 10  

9608910000 – –  Stalówki i ich ostrza 15 10  

9608990000 – –  Pozostałe 15 10  

9609100000 –  Ołówki i kredki, z pręcikami wewnątrz twardej 
osłony 

30 10  

9609200000 –  Pręciki ołówkowe, czarne lub barwne 15 10  

9609900000 –  Pozostałe 20 10  

9610000000 Tabliczki i tablice z powierzchniami do pisania, 
kreślenia lub rysowania, nawet oprawione 

20 10  

9611000000 Datowniki, pieczęcie lub numeratory i tym pod
obne (włącznie z urządzeniami do drukowania lub 
tłoczenia etykiet), przeznaczone do obsługi ręcznej; 
ręczne wierszowniki oraz komplety do ręcznego 
drukowania takimi wierszownikami 

5 0  

9612100000 –  Taśmy 15 0  

9612200000 –  Poduszki do tuszu 5 0  

9613100000 –  Zapalniczki kieszonkowe, gazowe, jednorazowe 30 10  
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9613200000 – Zapalniczki kieszonkowe, gazowe, do wielokrot
nego napełniania 

20 10  

9613800000 –  Pozostałe zapalniczki 5 10  

9613900000 –  Części 20 10  

9614000000 Fajki do tytoniu (włączając cybuchy) oraz cygar
niczki do papierosów lub cygar, oraz ich części 

20 5  

9615110000 – –  Z ebonitu lub z tworzyw sztucznych 20 10  

9615190000 – –  Pozostałe 20 10  

9615900000 –  Pozostałe 20 10  

9616100000 – Rozpylacze do perfum i do preparatów toaleto
wych, ich oprawy i głowice 

30 10  

9616200000 – Puszki do pudru i tamponiki do nakładania kos
metyków lub preparatów toaletowych 

20 10  

9617000000 Termosy i pozostałe pojemniki próżniowe, kom
pletne z obudowami; części do nich, inne niż 
wkłady szklane 

20 10  

9618000000 Manekiny krawieckie i podobne artykuły; automaty 
i inne animowane wystawy, stosowane do dekora
cji okien sklepowych 

15 5  

9701100000 –  Obrazy, rysunki i pastele 20 10  

9701900000 –  Pozostałe 20 10  

9702000000 Oryginalne ryciny, sztychy i litografie 20 10  

9703000000 Oryginalne rzeźby i posągi, z dowolnych materia
łów 

20 10  

9704000000 Znaczki pocztowe lub skarbowe, znaczki opłat 
skarbowych, koperty pierwszego dnia obiegu, pa
peteria pocztowa (papier ostemplowany) i tym 
podobne, skasowane lub nieskasowane, inne niż te 
objęte pozycją 4907 

20 10  

9705000000 Kolekcje i przedmioty kolekcjonerskie, zoolo
giczne, botaniczne, mineralogiczne, anatomiczne, 
historyczne, archeologiczne, paleontologiczne, et
nograficzne lub numizmatyczne 

20 10  

9706000000 Antyki o wieku przekraczającym 100 lat 20 10”    
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ZAŁĄCZNIK VI 

W załączniku II do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, 
a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, wprowadza się następujące zmiany:  

1) w spisie treści wprowadza się następujące zmiany: 

a)  w „Wykazie dodatków” tytuł dodatku 5 otrzymuje brzmienie: 

„Dodatek 5:  Produkty, w odniesieniu do których stosuje się lit. b) deklaracji Unii Europejskiej dotyczącej art. 5 
w odniesieniu do produktów pochodzących z Kolumbii, Ekwadoru i Peru”; 

b)  wykaz „Deklaracji w sprawie załącznika II dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod 
współpracy administracyjnej” otrzymuje brzmienie: 

„Deklaracja Unii Europejskiej dotycząca załącznika II art. 5 w odniesieniu do produktów pochodzących 
z Kolumbii, Ekwadoru i Peru 

Wspólna deklaracja Kolumbii, Ekwadoru i Peru dotycząca załącznika II art. 5 w odniesieniu do produktów 
pochodzących z Unii Europejskiej 

Wspólna deklaracja dotycząca Księstwa Andory 

Wspólna deklaracja dotycząca Republiki San Marino 

Wspólna deklaracja dotycząca korekty reguł pochodzenia zawartych w załączniku II dotyczącym definicji 
„produktów pochodzących” oraz metod współpracy administracyjnej”;  

2) w art. 1 tiret czwarte otrzymuje brzmienie: 

„—  „właściwe organy lub organy celne” odnosi się do następujących organów rządowych: 

a)  w przypadku Kolumbii, Ministerio de Comercio, Industria y Turismo lub Dirección de Impuestos de Aduanas 
Nacionales lub organy będące ich następcami; 

b)  w przypadku Ekwadoru, Ministerio de Comercio Exterior lub Servicio Nacional de Aduana del Ecuador 
(SENAE) lub organy będące ich następcami; 

c)  w przypadku Peru, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo lub organy będące jego następcami; oraz 

d)  w przypadku Unii Europejskiej, organy celne państw członkowskich Unii Europejskiej.” ;  

3) w art. 36 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Eksporter lub jego upoważniony przedstawiciel umieszcza napis „Kolumbia”, „Ekwador” lub „Peru” oraz „Ceuta 
i Melilla” w polu 2 świadectw przewozowych EUR.1 lub na deklaracjach na fakturze. Ponadto w przypadku 
produktów pochodzących z Ceuty i Melilli zaznacza się to w polu 4 świadectw przewozowych EUR.1 lub 
na deklaracjach na fakturze.”;  

4) w dodatku 2A wprowadza się następujące zmiany: 

a)  uwaga 1 otrzymuje brzmienie: 

„Uwaga 1 

Według tej reguły nadaje się pochodzenie produktom wywożonym z Unii Europejskiej do Kolumbii, Ekwadoru 
lub Peru w ramach poniższych rocznych kontyngentów przysługujących poszczególnym państwom: 

Pozycja HS Opis produktu Procesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materia
łach niepochodzących nadaje im status pochodzenia 

(1) (2) (3) lub (4) 

ex 0901 Kawa palona z gatunku Ara
bica 

Wytwarzanie z materiałów ob
jętych dowolną pozycją   
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Kolumbia Peru Ekwador 

120 ton metrycznych 30 ton metrycznych 110 ton metrycznych”;  

b)  uwaga 3 otrzymuje brzmienie: 

„Uwaga 3 

Według tej reguły nadaje się pochodzenie produktom wywożonym z Unii Europejskiej do Kolumbii, Ekwadoru 
lub Peru w ramach poniższych rocznych kontyngentów przysługujących poszczególnym państwom: 

Pozycja HS Opis produktu Procesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materia
łach niepochodzących nadaje im status pochodzenia 

(1) (2) (3) lub (4) 

1805 Proszek kakaowy, niezawiera
jący dodatku cukru lub innego 
środka słodzącego 

Wytwarzanie z materiałów ob
jętych dowolną pozycją, inną 
niż pozycja danego produktu   

Kolumbia Peru Ekwador 

100 ton metrycznych 450 ton metrycznych 120 ton metrycznych”;  

c)  uwaga 5 otrzymuje brzmienie: 

„Uwaga 5 

Według tej reguły nadaje się pochodzenie produktom wywożonym z Kolumbii, Ekwadoru i Peru do Unii 
Europejskiej w ramach poniższych rocznych kontyngentów przysługujących poszczególnym państwom: 

Pozycja HS Opis produktu Procesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materia
łach niepochodzących nadaje im status pochodzenia 

(1) (2) (3) lub (4) 

3920 Pozostałe płyty, arkusze, folie, 
taśmy i pasy, z tworzyw 
sztucznych niekomórkowych, 
niewzmocnionych, nielamino
wanych, nieosadzonych na pod
łożu ani niepołączonych 
w podobny sposób z innymi 
materiałami 

Wytwarzanie z materiałów ob
jętych dowolną pozycją, inną 
niż pozycja danego produktu. 
Można jednak użyć materiałów 
objętych tą samą pozycją co 
produkt, jeżeli ich całkowita 
wartość nie przekracza 50 % 
ceny ex-works produktu 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 55 % ceny ex- 
works produktu  

Kolumbia Peru Ekwador 

15 000 ton metrycznych 15 000 ton metrycznych 15 000 ton metrycznych  

Jeśli w ciągu danego roku wykorzystane zostanie ponad 75 % podanego powyżej kontyngentu, Podkomitet 
dokonuje przeglądu tych ilości, by uzgodnić ich zwiększenie.”; 
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d)  uwaga 7 otrzymuje brzmienie: 

„Uwaga 7 

Według tej reguły nadaje się pochodzenie produktom wywożonym z Kolumbii, Ekwadoru i Peru do Unii 
Europejskiej w ramach poniższych rocznych kontyngentów przysługujących poszczególnym państwom: 

Pozycja HS Opis produktu Procesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materia
łach niepochodzących nadaje im status pochodzenia 

(1) (2) (3) lub (4) 

6108.22 Damskie lub dziewczęce figi 
i majtki z dzianin, z włókien 
chemicznych 

Wytwarzanie z przędzy z ny
lonu lub przędzy elastomero
wej objętych pozycjami 5402 
i 5404  

6112.31 Męskie lub chłopięce stroje ką
pielowe z dzianin, z włókien 
syntetycznych 

Wytwarzanie z przędzy z ny
lonu lub przędzy elastomero
wej objętych pozycjami 5402 
i 5404  

6112.41 Damskie lub dziewczęce stroje 
kąpielowe z dzianin, z włókien 
syntetycznych 

Wytwarzanie z przędzy z ny
lonu lub przędzy elastomero
wej objętych pozycjami 5402 
i 5404  

6115.10 Wyroby pończosznicze o stop
niowanym ucisku (na przykład 
pończochy przeciwżylakowe), 
z dzianin 

Wytwarzanie z przędzy z ny
lonu lub przędzy elastomero
wej objętych pozycjami 5402 
i 5404  

6115.21 Pozostałe rajstopy i trykoty 
z włókien syntetycznych, o ma
sie liniowej nitki pojedynczej 
mniejszej niż 67 decyteksów, 
z dzianin 

Wytwarzanie z przędzy z ny
lonu lub przędzy elastomero
wej objętych pozycjami 5402 
i 5404  

6115.22 Pozostałe rajstopy i trykoty 
z włókien syntetycznych, o ma
sie liniowej nitki pojedynczej 
wynoszącej 67 decyteksów lub 
więcej, z dzianin 

Wytwarzanie z przędzy z ny
lonu lub przędzy elastomero
wej objętych pozycjami 5402 
i 5404  

6115.30 Pozostałe damskie wyroby po
ńczosznicze pełnej długości 
lub do kolan (podkolanówki), 
o masie liniowej nitki pojedyn
czej mniejszej niż 67 decytek
sów 

Wytwarzanie z przędzy z ny
lonu lub przędzy elastomero
wej objętych pozycjami 5402 
i 5404  

6115.96 Pozostałe, z włókien syntetycz
nych 

Wytwarzanie z przędzy z ny
lonu lub przędzy elastomero
wej objętych pozycjami 5402 
i 5404   

Pozycja HS Kolumbia 
(tony metryczne) 

Peru 
(tony metryczne) 

Ekwador 
(tony metryczne) 

6108.22 200 200 200 
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Pozycja HS Kolumbia 
(tony metryczne) 

Peru 
(tony metryczne) 

Ekwador 
(tony metryczne) 

6112.31 25 25 25 

6112.41 100 100 100 

6115.10 25 25 25 

6115.21 40 40 40 

6115.22 15 15 15 

6115.30 25 25 25 

6115.96 175 175 175  

Jeśli w ciągu danego roku wykorzystane zostanie ponad 75 % podanego powyżej kontyngentu, Podkomitet 
dokonuje przeglądu tych ilości, by uzgodnić ich zwiększenie.”; 

e)  po uwadze 7 dodaje się uwagę 7a: 

„Uwaga 7a 

Według tej reguły nadaje się pochodzenie produktom wywożonym z Ekwadoru do Unii Europejskiej oraz z Unii 
Europejskiej do Ekwadoru: 

Pozycja HS Opis produktu Procesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materia
łach niepochodzących nadaje im status pochodzenia 

(1) (2) (3) lub (4) 

ex 6504 Kapelusze ze słomy toquilla Wytwarzanie, w którym użyta 
słoma toquilla objęta pozycją 
1401 jest produktem pocho
dzącym”;   

f)  uwaga 8 otrzymuje brzmienie: 

„Uwaga 8 

Reguły pochodzenia, o których mowa w dodatku 2, obejmujące wymienione poniżej produkty, stosuje się tak 
długo, jak długo Unia Europejska utrzymuje na te produkty zerową stawkę cła podlegającego ograniczeniom 
WTO. Jeśli Unia Europejska podniesie stawkę cła podlegającego ograniczeniom WTO na te produkty, poniższa 
reguła będzie nadawała pochodzenie produktom wywożonym z Kolumbii, Ekwadoru i Peru do Unii Europejskiej 
w ramach poniższych rocznych kontyngentów przysługujących poszczególnym państwom: 

Pozycja HS Opis produktu Procesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materia
łach niepochodzących nadaje im status pochodzenia 

(1) (2) (3) lub (4) 

7209 
do 7214 

Wyroby walcowane płaskie 
z żeliwa lub stali niestopowej; 
sztaby i pręty, z żeliwa lub stali 
niestopowej 

Wytwarzanie z materiałów ob
jętych dowolną pozycją, inną 
niż pozycja danego produktu 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 50 % ceny ex- 
works produktu 
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Pozycja HS Opis produktu Procesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materia
łach niepochodzących nadaje im status pochodzenia 

(1) (2) (3) lub (4) 

7216 
do 7217 

Kątowniki, kształtowniki i pro
file, z żeliwa lub stali niestopo
wej; drut z żeliwa lub stali nie
stopowej 

Wytwarzanie z materiałów ob
jętych dowolną pozycją, inną 
niż pozycja danego produktu 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 50 % ceny ex- 
works produktu 

7304 
do 7306 

Rury, przewody rurowe i pro
file drążone, z żeliwa lub stali 

Wytwarzanie z materiałów ob
jętych dowolną pozycją, inną 
niż pozycja danego produktu 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 50 % ceny ex- 
works produktu 

7308 Konstrukcje i części konstruk
cji z żeliwa lub stali; płyty, 
pręty, kątowniki, kształtowniki, 
profile, rury i tym podobne, 
przygotowane do stosowania 
w konstrukcjach, z żeliwa lub 
stali 

Wytwarzanie z materiałów ob
jętych dowolną pozycją, inną 
niż pozycja danego produktu 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 50 % ceny ex- 
works produktu  

Pozycja HS Opis 
Kolumbia 

(ton metrycz
nych) 

Peru 
(ton metrycz

nych) 

Ekwador 
(ton metrycz

nych) 

7209 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopo
wej, o szerokości 600 mm lub większej, walcowane 
na zimno, nieplaterowane, niepowleczone lub niepo
kryte 

100 000 100 000 100 000 

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

100 000 100 000 100 000 

7211 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali niestopo
wej, o szerokości mniejszej niż 600 mm, nieplatero
wane, niepowleczone ani niepokryte 

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

100 000 100 000 100 000 

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

100 000 100 000 100 000 

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

100 000 100 000 100 000 

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

100 000 100 000 100 000 
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Pozycja HS Opis 
Kolumbia 

(ton metrycz
nych) 

Peru 
(ton metrycz

nych) 

Ekwador 
(ton metrycz

nych) 

7217 Drut z żeliwa lub stali niestopowej 50 000 50 000 50 000 

7304 Rury, przewody rurowe i profile drążone, bez szwu, 
żelazne (inne niż żeliwne) lub ze stali 

50 000 50 000 50 000 

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

50 000 50 000 50 000 

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

100 000 100 000 100 000 

7308 Konstrukcje i części konstrukcji z żeliwa lub stali; 
płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, profile, rury 
i tym podobne, przygotowane do stosowania w kon
strukcjach, z żeliwa lub stali 

50 000 50 000 50 000  

Gdy w ciągu danego roku wykorzystane zostanie 50 % kontyngentu, roczna wielkość w tonach zostaje 
zwiększona na kolejny rok o 50 %. Podstawę obliczenia stanowi wielkość kontyngentu za poprzedni rok. Ilości te 
oraz podstawa obliczenia mogą zostać poddane przeglądowi na wniosek jednej ze Stron za zgodą innych Stron.”; 

g)  uwaga 9 otrzymuje brzmienie: 

„Uwaga 9 

Według tej reguły nadaje się pochodzenie produktom wywożonym z Kolumbii, Ekwadoru i Peru do Unii 
Europejskiej w ramach poniższych rocznych kontyngentów przysługujących poszczególnym państwom: 

Pozycja HS Opis produktu Procesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materia
łach niepochodzących nadaje im status pochodzenia 

(1) (2) (3) lub (4) 

7321 Piece, kuchnie, ruszty, ku
chenki (włącznie z tymi, które 
wyposażone są w kotły cen
tralnego ogrzewania), rożna, 
piecyki koksowe, palniki ga
zowe, podgrzewacze płytowe 
i podobne nieelektryczne urzą
dzenia stosowane w gospodar
stwie domowym oraz ich 
części, z żeliwa lub stali 

Wytwarzanie z materiałów ob
jętych dowolną pozycją, inną 
niż pozycja danego produktu 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 50 % ceny ex- 
works produktu 

7323 Stołowe, kuchenne lub pozos
tałe artykuły gospodarstwa do
mowego i ich części, z żeliwa 
lub stali; wełna stalowa; zmy
waki do czyszczenia, szorowa
nia lub polerowania naczyń, 
rękawice i podobne artykuły, 
z żeliwa lub stali 

Wytwarzanie z materiałów ob
jętych dowolną pozycją, inną 
niż pozycja danego produktu 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 50 % ceny ex- 
works produktu 
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Pozycja HS Opis produktu Procesy obróbki lub przetworzenia, których przeprowadzenie na materia
łach niepochodzących nadaje im status pochodzenia 

(1) (2) (3) lub (4) 

7325 Pozostałe odlewane artykuły 
z żeliwa lub stali 

Wytwarzanie z materiałów ob
jętych dowolną pozycją, inną 
niż pozycja danego produktu 

Wytwarzanie, w którym wartość 
wszystkich użytych materiałów 
nie przekracza 50 % ceny ex- 
works produktu  

Pozycja HS Kolumbia Peru Ekwador 

7321 20 000 sztuk 20 000 sztuk 20 000 sztuk 

7323 50 000 ton metrycznych 50 000 ton metrycznych 50 000 ton metrycznych 

7325 50 000 ton metrycznych 50 000 ton metrycznych 50 000 ton metrycznych  

Ilości te mogą zostać poddane przeglądowi na wniosek jednej ze Stron za zgodą innych Stron.”;  

5) w dodatku 5 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  tytuł otrzymuje brzmienie: 

„PRODUKTY, W ODNIESIENIU DO KTÓRYCH STOSUJE SIĘ LIT. b) DEKLARACJI UNII EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCEJ ART. 
5 W ODNIESIENIU DO PRODUKTÓW POCHODZĄCYCH Z KOLUMBII, EKWADORU I PERU”; 

(b)  pkt 1 wyrażenie wprowadzające otrzymuje brzmienie: 

„1.  Warunki określone w lit. b) deklaracji Unii Europejskiej dotyczącej art. 5 w odniesieniu do produktów 
pochodzących z Kolumbii, Ekwadoru i Peru stosuje się do określenia pochodzenia następujących produktów 
wywożonych z Peru do Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem rocznych kontyngentów ustanowionych poniżej”;  

6) tytuł „Deklaracji Unii Europejskiej dotyczącej art. 5 w stosunku do produktów pochodzących z Peru i Kolumbii” 
otrzymuje brzmienie: 

„DEKLARACJA UNII EUROPEJSKIEJ DOTYCZĄCA ART. 5 W STOSUNKU DO PRODUKTÓW POCHODZĄCYCH Z KOLUMBII, 
EKWADORU I PERU” ;  

7) we „Wspólnej deklaracji Peru i Kolumbii dotyczącej art. 5 w stosunku do produktów pochodzących z Unii 
Europejskiej” wprowadza się następujące zmiany: 

a)  tytuł otrzymuje brzmienie: 

„WSPÓLNA DEKLARACJA KOLUMBII, EKWADORU I PERU DOTYCZĄCA ART. 5 W STOSUNKU DO PRODUKTÓW 
POCHODZĄCYCH Z UNII EUROPEJSKIEJ”; 

b)  wyrażenie wprowadzające otrzymuje brzmienie: 

„Republika Kolumbii, Republika Ekwadoru i Republika Peru oświadczają, że do celów art. 5 ust. 1 lit. f) i g) 
załącznika II dotyczącego definicji pojęcia „produkty pochodzące” oraz metod współpracy administracyjnej (dalej 
zwanego „załącznikiem”):”.  
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ZAŁĄCZNIK VII 

„SEKCJA C 

EKWADOR 

Objęte towary i wielkości progowe przywozu 

Niezależnie od postanowień art. 22 Umowy i załącznika I (Harmonogramy znoszenia ceł) do Umowy, Ekwador może 
stosować środki ochronne w rolnictwie przewidziane w art. 29 do następujących towarów:  

1) dla każdej z następujących pozycji taryfowych, jeżeli przywóz w ujęciu rocznym przekracza wielkość o ponad 200 
ton metrycznych: 

Pozycje taryfowe Opis 

07031000 –  Cebula i szalotka 

07133190 – – –  Pozostałe (fasola) 

07133290 – – –  Pozostałe 

07133391 – – – –  Czarna 

07133392 – – – –  Mozga kanaryjska 

07133399 – – –  Pozostałe (pozostałe fasole) 

07133991 – – – –  Fasola limeńska (fasola półksiężycowata) (Phaseolus lunatus) 

07133992 – – – –  Fasolnik chiński (Vigna unguiculata) 

07133999 – – – –  Pozostałe   

2) dla następujących pozycji taryfowych w ramach kategorii L4, jak wskazano poniżej: 

Pozycje taryfowe Rok Wielkości progowe przywozu 
(tony metryczne) 

04064000 

04069040 

04069050 

04069060 A    

Wejście w życie 20 % w dodatku do proporcjonalnie obli
czonych kontyngentów  

1 1 260  

2 1 320  

3 1 380  

4 1 440  

5 1 500  

6 1 560  

7 1 620 
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Pozycje taryfowe Rok Wielkości progowe przywozu 
(tony metryczne)  

8 1 680  

9 1 740  

10 1 800  

11 1 860  

12 1 920  

13 1 980  

14 2 040  

15 2 100  

16 2 160  

17 2 210”   
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ZAŁĄCZNIK VIII 

„Dodatek 1 

WŁAŚCIWE ORGANY  

1. Właściwe organy Strony UE 

Kompetencje w zakresie kontroli podzielone są między służby krajowe państw członkowskich Unii Europejskiej 
i Komisję Europejską. W tym względzie mają zastosowanie następujące postanowienia: 

a) jeśli chodzi o wywóz do Kolumbii lub Ekwadoru lub Peru, państwa członkowskie Unii Europejskiej są odpowie
dzialne za kontrolę warunków i procedur produkcji, włączając w to ustawowe inspekcje i wydawanie zaświadczeń 
zdrowotnych (lub dotyczących dobrostanu zwierząt) potwierdzających zgodność z normami i wymogami ustano
wionymi przez Stronę dokonującą przywozu; 

b) jeśli chodzi o przywóz z Kolumbii lub Ekwadoru lub Peru, państwa członkowskie Unii Europejskiej są odpowie
dzialne za kontrolę zgodności tego przywozu z warunkami przywozu ustanowionymi przez Unię Europejską; 

c)  Komisja Europejska jest odpowiedzialna za całokształt koordynacji, inspekcji i audytów systemów kontroli oraz 
niezbędne działania legislacyjne w celu zapewnienia jednolitego stosowania norm i wymogów w ramach Unii 
Europejskiej.  

2. Właściwe organy Kolumbii 

Kontrolę i nadzór sprawują łącznie Instituto Colombiano Agropecuario (zwany dalej „ICA”) i Instituto Nacional de 
Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (zwany dalej „INVIMA”), zgodnie z ich własnymi uprawnieniami 
określonymi prawem. W tym względzie mają zastosowanie następujące postanowienia: 

a)  jeśli chodzi o wywóz do państw członkowskich Unii Europejskiej, ICA i INVIMA są odpowiedzialne za nadzór 
i kontrolę warunków i procedur sanitarnych i fitosanitarnych, włączając w to ustawowe inspekcje i wydawanie 
świadectw sanitarnych i fitosanitarnych potwierdzających zgodność z normami i wymogami ustanowionymi przez 
Stronę dokonującą przywozu; 

b)  jeśli chodzi o przywóz z państw członkowskich Unii Europejskiej do Kolumbii, ICA i INVIMA są odpowiedzialne 
za weryfikację i kontrolę zgodności z ustanowionymi warunkami przywozu, włączając w to ustawowe inspekcje 
i świadectwa sanitarne i fitosanitarne wydane przez państwa członkowskie Unii Europejskiej, potwierdzające 
zgodność takiego przywozu z normami i wymogami dotyczącymi przywozu, obowiązującymi w Kolumbii; 

c)  ICA i INVIMA są odpowiedzialne, zgodnie z ich odpowiednimi kompetencjami, za ogólną koordynację, inspekcję 
i audyty systemów kontroli.  

3. Właściwe organy Peru 

Właściwymi organami Peru w kwestiach sanitarnych i fitosanitarnych są następujące instytucje: 

a)  Servicio Nacional de Sanidad Agrária (zwana dalej „SENASA”); 

b)  Dirección General de Salud Ambiental (zwana dalej „DIGESA”); 

c)  Ministerio de Salud; 

d)  Instituto Tecnológico Pesquero (zwany dalej „ITP”); 

e)  Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (zwany dalej „ MINCETUR”). 
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4. Właściwe organy Ekwadoru 

Właściwymi organami Ekwadoru w kwestiach sanitarnych i fitosanitarnych są następujące instytucje: 

a)  Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro (AGROCALIDAD) 

b)  Instituto Nacional de Pesca (INP) 

c)  Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA); oraz 

d)  Ministerio de Comercio Exterior (MCE).”.  
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ZAŁĄCZNIK IX 

„SEKCJA B 

STRONA UE 

Stosuje się następujące skróty: 

AT  Austria 

BE  Belgia 

BG  Bułgaria 

CY  Cypr 

CZ  Republika Czeska 

DE  Niemcy 

DK  Dania 

ES  Hiszpania 

EE  Estonia 

UE  Unia Europejska, łącznie z jej wszystkimi państwami członkowskimi 

FI  Finlandia 

FR  Francja 

EL  Grecja 

HR  Chorwacja 

HU  Węgry 

IE  Irlandia 

IT  Włochy 

LV  Łotwa 

LT  Litwa 

LU  Luksemburg 

MT  Malta 

NL  Niderlandy 

PL  Polska 

PT  Portugalia 

RO  Rumunia 

SK  Republika Słowacka 

SI  Słowenia 

SE  Szwecja 

UK  Zjednoczone Królestwo 
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1.  W poniższym wykazie zobowiązań podano rodzaje działalności gospodarczej zliberalizowane na podstawie art. 114 
niniejszej Umowy oraz, w drodze zastrzeżeń, ograniczenia dostępu do rynku i traktowania narodowego, które mają 
w tych sektorach zastosowanie do przedsiębiorstw i inwestorów państw andyjskich-sygnatariuszy. Wykazy składają 
się z następujących elementów: 

a)  pierwszej kolumny, wskazującej sektor lub podsektor, w którym Strona przyjmuje zobowiązanie, oraz zakres 
liberalizacji, do którego odnoszą się zastrzeżenia; oraz 

b)  drugiej kolumny, opisującej obowiązujące zastrzeżenia. 

Jeżeli kolumna, o której mowa w lit. b), zawiera jedynie zastrzeżenia obowiązujące w określonych państwach 
członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskie Unii Europejskiej niewymienione w niej przyjmują 
zobowiązania w danym sektorze bez zastrzeżeń (1). 

Sektory lub podsektory niewymienione w poniższym wykazie nie są objęte zobowiązaniami. 

2.  Przy identyfikacji poszczególnych sektorów lub podsektorów: 

a)  „ISIC rev 3.1” oznacza Międzynarodową Standardową Klasyfikację Rodzajów Działalności określoną 
w dokumentach statystycznych Urzędu Statystycznego Narodów Zjednoczonych, seria M, nr 4, ISIC REV 3.1, 
2002; 

b)  „CPC” oznacza Centralną Klasyfikację Produktów określoną w dokumentach statystycznych Urzędu Statystycznego 
Narodów Zjednoczonych, seria M, nr 77, CPC prov, 1991; oraz 

c) „CPC ver. 1.0” oznacza Centralną Klasyfikację Produktów określoną w dokumentach statystycznych Urzędu Statys
tycznego Narodów Zjednoczonych, seria M, nr 77, CPC ver 1.0, 1998. 

3.  Poniższy wykaz nie obejmuje środków odnoszących się do wymogów i procedur kwalifikacyjnych, standardów 
technicznych oraz wymogów i procedur dotyczących uzyskania licencji, jeżeli nie stanowią one ograniczenia 
dotyczącego dostępu do rynku lub traktowania narodowego w rozumieniu art. 112 i 113 niniejszej Umowy. Środki 
te (np. konieczność uzyskania zezwolenia, obowiązki świadczenia usługi powszechnej, konieczność uzyskania 
uznania kwalifikacji w sektorach podlegających regulacji, konieczność zdania określonych egzaminów, w tym 
egzaminów językowych, niedyskryminacyjny wymóg, zgodnie z którym pewne rodzaje działalności nie mogą być 
prowadzone w strefach ochrony środowiska naturalnego lub obszarach o szczególnych walorach historycznych 
i artystycznych), nawet jeśli nie są wymienione, w każdym wypadku mają zastosowanie do inwestorów państw 
andyjskich-sygnatariuszy. 

4. Zgodnie z art. 107 ust. 3 niniejszej Umowy poniższy wykaz nie obejmuje środków dotyczących subsydiów przyzna
wanych przez Strony. 

5. Zgodnie z art. 112 niniejszej Umowy niedyskryminacyjne wymogi odnośnie do rodzajów formy prawnej przedsię
biorstwa nie są ujęte w poniższym wykazie. 

6.  Prawa i obowiązki wynikające z niniejszego wykazu zobowiązań nie są samowykonalne i w związku z tym nie 
przyznają bezpośrednio żadnych praw poszczególnym osobom fizycznym lub prawnym.   

24.12.2016 L 356/1105 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    

(1) Brak zastrzeżeń obowiązujących w określonych państwach członkowskich Unii Europejskiej w danym sektorze pozostaje bez 
uszczerbku dla mogących znajdować zastosowanie zastrzeżeń horyzontalnych lub zastrzeżeń obowiązujących w danym sektorze 
w całej UE. 



Sektor lub podsektor Opis zastrzeżeń 

WSZYSTKIE SEKTORY Nieruchomości 

AT, BG, CY, CZ, DK, EE, ES, EL, FI, HR, HU, IE, IT, LT, LV, MT, PL, RO, SI, SK: Ograniczenia dotyczące nabywania grun
tów i nieruchomości przez zagranicznych inwestorów (1) 

WSZYSTKIE SEKTORY Usługi użyteczności publicznej 

UE: Działalność gospodarcza uważana za usługi użyteczności publicznej na poziomie krajowym lub lokalnym może być 
przedmiotem monopoli państwowych lub wyłącznych praw przyznanych prywatnym podmiotom gospodarczym (2). 

WSZYSTKIE SEKTORY Sposoby zakładania przedsiębiorstw 

UE: Traktowania przyznanego spółkom zależnym (przedsiębiorstw państwa trzeciego) utworzonym zgodnie z prawem 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej i posiadającym siedzibę statutową, zarząd lub główne miejsce prowadzenia 
działalności na terytorium Unii Europejskiej nie rozszerza się na oddziały lub agencje mające siedzibę w państwie człon
kowskim Unii Europejskiej przez przedsiębiorstwo państwa trzeciego. 

BG: Tworzenie oddziałów wymaga zezwolenia. 

EE: Przynajmniej połowa członków zarządu przedsiębiorstwa musi mieć miejsce stałego zamieszkania w UE. 

FI: Obcokrajowiec prowadzący działalność handlową jako wspólnik fińskiej spółki komandytowej lub spółki jawnej po
trzebuje pozwolenia na prowadzenie handlu i musi mieć miejsce stałego zamieszkania w Unii Europejskiej. W przypadku 
wszystkich sektorów poza usługami telekomunikacyjnymi istnieje warunek posiadania obywatelstwa i wymóg miejsca 
stałego zamieszkania w odniesieniu do przynajmniej połowy zwyczajnych członków zarządu i ich zastępców. Niemniej 
jednak dopuszcza się odstępstwa dla niektórych spółek. Jeżeli podmiot zagraniczny zamierza prowadzić działalność gos
podarczą lub handlową poprzez utworzenie oddziału w Finlandii, wymagane jest posiadanie pozwolenia na handel. Od 
zagranicznego podmiotu lub osoby prywatnej niebędącej obywatelem Unii Europejskiej wymagane jest zezwolenie na za
łożenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W przypadku usług telekomunikacyjnych istnieje wymóg miejsca sta
łego zamieszkania w odniesieniu do połowy założycieli oraz połowy członków zarządu. Wymóg dotyczący stałej siedziby 
obowiązuje również osobę prawną, jeżeli jest ona założycielem. 

IT: Dostęp do działalności przemysłowej, handlowej i rzemieślniczej uwarunkowany jest posiadaniem zezwolenia na po
byt i specjalnego pozwolenia na prowadzenie danej działalności. 

BG, PL: Zakres działań przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie reklamę i promocję zagranicznej spółki dominują
cej reprezentowanej przez to przedstawicielstwo. 

PL: Z wyjątkiem usług finansowych, brak zobowiązań dla oddziałów. Inwestorzy spoza Unii Europejskiej mogą podejmo
wać i prowadzić działalność gospodarczą tylko w formie spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej (w przypadku usług prawnych wyłącznie w formie spółki jawnej 
i spółki komandytowej).  
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Sektor lub podsektor Opis zastrzeżeń 

RO: Członkowie zarządów jednoosobowych i prezesi zarządów oraz połowa łącznej liczby członków zarządu spółek 
handlowych muszą być obywatelami rumuńskimi, chyba że umowa spółki lub jej statut przewidują inaczej. Większość 
audytorów spółek handlowych i ich zastępców musi być obywatelami rumuńskimi.   

SE: Spółka zagraniczna (która nie ustanowiła podmiotu prawnego w Szwecji) prowadzi działalność handlową za pośred
nictwem oddziału, ustanowionego w Szwecji z niezależnym zarządem i oddzielnymi rachunkami. Projekty budowlane 
trwające mniej niż jeden rok są zwolnione z wymogów tworzenia oddziału lub wyznaczania przedstawiciela posiadają
cego miejsce stałego zamieszkania w Szwecji. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka akcyjna) może zostać 
ustanowiona przez jednego lub kilku założycieli. Założyciel musi mieć miejsce stałego zamieszkania w Szwecji lub być 
szwedzkim podmiotem prawnym. Spółka osobowa może być założycielem wyłącznie jeżeli każdy ze wspólników ma 
miejsce stałego zamieszkania w Szwecji. Odpowiednie warunki obowiązują dla ustanawiania wszystkich pozostałych ro
dzajów podmiotów prawnych. Przynajmniej 50 procent członków zarządu musi mieć miejsce stałego zamieszkania 
w Szwecji. Obcokrajowcy lub obywatele Szwecji niemający miejsca stałego zamieszkania w Szwecji, którzy chcą prowa
dzić działalność handlową w Szwecji, wyznaczają i rejestrują u władz lokalnych przedstawiciela mającego miejsce stałego 
zamieszkania w Szwecji, odpowiedzialnego za tę działalność. Istnieje możliwość odstępstwa od wymogu dotyczącego 
miejsca stałego zamieszkania, jeżeli można udowodnić, że w danym przypadku spełnienie tego wymogu nie jest nie
zbędne. 

SE (wyłącznie dla Ekwadoru): Dyrektor zarządzający oraz wicedyrektor zarządzający oddziału, jeśli został wyznaczony, 
muszą posiadać miejsce zamieszkania w EOG. Osoba fizyczna niemająca miejsca zamieszkania w EOG, prowadząca dzia
łalność gospodarczą w Szwecji, wyznacza i rejestruje przedstawiciela mającego miejsce zamieszkania w Szwecji, odpowie
dzialnego za tę działalność w Szwecji. Dla działalności prowadzonej w Szwecji muszą zostać otwarte oddzielne rachunki. 
Właściwy organ może w indywidualnych przypadkach przyznać zwolnienia z wymogów dotyczących oddziału i miejsca 
zamieszkania. 

SI: Zakładanie oddziałów przez spółki zagraniczne jest uwarunkowane zarejestrowaniem spółki dominującej w rejestrze 
sądowym państwa pochodzenia przez co najmniej jeden rok. 

SK: Zagraniczna osoba fizyczna, której nazwisko należy wpisać do rejestru działalności gospodarczej jako osoby upoważ
nionej do występowania w imieniu przedsiębiorcy, musi przedstawić pozwolenie na pobyt w Republice Słowackiej. 

WSZYSTKIE SEKTORY Inwestycje 

ES: Inwestycje w Hiszpanii prowadzone przez rządy innych państw i podmioty publiczne innych państw (które zwykle 
wiążą się, oprócz ekonomicznych, również z nieekonomicznymi interesami ze strony podmiotu), bezpośrednio lub za 
pośrednictwem przedsiębiorstw lub innych podmiotów kontrolowanych bezpośrednio lub pośrednio przez rządy innych 
państw, wymagają wcześniejszego zezwolenia rządu. 

BG: W przedsiębiorstwach, w których publiczny (państwowy lub komunalny) udział w kapitale zakładowym przekracza 
30 procent, zbycie udziałów osobom trzecim wymaga zezwolenia. Niektóre rodzaje działalności gospodarczej związane 
z eksploatacją lub użytkowaniem własności państwowej uwarunkowane są uzyskaniem zezwolenia na mocy przepisów 
ustawy o koncesjach. Inwestorzy zagraniczni nie mogą uczestniczyć w prywatyzacji. W przypadku inwestorów zagranicz
nych i bułgarskich osób prawnych z udziałem zagranicznym obejmującym większość udziałów wymagane jest zezwole
nie na a) poszukiwanie, wykorzystywanie lub wydobywanie zasobów naturalnych z wód terytorialnych, szelfu kontynen
talnego lub wyłącznej strefy ekonomicznej oraz b) nabycie większości udziałów w spółkach prowadzących dowolną dzia
łalność określoną w lit. a).  
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Sektor lub podsektor Opis zastrzeżeń 

FR: Zagraniczne transakcje kupna przekraczające 33,33 procent udziału w kapitale lub praw do głosowania w istniejących 
francuskich przedsiębiorstwach lub 20 procent we francuskich spółkach notowanych na giełdzie, podlegają następującym 
regulacjom: 

—  inwestycje na kwotę niższą od 7,6 mln euro w spółki francuskie, których obrót nie przekracza 76 mln euro nie są 
objęte ograniczeniami po upływie 15 dni od uprzedniego zgłoszenia i weryfikacji, że spełniony został wymóg doty
czący wysokości kwot; 

—  po upływie miesiąca od uprzedniego zgłoszenia, zezwolenie jest automatycznie przyznane dla innych inwestycji, 
chyba że Minister Gospodarki skorzystał, w wyjątkowych okolicznościach, z prawa do przesunięcia terminu inwesty
cji. 

Udział zagraniczny w niedawno sprywatyzowanych przedsiębiorstwach może być ograniczony do zmiennej kwoty kapi
tału w ofercie publicznej, ustalanej przez rząd Francji na podstawie analizy każdego przypadku. W celu rozpoczęcia dzia
łalności w niektórych branżach handlowych, przemysłowych lub rzemieślniczych, wymagane jest specjalne zezwolenie, 
jeżeli dyrektor nie jest posiadaczem pozwolenia na pobyt stały.   

FI: Nabycie udziałów przez właścicieli zagranicznych dające ponad jedną trzecią głosów w znaczącym przedsiębiorstwie 
fińskim lub znaczącym przedsiębiorstwie handlowym (zatrudniającym ponad 1 000 pracowników lub z obrotem prze
kraczającym 168 milionów euro lub sumą bilansową przekraczającą 168 milionów euro) jest przedmiotem zatwierdzenia 
przez władze fińskie; zatwierdzenia tego można odmówić, wyłącznie jeżeli byłby zagrożony istotny interes narodowy. Po
wyższe ograniczenia nie mają zastosowania do usług telekomunikacyjnych 

HU: Bez zobowiązań dla udziału zagranicznego w niedawno sprywatyzowanych przedsiębiorstwach. 

IT: Wyłączne prawa mogą zostać przyznane lub utrzymane w przypadku niedawno sprywatyzowanych przedsiębiorstw. 
Prawa do głosowania w niedawno sprywatyzowanych przedsiębiorstwach mogą w niektórych przypadkach zostać ograni
czone. Na okres pięciu lat nabycie dużych udziałów kapitałowych w spółkach działających w dziedzinie obronności, 
usług transportowych, telekomunikacji i energii może wymagać zatwierdzenia przez właściwe organy. 

WSZYSTKIE SEKTORY Strefy geograficzne 

FI: Na Wyspach Alandzkich ograniczenia prawa przedsiębiorczości przez osoby fizyczne, które nie mają regionalnego 
obywatelstwa Wysp Alandzkich lub przez osoby prawne bez zgody właściwych organów Wysp Alandzkich. 

1. ROLNICTWO, ŁOWIECTWO, LEŚNICTWO  

A. Rolnictwo, łowiectwo 

(ISIC rev 3.1: 011, 012, 013, 014, 015), z wyłączeniem usług 
w zakresie doradztwa i konsultingu (3) 

AT, HR, HU, MT, RO: Bez zobowiązań dla działalności rolniczej. 

CY: Dopuszcza się jedynie do 49 procent udziału spoza UE.  

24.12.2016 
L 356/1108 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



Sektor lub podsektor Opis zastrzeżeń 

FR: Zakładanie przedsiębiorstw rolniczych przez obywateli państw niebędących członkami Unii Europejskiej i nabywanie 
winnic przez inwestorów spoza Unii Europejskiej wymagają zezwolenia. 

IE: Ustanowienie działalności w sektorze młynarstwa przez osoby posiadające miejsce stałego zamieszkania poza teryto
rium Unii Europejskiej wymaga zezwolenia. 

SE (wyłącznie dla Ekwadoru): Tylko Lapończycy mogą posiadać renifery i zajmować się ich hodowlą.  

B. Leśnictwo i pozyskiwanie drewna 

(ISIC rev 3.1: 020), z wyłączeniem usług w zakresie doradztwa 
i konsultingu 

BG: Bez zobowiązań dla działalności związanej z pozyskiwaniem drewna 

2. RYBOŁÓWSTWO I AKWAKULTURA 

(ISIC rev.3.1: 0501, 0502), z wyłączeniem usług w zakresie do
radztwa i konsultingu 

AT: Przynajmniej 25 procent statków musi być zarejestrowanych w Austrii. 

BE, FI, IE, LV, NL, PT, SK: Inwestorzy zagraniczni, którzy nie są zrejestrowani i nie posiadają swojej głównej siedziby od
powiednio w Belgii, Finlandii, Irlandii, na Łotwie, w Niderlandach, Portugalii oraz Republice Słowackiej nie mogą być 
właścicielami statków pod banderą, odpowiednio belgijską, fińską, irlandzką, łotewską, niderlandzką, portugalską oraz 
słowacką. 

CY, EL: Dopuszcza się jedynie do 49 procent udziału spoza Unii Europejskiej. 

DK: Osoby posiadające miejsce stałego zamieszkania poza terytorium Unii Europejskiej nie mogą być właścicielami jednej 
trzeciej lub większej części działalności związanej z połowami przemysłowymi. Osoby posiadające miejsce stałego za
mieszkania poza terytorium Unii Europejskiej nie mogą być właścicielami statków pływających pod duńską banderą, 
chyba że za pośrednictwem przedsiębiorstw zarejestrowanych w Danii. 

FR: Obywatele państw niebędących członkami Unii Europejskiej nie mogą korzystać z morskich terenów należących 
do państwa w celu hodowania ryb, skorupiaków, mięczaków i alg. Inwestorzy zagraniczni, którzy nie założyli przedsię
biorstwa i nie posiadają swojej głównej siedziby we Francji nie mogą posiadać więcej niż 50 procent udziału w statku 
pływającym pod francuską banderą. 

DE: Zezwolenia na połowy morskie przyznawane są wyłącznie statkom upoważnionym do pływania pod banderą Nie
miec. Są to statki rybackie, których większość udziałów jest w posiadaniu obywateli Unii Europejskiej lub przedsiębiorstw 
założonych zgodnie z przepisami UE oraz które mają główne miejsce prowadzenia działalności w państwie członkow
skim Unii Europejskiej. Używanie statków musi być kierowane i nadzorowane przez osoby posiadające miejsce stałego 
zamieszkania w Niemczech. W celu uzyskania zezwolenia połowowego, wszystkie statki rybackie muszą zostać zarejes
trowane w odpowiednich państwach nadbrzeżnych, w których statki mają swoje porty macierzyste. 

EE: Statki mają prawo do pływania pod banderą estońską, jeżeli posiadają siedzibę w Estonii, a własność w większości na
leży do obywateli estońskich w spółkach jawnych i spółkach komandytowych, lub w innych podmiotach prawnych, które 
mają siedzibę w Estonii i w których większość głosów w zarządzie posiadają obywatele estońscy. 

BG, HR, HU, LT, MT, RO: Bez zobowiązań. 

IT: Cudzoziemcy inni niż osoby posiadające miejsce stałego zamieszkania w Unii Europejskiej nie mogą posiadać więk
szościowego udziału w statkach pływających pod włoską banderą lub pakietu kontrolnego w mających główną siedzibę 
we Włoszech przedsiębiorstwach będących właścicielami statków. Połowy na włoskich wodach terytorialnych zarezerwo
wane są dla statków pod włoską banderą. 
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SE: Inwestorzy zagraniczni, którzy nie założyli przedsiębiorstwa i nie posiadają swojej głównej siedziby w Szwecji nie 
mogą posiadać więcej niż 50 procent udziału w statku pływającym pod szwedzką banderą. Nabywanie przez inwestorów 
zagranicznych 50 procent lub więcej udziałów w przedsiębiorstwach prowadzących handlową działalność połowową 
na szwedzkich wodach wymaga zezwolenia. 

SI: Statki mają prawo do pływania pod banderą słoweńską, jeżeli więcej niż połowę udziału w statku posiadają obywatele 
państw Unii Europejskiej lub osoby prawne, których główna siedziba znajduje się w państwie członkowskim Unii Euro
pejskiej. 

UK: Zastrzeżenie dotyczące nabywania statków pod banderą Zjednoczonego Królestwa, jeżeli inwestycja nie jest przynaj
mniej w 75 % własnością obywateli brytyjskich lub przedsiębiorstw, które są przynajmniej w 75 % własnością obywateli 
brytyjskich, we wszystkich przypadkach posiadających miejsce stałego zamieszkania i pobytu w Zjednoczonym Króle
stwie. Statki muszą być zarządzane, kierowane i kontrolowane z terytorium Zjednoczonego Królestwa. 

3. GÓRNICTWO I KOPALNICTWO (4) 

A. Wydobywanie węgla kamiennego i brunatnego; wydobywa
nie torfu 

(ISIC rev 3.1: 10) 

B. Wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego (5) 

(ISIC rev 3.1: 1110) 

C. Górnictwo rud metali 

(ISIC rev 3.1: 13) 

D. Pozostałe usługi górnictwa i kopalnictwa 

(ISIC rev 3.1: 14) 

UE: Inwestorzy z państw będących dostawcami energii mogą podlegać zakazowi przejmowania kontroli nad działalnością 
tego rodzaju. Bez zobowiązań dla bezpośredniego tworzenia oddziałów (wymagana jest rejestracja). Bez zobowiązań dla 
górnictwa ropy naftowej i gazu ziemnego. 

ES: Bez zobowiązań dla inwestycji zagranicznych w zakresie zasobów mineralnych o strategicznym znaczeniu. 

4. PRODUKCJA (6)  

A. Produkcja artykułów spożywczych i napojów 

(ISIC rev 3.1: 15) 

Bez ograniczeń 

B. Produkcja wyrobów tytoniowych 

(ISIC rev 3.1: 16) 

Bez ograniczeń 

C. Produkcja wyrobów włókienniczych 

(ISIC rev 3.1: 17) 

Bez ograniczeń 
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D. Produkcja odzieży; wyprawa i barwienie futer 

(ISIC rev 3.1: 18) 

Bez ograniczeń 

E. Garbowanie i wyprawa skór; produkcja toreb bagażowych, 
torebek ręcznych, wyrobów rymarskich, uprzęży i obuwia 

(ISIC rev 3.1: 19) 

Bez ograniczeń 

F. Produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz z korka, z wyjąt
kiem mebli; produkcja artykułów ze słomy i materiałów używa
nych do wyplatania 

(ISIC rev 3.1: 20) 

Bez ograniczeń 

G. Produkcja papieru i wyrobów z papieru 

(ISIC rev 3.1: 21) 

Bez ograniczeń 

H. Działalność wydawnicza, poligraficzna i reprodukcja zapisa
nych nośników informacji (7) 

(ISIC rev 3.1: 22, z wyłączeniem działalności wydawniczej i poli
graficznej wykonywanej na podstawie wynagrodzenia lub 
umowy) (8) 

IT: Warunek obywatelstwa dla właścicieli wydawnictw i drukarni. 

SE (wyłącznie dla Ekwadoru): Wymóg w zakresie miejsca zamieszkania w przypadku wydawców i właścicieli wydaw
nictw lub drukarni 

I. Wytwarzanie produktów pieców koksowniczych 

(ISIC rev 3.1: 231) 

Bez ograniczeń 

J. Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy nafto
wej (9) 

(ISIC rev 3.1: 232) 

UE: Inwestorzy z państw będących dostawcami energii mogą podlegać zakazowi przejmowania kontroli nad działalnością 
tego rodzaju. Bez zobowiązań dla bezpośredniego tworzenia oddziałów (wymagana jest rejestracja). 

K. Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych innych niż 
materiały wybuchowe 

(ISIC rev 3.1: 24, z wyłączeniem produkcji materiałów wybu
chowych) 

Bez ograniczeń 
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L. Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 

(ISIC rev 3.1: 25) 

Bez ograniczeń 

M. Wytwarzanie pozostałych mineralnych produktów niemeta
lowych 

(ISIC rev 3.1: 26) 

Bez ograniczeń 

N. Produkcja metali zwykłych 

(ISIC rev 3.1: 27) 

Bez ograniczeń 

O. Produkcja gotowych wyrobów metalowych, z wyjątkiem 
maszyn i urządzeń 

(ISIC rev 3.1: 28) 

Bez ograniczeń 

P. Produkcja maszyn  

a) Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia 

(ISIC rev 3.1: 291) 

Bez ograniczeń 

b) Produkcja maszyn specjalnego przeznaczenia innych niż 
broń i amunicja 

(ISIC rev 3.1: 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2929) 

Bez ograniczeń 

c) Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 

(ISIC rev 3.1: 293) 

Bez ograniczeń 

d) Produkcja urządzeń biurowych, księgujących i liczących 

(ISIC rev 3.1: 30) 

Bez ograniczeń 

e) Produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej nie
sklasyfikowana 

(ISIC rev 3.1: 31) 

Bez ograniczeń 
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f) Produkcja sprzętu i aparatury radiowej, telewizyjnej i teleko
munikacyjnej 

(ISIC rev 3.1: 32) 

Bez ograniczeń 

Q. Produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycz
nych, zegarków i zegarów 

(ISIC rev 3.1: 33) 

Bez ograniczeń 

R. Produkcja pojazdów silnikowych, przyczep i naczep 

(ISIC rev 3.1: 34) 

Bez ograniczeń 

S. Produkcja pozostałego (niewojskowego) sprzętu transporto
wego 

(ISIC rev 3.1: 35, z wyłączeniem produkcji okrętów wojennych, 
samolotów wojskowych i pozostałego sprzętu transportowego 
do celów wojskowych) 

Bez ograniczeń 

T. Produkcja mebli; produkcja gdzie indziej niesklasyfikowana 

(ISIC rev 3.1: 361, 369) 

Bez ograniczeń 

U. Recykling 

(ISIC rev 3.1: 37) 

Bez ograniczeń 

5. WYTWARZANIE, SAMODZIELNE PRZESYŁANIE I DYSTRY
BUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ, GAZU, PARY WODNEJ I GO
RĄCEJ WODY (10) 

(z wyłączeniem produkcji energii elektrycznej przy wykorzysta
niu energii jądrowej)  

A. Wytwarzanie energii elektrycznej; samodzielne przesyłanie 
i dystrybucja energii elektrycznej 

(część ISIC rev 3.1: 4010) (11) 

UE: Inwestorzy z państw będących dostawcami energii mogą podlegać zakazowi przejmowania kontroli nad działalnością 
tego rodzaju. Bez zobowiązań dla bezpośredniego tworzenia oddziałów (wymagana jest rejestracja). 
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B. Wytwarzanie gazu; samodzielna dystrybucja paliw gazowych 
w systemie sieciowym 

(część ISIC rev 3.1: 4020) (12) 

UE: Inwestorzy z państw będących dostawcami energii mogą podlegać zakazowi przejmowania kontroli nad działalnością 
tego rodzaju. Bez zobowiązań dla bezpośredniego tworzenia oddziałów (wymagana jest rejestracja). 

C. Wytwarzanie pary wodnej i gorącej wody; samodzielna dy
strybucja pary wodnej i gorącej wody 

(część ISIC rev 3.1: 4030) (13) 

UE: Inwestorzy z państw będących dostawcami energii mogą podlegać zakazowi przejmowania kontroli nad działalnością 
tego rodzaju. Bez zobowiązań dla bezpośredniego tworzenia oddziałów (wymagana jest rejestracja). 

6. USŁUGI BIZNESOWE  

A. Wolne zawody  

a) Usługi prawne 

(CPC 861) (14) 
z wyłączeniem doradztwa prawnego oraz usług prawnych w za
kresie sporządzania i uwierzytelniania dokumentów, świadczo
nych przez prawników pełniących funkcje publiczne, takich jak 
notariusze, komornicy sądowi (huissiers de justice) lub inni urzęd
nicy państwowi (officiers publics et ministériels) 

AT: Udział zagranicznych prawników (którzy muszą posiadać pełne kwalifikacje w swoim państwie rodzimym) w kapitale 
oraz w wynikach działalności operacyjnej kancelarii prawnej nie może przekraczać 25 procent. Nie mogą mieć oni decy
dującego wpływu w procesie podejmowania decyzji. 

BE: Przed sądem kasacyjnym (Cour de cassation) w sprawach cywilnych może występować ściśle określona liczba prawni
ków. 

CY (wyłącznie dla Ekwadoru): Pełne członkostwo w palestrze podlega wymogowi obywatelstwa połączonemu z wymo
giem w zakresie miejsca zamieszkania. 

FR: Dostęp prawników do zawodu avocat auprès de la Cour de Cassation i avocat auprès du Conseil d'Etat jest ograni
czony określoną liczbą dostępnych miejsc. 

DK: W duńskiej kancelarii prawnej mogą posiadać udziały wyłącznie kancelarie prawne zarejestrowane w Danii oraz 
prawnicy posiadający duńską licencję na wykonywanie zawodu. Wyłącznie prawnicy z duńską licencją na wykonywanie 
zawodu mogą zasiadać w zarządzie lub być częścią kierownictwa duńskich kancelarii prawnych. Uzyskanie duńskiej li
cencji na wykonywanie zawodu uwarunkowane jest zdaniem duńskiego egzaminu z zakresu prawa.  

FR: Niektóre formy prawne („association d'avocats” i „société en participation d'avocat”) są zarezerwowane dla prawników 
w pełni przyjętych do palestry we Francji. W kancelarii prawnej świadczącej usługi w zakresie prawa francuskiego lub 
prawa Unii Europejskiej przynajmniej 75 % udziałowców posiadających 75 % udziałów powinno być prawnikami w pełni 
przyjętymi do palestry we Francji. 

HR: Reprezentowanie stron przed sądem może być świadczone jedynie przez członków Rady Adwokackiej Chorwacji 
(„odvjetnici”). Wymóg obywatelstwa w zakresie członkostwa w Radzie Adwokackiej. 

HU: Obecność handlowa powinna przyjąć formę spółki osobowej z węgierskim adwokatem uprawnionym do występowa
nia przed sądem (ügyvéd) lub spółki z kancelarią adwokacką uprawnioną do występowania przed sądem (ügyvédi iroda), 
albo z przedstawicielstwem.  
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PL: Inne rodzaje form prawnych są co prawda dostępne dla prawników z Unii Europejskiej, jednak zagraniczni prawnicy 
mogą zakładać spółki wyłącznie w formie spółki jawnej i spółki komandytowej. 

SE (wyłącznie dla Ekwadoru): Członkostwo w palestrze, konieczne wyłącznie do stosowania szwedzkiego tytułu „advo
kat”, podlega wymogowi w zakresie miejsca zamieszkania.  

b) 1. Usługi rachunkowo-księgowe 

(CPC 86212 inne niż „usługi audytorskie”, CPC 86213, CPC 
86219 i CPC 86220) 

AT: Udział zagranicznych księgowych (którzy muszą być uprawnieni na podstawie prawa ich rodzimego państwa) w kapi
tale oraz w wynikach działalności operacyjnej austriackiego podmiotu prawnego nie może przekraczać 25 procent, jeżeli 
nie są oni członkami austriackiego organu zawodowego. 

CY: Dostęp uwarunkowany jest przeprowadzeniem testu potrzeb ekonomicznych. Główne kryteria: sytuacja w zakresie 
zatrudnienia w danym podsektorze. 

DK: Zagraniczni księgowi mogą wchodzić w spółki osobowe z duńskimi uprawnionymi księgowymi po uzyskaniu zez
wolenia od duńskiej Agencji Handlu i Spółek. 

b) 2. Usługi audytorskie 

(CPC 86211 i 86212, inne niż usługi w zakresie rachunko
wości) 

AT: Udział zagranicznych audytorów (którzy muszą być uprawnieni na podstawie prawa ich rodzimego państwa) w kapi
tale oraz w wynikach działalności operacyjnej austriackiego podmiotu prawnego nie może przekraczać 25 procent, jeżeli 
nie są oni członkami austriackiego organu zawodowego. 

CY: Dostęp uwarunkowany jest przeprowadzeniem testu potrzeb ekonomicznych. Główne kryteria: sytuacja w zakresie 
zatrudnienia w danym podsektorze. 

CZ, SK: Przynajmniej 60 procent kapitału akcyjnego lub praw do głosowania zarezerwowane jest dla obywateli czeskich 
/ słowackich. 

DK: Zagraniczni księgowi mogą wchodzić w spółki osobowe z duńskimi uprawnionymi księgowymi po uzyskaniu zez
wolenia od duńskiej Agencji Handlu i Spółek. 

FI: Wymóg dotyczący miejsca stałego zamieszkania przynajmniej jednego z audytorów fińskiej spółki z ograniczoną od
powiedzialnością. 

HR: Bez ograniczeń, z wyjątkiem tego, że audyt może być prowadzony tylko przez osoby prawne.  

LV: W spółce handlowej biegłych rewidentów ponad 50 procent udziału dającego prawo do głosowania muszą posiadać 
biegli rewidenci lub spółki handlowe biegłych rewidentów z Unii Europejskiej. 

LT: Nie mniej niż 75 procent udziałów powinno należeć do audytorów lub spółek audytorskich z Unii Europejskiej. 

SE: Usługi w zakresie audytu prawnego niektórych podmiotów prawnych, m. in. wszystkich spółek z ograniczoną odpo
wiedzialnością, mogą świadczyć wyłącznie audytorzy zatwierdzeni w Szwecji. Wyłącznie takie osoby mogą być akcjona
riuszami lub tworzyć spółki osobowe w przedsiębiorstwach, które dokonują specjalistycznego audytu (do celów urzędo
wych). Do zatwierdzenia stosuje się wymóg dotyczący miejsca stałego zamieszkania. 

SI: Udział podmiotów zagranicznych w spółkach audytorskich nie może przekraczać 49 procent kapitału własnego. 

c) Usługi podatkowe 

(CPC 863) (15) 

AT: Udział zagranicznych doradców podatkowych (którzy muszą być uprawnieni zgodnie z prawem ich rodzimego pań
stwa) w kapitale oraz w wynikach działalności operacyjnej austriackiego podmiotu prawnego nie może przekraczać 25 
procent. Ograniczenie to stosuje się jedynie do osób niebędących członkami austriackiego organu zawodowego.  
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CY: Dostęp uwarunkowany jest przeprowadzeniem testu potrzeb ekonomicznych. Główne kryteria: sytuacja w zakresie 
zatrudnienia w danym podsektorze.  

d) Usługi architektoniczne 

oraz 

e) Usługi w zakresie planowania urbanistycznego i architektury 
krajobrazu 

(CPC 8671 i CPC 8674) 

BG: W przypadku gdy dany projekt ma istotne znaczenie na poziomie krajowym lub regionalnym, inwestorzy zagra
niczni muszą działać w ramach spółki osobowej z inwestorami miejscowymi lub jako ich podwykonawcy. 

LV: W przypadku usług architektonicznych, w celu uzyskania licencji na prowadzenie działalności gospodarczej przy za
chowaniu pełnej odpowiedzialności prawnej i praw do autoryzowania projektów wymagana jest 3-letnia praktyka na Łot
wie w dziedzinie projektowania oraz wyższe wykształcenie. 

f) Usługi inżynierskie 

oraz 

g) Usługi inżynierskie kompleksowe 

(CPC 8672 i CPC 8673) 

BG: W przypadku gdy dany projekt ma istotne znaczenie na poziomie krajowym lub regionalnym, inwestorzy zagra
niczni muszą działać w ramach spółki osobowej z inwestorami miejscowymi lub jako ich podwykonawcy. 

h) Usługi medyczne (w tym usługi świadczone przez psycholo
gów) i stomatologiczne 

(CPC 9312 i część CPC 85201) 

AT: Bez zobowiązań, z wyjątkiem usług stomatologicznych oraz usług świadczonych przez psychologów i psychoterapeu
tów, w przypadku których nie ma ograniczeń 

DE: Wymagany jest test potrzeb ekonomicznych w przypadku lekarzy i stomatologów, którzy są uprawnieni do leczenia 
ubezpieczonych w publicznym systemie ubezpieczeń. Główne kryteria: niedobór lekarzy i stomatologów w danym regio
nie. 

CY (wyłącznie dla Ekwadoru), FI: Bez zobowiązań 

FR: Inne rodzaje formy prawnej są dostępne dla inwestorów z Unii Europejskiej, natomiast inwestorzy zagraniczni mogą 
zakładać spółki wyłącznie w formie société d'exercice liberal i société civile professionnelle. 

LV: Test potrzeb ekonomicznych. Główne kryteria: niedobór lekarzy i stomatologów w danym regionie. 

BG, LT: Świadczenie usług uwarunkowane jest zezwoleniem wydawanym na podstawie planu usług w zakresie ochrony 
zdrowia, opracowanego w odniesieniu do potrzeb, z uwzględnieniem liczby ludności oraz świadczonych już usług me
dycznych i stomatologicznych. 

SI: Bez zobowiązań dla usług z zakresu medycyny społecznej, sanitarnych, epidemiologicznych, medyczno-ekologicznych; 
zaopatrzenia w krew, preparaty z krwi i organy do transplantacji oraz usług z zakresu autopsji. 

UK: Działalność gospodarcza lekarzy w ramach Krajowej Służby Zdrowia (National Health Service) jest przedmiotem pla
nowania dotyczącego zasobów ludzkich w zawodzie lekarskim. 

i) Usługi weterynaryjne 

(CPC 932) 

AT, CY (wyłącznie dla Ekwadoru): Bez zobowiązań 

BG: Test potrzeb ekonomicznych. Główne kryteria: zaludnienie i gęstość rozmieszczenia istniejących przedsiębiorstw. 

HU: Test potrzeb ekonomicznych. Główne kryteria: sytuacja na rynku pracy w danym sektorze 

FR: Inne rodzaje formy prawnej są dostępne dla inwestorów z Unii Europejskiej, natomiast inwestorzy zagraniczni mogą 
zakładać spółki wyłącznie w formie société d'exercice liberal i société civile professionnelle. 
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j) 1. Usługi położnicze 

(część CPC 93191) 

BG, CY (wyłącznie dla Ekwadoru), FI, MT, SI: Bez zobowiązań. 

FR: Inne rodzaje formy prawnej są dostępne dla inwestorów z Unii Europejskiej, natomiast inwestorzy zagraniczni mogą 
zakładać spółki wyłącznie w formie société d'exercice liberal i société civile professionnelle. 

LT: Może być stosowany test potrzeb ekonomicznych. Główne kryteria: sytuacja w zakresie zatrudnienia w danym pod
sektorze 

j) 2. Usługi świadczone przez pielęgniarki, fizjoterapeutów i per
sonel paramedyczny 

(część CPC 93191) 

AT: Inwestorzy zagraniczni dopuszczeni są tylko do następujących rodzajów działalności: pielęgniarki, fizjoterapeuci, te
rapeuci zajęciowi, logopedzi, dietetycy i specjaliści do spraw żywienia. 

BG, CY (wyłącznie dla Ekwadoru), MT: Bez zobowiązań. 

FI, SI: Bez zobowiązań dla fizjoterapeutów i personelu paramedycznego. 

FR: Inne rodzaje formy prawnej są dostępne dla inwestorów z Unii Europejskiej, natomiast inwestorzy zagraniczni mogą 
zakładać spółki wyłącznie w formie société d'exercice liberal i société civile professionnelle. 

LT: Może być stosowany test potrzeb ekonomicznych. Główne kryteria: sytuacja w zakresie zatrudnienia w danym pod
sektorze 

LV: Test potrzeb ekonomicznych dla zagranicznych fizjoterapeutów i osób zajmujących się usługami paramedycznymi. 
Główne kryteria: sytuacja w zakresie zatrudnienia w danym regionie. 

k) Sprzedaż detaliczna produktów farmaceutycznych oraz 
sprzedaż detaliczna towarów medycznych i ortopedycznych 

(CPC 63211) 
oraz inne usługi świadczone przez farmaceutów (16) 

AT, BG, CY, FI, MT, PL, RO, SE, SI: Bez zobowiązań 

BE, DE, DK, EE, ES, FR, IT, HR, HU, IE, LV, PT, SK: Zezwolenie uwarunkowane jest przeprowadzeniem testu potrzeb eko
nomicznych. Główne kryteria: zaludnienie i gęstość rozmieszczenia istniejących aptek. 

B. Usługi komputerowe i usługi z nimi związane 

(CPC 84) 

Bez ograniczeń 

C. Usługi badawczo-rozwojowe (17) 

a) Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodni
czych 

(CPC 851) 

b) Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych 
i humanistycznych 

(CPC 852, z wyłączeniem usług psychologów) (18) 

c) Interdyscyplinarne usługi badawczo-rozwojowe 

(CPC 853) 

Dla a) i c): 

UE: W przypadku usług badawczo-rozwojowych finansowanych ze środków publicznych wyłączne prawa lub zezwolenie 
mogą być przyznane jedynie obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej i osobom prawnym Unii Europejskiej, 
których główna siedziba znajduje się na terenie Unii Europejskiej. 

Dla b): 

Bez ograniczeń 
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D. Usługi w zakresie nieruchomości (19)  

a) Związane z nieruchomościami stanowiącymi własność lub 
dzierżawionymi 

(CPC 821) 

Bez ograniczeń 

b) Na podstawie wynagrodzenia lub umowy 

(CPC 822) 

Bez ograniczeń, z wyjątkiem: 

CY (wyłącznie dla Ekwadoru): Bez zobowiązań 

E. Usługi wynajmu lub dzierżawy bez obsługi  

a) W odniesieniu do statków 

(CPC 83103) 

LT: Statki muszą stanowić własność litewskich osób fizycznych lub spółek mających siedzibę na terytorium Litwy. 

SE: W przypadku udziału podmiotów zagranicznych we własności statku, w celu pływania pod szwedzką banderą ko
nieczne jest wykazanie szwedzkiego większościowego wpływu operacyjnego. 

b) W odniesieniu do statków powietrznych 

(CPC 83104) 

UE: Statki powietrzne używane przez przewoźników z Unii Europejskiej muszą być zarejestrowane w państwie człon
kowskim Unii Europejskiej wydającym licencję przewoźnikowi lub w innym miejscu w Unii Europejskiej. Statki po
wietrzne muszą być własnością osób fizycznych spełniających szczególne kryteria obywatelstwa lub osób prawnych speł
niających szczególne kryteria dotyczące własności kapitału i kontroli (w tym obywatelstwo dyrektorów). W przypadku 
krótkoterminowych umów dzierżawy lub w wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość odstąpienia od tego wymogu. 

c) W odniesieniu do pozostałego sprzętu transportowego 

(CPC 83101, CPC 83102 i CPC 83105) 

Bez ograniczeń 

d) W odniesieniu do pozostałych maszyn i urządzeń 

(CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 i CPC 83109) 

Bez ograniczeń 

e) W odniesieniu do artykułów użytku osobistego i domowego 

(CPC 832) 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Bez zobowiązań dla CPC 
83202 

24.12.2016 
L 356/1118 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



Sektor lub podsektor Opis zastrzeżeń 

f) Wynajem sprzętu telekomunikacyjnego 

(CPC 7541) 

Bez ograniczeń 

F. Pozostałe usługi biznesowe  

a) Usługi reklamowe 

(CPC 871) 

Bez ograniczeń 

b) Usługi badania rynku i opinii publicznej 

(CPC 864) 

Bez ograniczeń 

c) Usługi konsultingowe w zakresie zarządzania 

(CPC 865) 

Bez ograniczeń 

d) Usługi związane z usługami konsultingowymi w zakresie za
rządzania 

(CPC 866) 

HU: Bez zobowiązań dla usług arbitrażu i postępowania rozjemczego (CPC 86602). 

e) Usługi w zakresie badań i analiz technicznych (20) 

(CPC 8676) 

Bez ograniczeń 

f) Usługi w zakresie doradztwa i konsultingu związane z rolnic
twem, łowiectwem i leśnictwem 

(część CPC 881) 

CY, CZ, EE, LT, MT, SK, SI: Bez zobowiązań 

g) Usługi w zakresie doradztwa i konsultingu odnoszące się 
do rybołówstwa 

(część CPC 882) 

Bez ograniczeń 

h) Usługi w zakresie doradztwa i konsultingu odnoszące się 
do produkcji 

(część CPC 884 i część CPC 885) 

Bez ograniczeń 
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i) Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu  

i) 1. Poszukiwanie personelu kierowniczego 

(CPC 87201) 

BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI: Bez zobowiązań 

i) 2. Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu 

(CPC 87202) 

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK: Bez zobowiązań 

BE, FR, IT: Monopol państwowy 

DE: Zezwolenie uwarunkowane jest przeprowadzeniem testu potrzeb ekonomicznych. Główne kryteria: sytuacja i zmiany 
na rynku pracy 

i) 3. Usługi pozyskiwania biurowego personelu pomocniczego 

(CPC 87203) 

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI: Bez zobowiązań 

IT: Monopol państwowy 

i) 4. Usługi agencji modeli i modelek 

(część CPC 87209) 

Bez ograniczeń 

j) 1. Usługi detektywistyczne 

(CPC 87301) 

BE, BG, CY, CZ, DE, ES, EE, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI: Bez zobowiązań 

j) 2. Usługi ochroniarskie 

(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 i CPC 87305) 

DK: Wymóg miejsca stałego zamieszkania i obywatelstwa dla członków zarządu. Bez zobowiązań w odniesieniu do świad
czenia usług dozoru lotnisk. 

BG, CY, CZ, EE, FI, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Licencje mogą uzyskać wyłącznie obywatele danego państwa i organizacje 
zarejestrowane w danym państwie. 

ES: Bez zobowiązań dla bezpośredniego tworzenia oddziałów (wymagana jest rejestracja). Dostęp wymaga wcześniejszego 
zezwolenia. 

HR: Bez zobowiązań. 

k) Powiązane usługi konsultingu naukowego i technicznego (21) 

(CPC 8675) 

FR: W przypadku inwestorów zagranicznych wymagane jest specjalne zezwolenie na świadczenie usług w zakresie poszu
kiwań złóż. 
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l) 1. Konserwacja i naprawa statków 

(część CPC 8868) 

Bez ograniczeń 

l) 2. Konserwacja i naprawa sprzętu transportu kolejowego 

(część CPC 8868) 

LV: Monopol państwowy 

SE: Stosowany jest test potrzeb ekonomicznych, jeżeli inwestor ma zamiar utworzyć własną infrastrukturę związaną z ob
sługą terminalu. Główne kryteria: ograniczenia związane z przestrzenią i wydajnością. 

l) 3. Konserwacja i naprawa pojazdów silnikowych, motocykli, 
skuterów śnieżnych oraz sprzętu transportu drogowego 

(CPC 6112, CPC 6122, część CPC 8867 i część CPC 8868) 

SE: Stosowany jest test potrzeb ekonomicznych, jeżeli inwestor ma zamiar utworzyć własną infrastrukturę związaną z ob
sługą terminalu. Główne kryteria: ograniczenia związane z przestrzenią i wydajnością 

l) 4. Konserwacja i naprawa statków powietrznych i ich części 

(część CPC 8868) 

Bez ograniczeń 

l) 5. Usługi w zakresie konserwacji i naprawy wyrobów metalo
wych, urządzeń (nie biurowych), sprzętu (nie transportowego 
i nie biurowego) oraz artykułów użytku osobistego i domo
wego (22) 

(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 
8865 i CPC 8866) 

Bez ograniczeń 

m) Usługi sprzątania budynków 

(CPC 874) 

Bez ograniczeń 

n) Usługi fotograficzne 

(CPC 875) 

CY, EE, MT: Bez zobowiązań 

o) Usługi związane z pakowaniem 

(CPC 876) 

Bez ograniczeń 
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p) Usługi poligraficzne i wydawnicze 

(CPC 88442) 

LT, LV: Prawa do prowadzenia działalności w sektorze wydawniczym przyznawane są wyłącznie osobom prawnym (nie 
ich oddziałom), które zostały zarejestrowane w danym państwie. 

PL: Wymóg obywatelstwa dla naczelnych redaktorów gazet i czasopism. 

SE: Wymóg w zakresie miejsca stałego zamieszkania w przypadku wydawców i właścicieli wydawnictw i drukarni. 

q) Usługi konferencyjne 

(część CPC 87909) 

Bez ograniczeń 

r) 1. Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych 

(CPC 87905) 

DK: Zezwolenie dla uprawnionych publicznych tłumaczy ustnych i pisemnych może ograniczać zakres ich działalności. 

HR: Bez zobowiązań w przypadku usług tłumaczeń pisemnych i ustnych świadczonych przed sądami chorwackimi lub 
dla nich. 

PL: Bez zobowiązań dla usług świadczonych przez przysięgłych tłumaczy ustnych. 

BG, HU, SK: Bez zobowiązań w odniesieniu do oficjalnych tłumaczeń pisemnych i ustnych. 

r) 2. Usługi projektowania wnętrz i inne specjalne usługi pro
jektowe 

(CPC 87907) 

Bez ograniczeń 

r) 3. Usługi świadczone przez agencje inkasa 

(CPC 87902) 

IT, PT: Warunek obywatelstwa dla inwestorów. 

r) 4. Usługi w zakresie oceny zdolności kredytowej 

(CPC 87901) 

BE: W przypadku baz danych dotyczących kredytów konsumenckich, warunek obywatelstwa dla inwestorów. 

IT, PT: Warunek obywatelstwa dla inwestorów. 

r) 5. Usługi powielania 

(CPC 87904) (23) 

Bez ograniczeń 

r) 6. Telekomunikacyjne usługi konsultingowe 

(CPC 7544) 

Bez ograniczeń 
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r) 7. Usługi telefonicznych automatów zgłoszeniowych 

(CPC 87903) 

Bez ograniczeń 

7. USŁUGI KOMUNIKACYJNE  

A. Usługi pocztowe i kurierskie 

(Usługi odnoszące się do obsługi (24) przesyłek pocztowych (25) 
według następującego wykazu podsektorów, z przeznaczeniem 
krajowym lub zagranicznym: (i) obsługa zaadresowanych pisem
nych informacji na fizycznym nośniku dowolnego rodzaju (26), 
w tym usługi w zakresie mieszanych przesyłek pocztowych 
i bezpośrednie przesyłki pocztowe; (ii) obsługa zaadresowanych 
paczek (27); (iii) obsługa zaadresowanych wydawnictw praso
wych (28); (iv) obsługa przesyłek określonych powyżej w ppkt 
(i)–(iii), w formie przesyłek poleconych lub ubezpieczonych; (v) 
przesyłki ekspresowe (29) dla pozycji określonych powyżej 
w ppkt (i)–(iii); (vi) obsługa przesyłek niezaadresowanych; oraz 
(vii) wymiana dokumentów (30) 

Bez ograniczeń (31) 

Podsektory (i), (iv) i (v) wyklucza się jednak w przypadku, gdy 
wchodzą one w zakres usług, które mogą być zarezerwowane, 
tj. dla przesyłek korespondencyjnych, których cena jest niższa 
niż 2,5-krotna wartość podstawowej stawki publicznej, z za
strzeżeniem, że ważą one mniej niż 50 g (32), oraz dla usług 
w zakresie przesyłania listów poleconych stosowanych w toku 
procedur sądowych lub administracyjnych.) 

(część CPC 751, część CPC 71235 (33) i część CPC 73210 (34))  

B. Usługi telekomunikacyjne 

Usługi te nie obejmują działalności gospodarczej polegającej 
na dostarczaniu treści, których transport wiąże się z usługami 
telekomunikacyjnymi.  

a) Wszystkie usługi polegające na przesyłaniu i odbiorze sygna
łów za pomocą dowolnych środków elektromagnetycznych (35), 
z wyłączeniem nadawania (36) 

Bez ograniczeń (37) 
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b) Usługi transmisji drogą satelitarną (38) UE: Usługodawcy w tym sektorze mogą podlegać obowiązkom zabezpieczenia celów w zakresie interesu powszechnego 
związanego z przekazywaniem treści poprzez swoją sieć zgodnie ramami prawnymi Unii Europejskiej dotyczącymi ko
munikacji elektronicznej. 

BE: Bez zobowiązań 

8. BUDOWNICTWO I POKREWNE USŁUGI INŻYNIERSKIE 
(CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, 
CPC 517 i CPC 518) 

BG: W przypadku gdy dany projekt ma istotne znaczenie na poziomie krajowym lub regionalnym, inwestorzy zagra
niczni muszą działać w ramach spółki osobowej z inwestorami miejscowymi lub jako ich podwykonawcy. 

CY, CZ, HU, MT, SK: Bez zobowiązań 

9. USŁUGI W ZAKRESIE DYSTRYBUCJI 

(z wyłączeniem dystrybucji broni, amunicji, środków wybucho
wych oraz innych materiałów wojskowych) 
Wszystkie podsektory wymienione poniżej (39) 

AT: Bez zobowiązań dla dystrybucji materiałów pirotechnicznych, artykułów zapalnych, urządzeń wybuchowych i sub
stancji toksycznych. W przypadku dystrybucji produktów farmaceutycznych i wyrobów tytoniowych, wyłączne prawa 
lub zezwolenie mogą być przyznane jedynie obywatelom Unii Europejskiej i osobom prawnym z Unii Europejskiej, któ
rych główna siedziba znajduje się na terenie Unii Europejskiej 

FI: Bez zobowiązań dla dystrybucji napojów alkoholowych i produktów farmaceutycznych. 

HR: Bez zobowiązań w przypadku dystrybucji wyrobów tytoniowych. 

A. Usługi świadczone przez pośredników pobierających pro
wizje  

a) Usługi świadczone przez pośredników pobierających pro
wizje dotyczące pojazdów silnikowych, motocykli i skuterów 
śnieżnych oraz części i akcesoriów do nich 

(część CPC 61111, część CPC 6113 i część CPC 6121) 

Bez ograniczeń 

b) Pozostałe usługi świadczone przez pośredników pobierają
cych prowizje 

(CPC 621) 

Bez ograniczeń 

B. Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej  

a) Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej pojazdów silnikowych, 
motocykli i skuterów śnieżnych oraz ich części i akcesoriów 

(część CPC 61111, część CPC 6113 i część CPC 6121) 
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b) Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej końcowych urządzeń 
telekomunikacyjnych 

(część CPC 7542) 

Bez ograniczeń 

c) Pozostałe usługi w zakresie sprzedaży hurtowej 

(CPC 622, z wyłączeniem usług w zakresie sprzedaży hurtowej 
produktów energetycznych (40)) 

FR, IT: Monopol państwa na wyroby tytoniowe. 

FR: Zezwolenie na zakładanie aptek hurtowych podlega testowi potrzeb ekonomicznych. Główne kryteria: zaludnienie 
i gęstość rozmieszczenia istniejących aptek. 

C. Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej (41) 

Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej pojazdów silnikowych, 
motocykli i skuterów śnieżnych oraz ich części i akcesoriów 
(część CPC 61112, część CPC 6113 i część CPC 6121) 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej końcowych urządzeń te
lekomunikacyjnych 
(część CPC 7542) 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej żywności 
(CPC 631) 
Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej innych towarów (nie 
energetycznych), z wyjątkiem sprzedaży detalicznej produktów 
farmaceutycznych oraz towarów medycznych i ortopedycznych 
(42) 
(CPC 632, z wyłączeniem CPC 63211 i 63297) 

ES, FR, IT: Monopol państwa na wyroby tytoniowe. 

BE, BG, DK, FR, IT, MT, PT: Zezwolenie dla domów handlowych (w przypadku Francji tylko dla dużych sklepów) uzależ
nione jest od testu potrzeb ekonomicznych. Główne kryteria: liczba istniejących sklepów i wpływ na nie, gęstość zalud
nienia, rozproszenie geograficzne, wpływ na warunki ruchu drogowego i tworzenie nowych miejsc pracy. 

IE, SE: Bez zobowiązań dla handlu detalicznego napojami alkoholowymi 

SE: Zezwolenie może podlegać testowi potrzeb ekonomicznych w przypadku handlu tymczasowego artykułami odzieżo
wymi, butami i środkami spożywczymi, które nie są przedmiotem konsumpcji w miejscu sprzedaży. Główne kryteria: 
wpływ na istniejące sklepy na danym obszarze geograficznym. 

D. Usługi w zakresie franchisingu 

(CPC 8929) 

Bez ograniczeń 

10. USŁUGI W ZAKRESIE EDUKACJI (jedynie usługi finanso
wane ze środków prywatnych)  

A. Usługi szkolnictwa podstawowego 

(CPC 921) 

B. Usługi szkolnictwa średniego 

(CPC 922)  

UE: Udział prywatnych podmiotów gospodarczych w systemie edukacji uwarunkowany jest uzyskaniem zezwolenia. 

AT: Bez zobowiązań dla usług szkolnictwa wyższego. Bez zobowiązań dla usług kształcenia dorosłych za pomocą progra
mów radiowych lub telewizyjnych. 

BG: Bez zobowiązań dla świadczenia usług szkolnictwa podstawowego lub średniego przez zagraniczne osoby fizyczne 
i stowarzyszenia oraz dla świadczenia usług szkolnictwa wyższego  
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C. Usługi szkolnictwa wyższego 

(CPC 923) 

D. Usługi kształcenia dorosłych 

(CPC 924) 

CZ, SK: Warunek obywatelstwa dla większości członków zarządu. Bez zobowiązań dla świadczenia usług szkolnictwa wy
ższego, wyłączając usługi w zakresie edukacji technicznej i zawodowej na poziomie pomaturalnym (CPC 92310). 

CY, FI, MT, RO, SE: Bez zobowiązań 

EL: Warunek obywatelstwa dla większości członków zarządu w szkołach podstawowych i średnich. Bez zobowiązań dla 
instytucji szkolnictwa wyższego wydających dyplomy uznawane przez państwo. 

ES, IT: Test potrzeb w przypadku zakładania prywatnych uczelni upoważnionych do wydawania uznawanych dyplomów 
lub przyznawania uznawanych stopni naukowych; procedura obejmuje konsultację z parlamentem. Główne kryteria: za
ludnienie i gęstość rozmieszczenia istniejących placówek. 

HR: Bez zobowiązań w przypadku usług szkolnictwa podstawowego (CPC 921). Dla usług szkolnictwa średniego: bez 
ograniczeń dla osób prawnych. 

HU, SK: Liczba zakładanych szkół może być ograniczona przez organy lokalne (a w przypadku szkół wyższych lub in
nych placówek szkolnictwa wyższego – centralne) odpowiedzialne za przyznawanie zezwoleń 

LV: Bez zobowiązań dla świadczenia usług edukacyjnych związanych z usługami edukacyjnymi w zakresie zawodowego 
i technicznego szkolnictwa średniego dla uczniów niepełnosprawnych (CPC 9224) 

SI: Bez zobowiązań dla szkół podstawowych. Warunek obywatelstwa dla większości członków zarządu w szkołach śred
nich i wyższych.  

E. Usługi w zakresie pozostałych form kształcenia 

(CPC 929) 

AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, UK: Bez zobowiązań 

CZ, SK: Udział prywatnych podmiotów gospodarczych w systemie edukacji uwarunkowany jest uzyskaniem zezwolenia. 
Warunek obywatelstwa dla większości członków zarządu. 

11. USŁUGI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA NATU
RALNEGO (43) 

A. Usługi związane ze ściekami 

(CPC 9401) (44) 

B. Gospodarka odpadami stałymi/niebezpiecznymi, z wyłącze
niem transgranicznego transportu odpadów niebezpiecznych 

a) Usługi usuwania odpadów 

(CPC 9402) 

b) Usługi sanitarne i podobne 

(CPC 9403) 

C. Usługi w zakresie ochrony powietrza i klimatu 

(CPC 9404) (45) 

D. Usługi rekultywacji i oczyszczania gleby i wody 

a) Uzdatnianie, rekultywacja zanieczyszczonej/skażonej gleby 
i wody 

(część CPC 9406) (46)  

Bez ograniczeń 
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E. Usługi w zakresie ochrony przed hałasem i wibracjami 

(CPC 9405) 

F. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 

a) Usługi w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu 

(część CPC 9406) 

G. Pozostałe usługi w zakresie ochrony środowiska naturalnego 
i usługi pomocnicze 

(CPC 9409)  

12. USŁUGI FINANSOWE  

A. Usługi ubezpieczeniowe i związane z ubezpieczeniami AT: Licencja dla oddziałów ubezpieczycieli zagranicznych nie zostanie wydana jeżeli ubezpieczyciel w kraju macierzystym 
nie posiada formy prawnej, odpowiadającej lub porównywalnej do spółki akcyjnej lub towarzystwa ubezpieczeń wzajem
nych. 

BG, ES: Przed założeniem oddziału lub agencji w Bułgarii lub Hiszpanii świadczących usługi w zakresie niektórych grup 
ubezpieczeń, ubezpieczyciel zagraniczny musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności w tych samych grupach 
ubezpieczeń w swoim kraju pochodzenia od przynajmniej pięciu lat. 

EL: Prawo przedsiębiorczości nie obejmuje tworzenia przedstawicielstw i innych stałych obecności zakładów ubezpieczeń, 
poza przypadkami, w których przedstawicielstwa te utworzone są jako agencje, oddziały lub siedziby główne 

FI: Przynajmniej połowa założycieli i członków zarządu oraz rady nadzorczej zakładu ubezpieczeń musi mieć miejsce sta
łego zamieszkania w Unii Europejskiej, chyba że właściwe organy przyznały zwolnienie. Zagraniczni ubezpieczyciele nie 
mogą otrzymać licencji w Finlandii jako oddział do prowadzenia ustawowych ubezpieczeń emerytalnych. 

IT: Zezwolenie na utworzenie oddziału jest ostatecznie przedmiotem oceny organów nadzorczych 

BG, PL: Pośrednicy ubezpieczeniowi muszą założyć w danym państwie przedsiębiorstwo (nie jest dozwolona forma od
działu). 

PT: W celu utworzenia oddziału w Portugalii, zagraniczne zakłady ubezpieczeń muszą wykazać wcześniejsze doświadcze
nie operacyjne wynoszące co najmniej pięć lat. Bezpośrednie tworzenie oddziałów nie jest dozwolone w przypadku po
średnictwa ubezpieczeniowego, które zarezerwowane jest dla przedsiębiorstw utworzonych zgodnie z prawem państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej. 

SK: A Obywatele zagraniczni mogą założyć zakład ubezpieczeń w formie spółki akcyjnej lub mogą prowadzić działalność 
ubezpieczeniową poprzez swoje spółki zależne posiadające siedzibę (nie jest dozwolona forma oddziału) W Republice 
Słowackiej. 

SE: Przedsiębiorstwa prowadzące usługi pośrednictwa w zakresie ubezpieczeń, które nie zostały zarejestrowane w Szwecji, 
mogą być utworzone wyłącznie w formie oddziału. 

B. Usługi bankowe i pozostałe usługi finansowe (z wyłączeniem 
ubezpieczeń) 

UE: Wyłącznie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę w Unii Europejskiej mogą działać jako depozytariusze aktywów fun
duszy inwestycyjnych. Założenie wyspecjalizowanego przedsiębiorstwa zarządzającego posiadającego siedzibę główną 
i siedzibę statutową w tym samym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest wymagane w celu wykonywania czyn
ności związanych z zarządzaniem funduszami powierniczymi i przedsiębiorstwami inwestycyjnymi.  
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BG: Ubezpieczenia emerytalne realizowane są poprzez udział w zarejestrowanych zakładach ubezpieczeń emerytalnych 
(nie jest dozwolona forma oddziału). Obowiązuje wymóg miejsca stałego zamieszkania w Bułgarii w odniesieniu do prze
wodniczącego zarządu i przewodniczącego zarządu. 

CY: Wyłącznie członkowie Cypryjskiej Giełdy Papierów Wartościowych (maklerzy giełdowi) mogą podejmować działal
ność w zakresie pośrednictwa w obrocie papierami wartościowymi na Cyprze. Przedsiębiorstwo maklerskie może zostać 
zarejestrowane jako członek Giełdy Cypryjskiej jedynie wówczas, gdy zostało założone i zarejestrowane zgodnie z cypryj
skim prawem spółek (nie jest dozwolona forma oddziału). 

FI: Co najmniej połowa założycieli, członkowie zarządu, co najmniej jeden zwyczajny członek i jeden zastępca członka 
rady nadzorczej oraz osoba uprawniona do składania podpisu w imieniu instytucji kredytowej – muszą posiadać miejsce 
stałego zamieszkania w Unii Europejskiej. Zwolnienie z tego wymogu może zostać przyznane przez właściwe organy. 

HR: Bez ograniczeń, z wyjątkiem usług rozrachunkowych i rozliczeniowych, których jedynym dostawcą w Chorwacji jest 
Centralna Agencja Depozytowa. Dostęp do usług Centralnej Agencji Depozytowej jest przyznawany osobom niebędącymi 
rezydentami w sposób niedyskryminujący. 

HU: Oddziały zagranicznych instytucji nie mogą świadczyć usług w dziedzinie zarządzania aktywami dla prywatnych 
funduszy emerytalnych lub zarządzania kapitałem podwyższonego ryzyka. W zarządzie instytucji finansowej powinno 
być co najmniej dwóch członków będących obywatelami Węgier, rezydentami w rozumieniu odpowiednich przepisów 
dotyczących wymiany walutowej, i posiadających miejsce stałego zamieszkania na Węgrzech od co najmniej roku.  

IE: W przypadku systemów zbiorowego inwestowania tworzonych jako fundusze powiernicze i przedsiębiorstwa o zmien
nym kapitale (innych niż przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe, UCITS), należy 
zarejestrować przedsiębiorstwo powiernicze lub depozytariuszowe i zarządzające w Irlandii lub w innym państwie człon
kowskim Unii Europejskiej (nie jest dozwolona forma oddziału). W przypadku inwestycyjnej spółki komandytowej, co 
najmniej jeden komplementariusz musi być zarejestrowany w Irlandii. W celu funkcjonowania jako członek giełdy papie
rów wartościowych w Irlandii podmiot musi (I) być uprawniony do prowadzenia działalności w Irlandii, co wymaga, aby 
był on zarejestrowany lub był spółką osobową posiadającą główną lub statutową siedzibą w Irlandii; albo (II) być upraw
niony do prowadzenia działalności w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej zgodnie z unijną dyrektywą 
w sprawie usług inwestycyjnych. 

IT: W celu uzyskania zezwolenia na zarządzanie systemem rozliczeń papierów wartościowych przez przedsiębiorstwo we 
Włoszech, przedsiębiorstwo musi być zarejestrowane we Włoszech (nie jest dozwolona forma oddziału). W celu uzyska
nia zezwolenia na usługi związane z zarządzaniem centralnymi depozytami papierów wartościowych przez przedsiębior
stwo we Włoszech, przedsiębiorstwa muszą być zarejestrowane we Włoszech (nie jest dozwolona forma oddziału). 
W przypadku systemów zbiorowego inwestowania innych niż przedsiębiorstwa zbiorowego inwestowania w zbywalne 
papiery wartościowe, UCITS, zharmonizowane w prawodawstwie Unii Europejskiej, wymaga się, aby powiernik/depozy
tariusz był zarejestrowany we Włoszech lub w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej i posiadał oddział we 
Włoszech. Przedsiębiorstwa zarządzające UCITS niezharmonizowane w prawodawstwie Unii Europejskiej również muszą 
być zarejestrowane we Włoszech (nie jest dozwolona forma oddziału). Wyłącznie banki, zakłady ubezpieczeń, przedsię
biorstwa inwestycyjne i zharmonizowane w prawodawstwie Unii Europejskiej przedsiębiorstwa zarządzające UCITS, ma
jące siedzibę główną w Unii Europejskiej oraz UCITS zarejestrowane we Włoszech mogą prowadzić działalność w zakresie 
zarządzania środkami funduszu emerytalnego. Prowadząc działalność związaną ze sprzedażą bezpośrednią, pośrednicy 
muszą korzystać z uprawnionych sprzedawców usług finansowych, zamieszkałych na terytorium państwa członkow
skiego Unii Europejskiej. Przedstawicielstwa pośredników zagranicznych nie mogą prowadzić działalności mającej na celu 
świadczenie usług inwestycyjnych. 
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LT: Dla celów zarządzania aktywami wymagane jest zarejestrowanie w charakterze wyspecjalizowanego przedsiębiorstwa 
zarządzającego (nie jest dozwolona forma oddziału). Wyłącznie przedsiębiorstwa posiadające swoją statutową siedzibę 
na Litwie mogą działać jako depozytariusze aktywów. 

PT: Usługi w zakresie zarządzania funduszami emerytalnymi mogą być świadczone wyłącznie przez wyspecjalizowane 
przedsiębiorstwa zarejestrowane w Portugalii w tym celu oraz przez zakłady ubezpieczeń mające siedzibę w Portugalii 
i upoważnione do podejmowania działalności związanej z ubezpieczeniami na życie lub przez podmioty upoważnione 
do zarządzania funduszami emerytalnymi w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej (bez zobowiązań dla 
bezpośredniego tworzenia oddziałów z państw niebędących członkami Unii Europejskiej). 

RO: Oddziały zagranicznych instytucji nie mogą świadczyć usług w zakresie zarządzania aktywami. 

SK: W Republice Słowackiej usługi inwestycyjne mogą być świadczone przez banki, przedsiębiorstwa inwestycyjne, fun
dusze inwestycyjne i pośredników w obrocie papierami wartościowymi ustanowionych w formie spółki akcyjnej o kapitale 
akcyjnym przewidzianym w przepisach prawa (nie jest dozwolona forma oddziału). 

SI: Bez zobowiązań w przypadku prywatnych funduszy emerytalnych (nieobowiązkowych funduszy emerytalnych). 

SE: Założyciel banku oszczędnościowego musi być osobą fizyczną zamieszkałą w Unii Europejskiej. 

13. USŁUGI W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA I USŁUGI 
SPOŁECZNE (47) 

(jedynie usługi finansowane ze środków prywatnych)  

A. Usługi szpitalne 

(CPC 9311) 

B. Usługi pogotowia ratunkowego 

(CPC 93192) 

C. Usługi placówek opieki zdrowotnej zapewniających zakwate
rowanie, inne niż usługi szpitalne 

(CPC 93193) 

D. Usługi społeczne 

(CPC 933) 

UE: Udział prywatnych podmiotów gospodarczych w systemie ochrony zdrowia i opieki społecznej uwarunkowany jest 
uzyskaniem zezwolenia. Może być stosowany test potrzeb ekonomicznych. Główne kryteria: liczba istniejących zakładów 
i wpływ na nie, infrastruktura transportowa, gęstość zaludnienia, rozproszenie geograficzne i tworzenie nowych miejsc 
pracy. 

AT, SI: Bez zobowiązań dla usług pogotowia ratunkowego 

BG: Bez zobowiązań dla usług szpitalnych, dla usług pogotowia ratunkowego i usług placówek opieki zdrowotnej zapew
niających zakwaterowanie innych niż usługi szpitalne 

CZ, FI, MT, SE, SK: Bez zobowiązań 

HU, SI: Bez zobowiązań dla usług społecznych. 

PL: Bez zobowiązań dla usług pogotowia ratunkowego, usług placówek opieki zdrowotnej zapewniających zakwaterowa
nie innych niż usługi szpitalne oraz dla usług społecznych. 

BE, UK: Bez zobowiązań dla usług pogotowia ratunkowego, usług placówek opieki zdrowotnej zapewniających zakwate
rowanie innych niż usługi szpitalne oraz dla usług społecznych innych niż domy rekonwalescencji i opieki społecznej 
oraz domy spokojnej starości. 

CY: Bez zobowiązań dla usług szpitalnych, usług pogotowia ratunkowego, usług placówek opieki zdrowotnej zapewniają
cych zakwaterowanie innych niż usługi szpitalne oraz dla usług społecznych innych niż domy rekonwalescencji i opieki 
społecznej oraz domy spokojnej starości. 
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14. USŁUGI ZWIĄZANE Z TURYSTYKĄ I PODRÓŻAMI  

A. Hotele, restauracje i catering 

(CPC 641, CPC 642 i CPC 643), 
z wyłączeniem cateringu przy okazji świadczenia usług trans
portu lotniczego (48) 

BG: Wymagana jest rejestracja (nie jest dozwolona forma oddziału) 

IT: Test potrzeb ekonomicznych stosowany jest dla barów, kawiarni i restauracji. Główne kryteria: zaludnienie i gęstość 
rozmieszczenia istniejących przedsiębiorstw. 

B. Usługi biur podróży i organizatorów wyjazdów grupowych 
(włącznie z pilotami wycieczek) 

(CPC 7471) 

BG: Bez zobowiązań dla bezpośredniego tworzenia oddziałów (wymagana jest rejestracja). 

PT: Wymóg założenia spółki handlowej mającej główną siedzibę w Portugalii (bez zobowiązań dla oddziałów). 

CY (wyłącznie dla Ekwadoru): Zezwolenie na utworzenie i prowadzenie biura podróży i turystyki, a także przedłużenie 
zezwolenia na prowadzenie działalności istniejącego biura jest przyznawane wyłącznie osobom prawnym lub fizycznym 
UE. 

CZ: Test potrzeb ekonomicznych oparty na kryterium zaludnienia. 

C. Usługi przewodników turystycznych 

(CPC 7472) 

BG, CY, HU, LT, MT, PL: Bez zobowiązań 

15. USŁUGI W ZAKRESIE REKREACJI, KULTURY I SPORTU 
(inne niż usługi audiowizualne)  

A. Usługi rozrywkowe (obejmujące m.in. teatr, koncerty 
na żywo, cyrk i dyskoteki) 

(CPC 9619) 

CY, CZ, FI, MT, PL, RO, SI, SK: Bez zobowiązań 

BG: Bez zobowiązań, z wyjątkiem usług rozrywkowych producentów teatralnych, grup wokalnych, zespołów muzycz
nych oraz orkiestr (CPC 96191); usług świadczonych przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, artystów estradowych 
i innych artystów indywidualnych (CPC 96192) oraz pomocniczych usług związanych z teatrem (CPC 96193) 

EE: Bez zobowiązań dla innych usług rozrywkowych (CPC 96199), z wyjątkiem usług kinowych. 

LV: Bez zobowiązań, z wyjątkiem usług związanych z prowadzeniem kin (część CPC 96199). 

B. Usługi agencji informacyjnych i prasowych 

(CPC 962) 

FR: Udział zagraniczny w przedsiębiorstwach wydawniczych publikujących w języku francuskim nie może przekraczać 
20 procent kapitału lub praw do głosowania w przedsiębiorstwie. Zakładanie agencji prasowych przez inwestorów zagra
nicznych podlega zasadzie wzajemności. 
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C. Usługi bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałe usługi 
w zakresie kultury (49) 

(CPC 963) 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Bez zobowiązań 

AT, LT: Udział prywatnych podmiotów gospodarczych w sieci usług bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałych usług 
w zakresie kultury uwarunkowany jest uzyskaniem koncesji lub licencji. 

D. Usługi związane ze sportem 

(CPC 9641) 

AT, SI: Bez zobowiązań dla usług szkół narciarskich i przewodników górskich 

BG, CY, CZ, EE, LV, MT, PL, RO, SK: Bez zobowiązań 

E. Usługi związane z działalnością parków rekreacyjnych i plaż 

(CPC 96491) 

Bez ograniczeń 

16. USŁUGI TRANSPORTOWE  

A. Transport morski (50)  

a) Międzynarodowy transport pasażerski 

(CPC 7211, bez krajowego transportu kabotażowego). 

b) Międzynarodowy transport towarowy 

(CPC 7212, bez krajowego transportu kabotażowego) (51) 

UE: Bez zobowiązań dla utworzenia zarejestrowanej spółki do celów obsługi floty pod banderą krajową państwa, w któ
rym utworzono spółkę. 

BG: Bez zobowiązań dla bezpośredniego tworzenia oddziałów (wymagana jest rejestracja). 

BG, CY, DE, EE, ES, FR, FI, EL, IT, LT, LV, MT, PL, PT, RO, SI, SE: Usługi dowozowe na podstawie zezwolenia. 

B. Transport śródlądowymi drogami wodnymi (52)  

a) Transport pasażerski 

(CPC 7221) 

b) Transport towarowy 

(CPC 7222) 

UE: Środki oparte na istniejących lub przyszłych umowach dotyczących dostępu do śródlądowych dróg wodnych (włącza
jąc umowy dotyczące połączenia Ren-Men-Dunaj) zastrzegają niektóre prawa dotyczące ruchu dla podmiotów gospodar
czych zlokalizowanych w danych krajach i spełniających kryteria obywatelstwa dotyczące własności. Rozporządzenia 
wykonawcze do Konwencji z Mannheim w sprawie żeglugi po Renie. 

UE: Bez zobowiązań dla utworzenia zarejestrowanej spółki do celów obsługi floty pod banderą krajową państwa, w któ
rym utworzono spółkę  
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AT: Wymóg obywatelstwa w przypadku zakładania przedsiębiorstwa żeglugowego przez osoby fizyczne. W przypadku 
zakładania działalności jako osoba prawna, wymóg obywatelstwa dla zarządu i rady nadzorczej. Wymagana jest forma 
spółki zarejestrowanej lub stała siedziba w Austrii. Ponadto większość udziałów musi być własnością obywateli Unii Eu
ropejskiej. 

BG: Bez zobowiązań dla bezpośredniego tworzenia oddziałów (wymagana jest rejestracja). 

FI: Usługi mogą być świadczone jedynie przez jednostki pływające pod banderą fińską. 

HR: Bez zobowiązań  

C. Transport kolejowy (53) 

a) Transport pasażerski 

(CPC 7111) 

b) Transport towarowy 

(CPC 7112) 

BG: Bez zobowiązań dla bezpośredniego tworzenia oddziałów (wymagana jest rejestracja). 

HR: Bez zobowiązań 

D. Transport drogowy (54)  

a) Transport pasażerski 

(CPC 7121 i CPC 7122) 

UE: Inwestorzy zagraniczni nie mogą świadczyć usług transportowych w państwie członkowskim Unii Europejskiej (ka
botaż), z wyjątkiem wynajmu nieregularnych usług w zakresie transportu autobusowego z kierowcą. 

UE: Test potrzeb ekonomicznych w odniesieniu do usług taksówkarskich. Główne kryteria: liczba istniejących przedsię
biorstw i wpływ na nie, gęstość zaludnienia, rozproszenie geograficzne, wpływ na warunki ruchu drogowego i tworzenie 
nowych miejsc pracy. 

AT, BG: Wyłączne prawa lub zezwolenie może być przyznane jedynie obywatelom Unii Europejskiej oraz osobom praw
nym Unii Europejskiej posiadającym główną siedzibę w UE. 

BG: Bez zobowiązań dla bezpośredniego tworzenia oddziałów (wymagana jest rejestracja). 

FI, LV: Wymagane jest zezwolenie; nie obejmuje pojazdów zarejestrowanych za granicą. 

LV, SE: Wymóg zobowiązujący utworzone podmioty do korzystania z pojazdów z rejestracją krajową. 

ES: Test potrzeb ekonomicznych w odniesieniu do CPC 7122. Główne kryteria: lokalny popyt. 

IT, PT: Test potrzeb ekonomicznych w odniesieniu do usług w zakresie przewozu limuzynami. Główne kryteria: liczba 
istniejących przedsiębiorstw i wpływ na nie, gęstość zaludnienia, rozproszenie geograficzne, wpływ na warunki ruchu 
drogowego i tworzenie nowych miejsc pracy.  
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ES, IE, IT: Test potrzeb ekonomicznych w odniesieniu do przewozów autobusowych między miastami. Główne kryteria: 
liczba istniejących przedsiębiorstw i wpływ na nie, gęstość zaludnienia, rozproszenie geograficzne, wpływ na warunki ru
chu drogowego i tworzenie nowych miejsc pracy. 

FR: Bez zobowiązań dla przewozów autobusowych między miastami.  

b) Transport towarowy (55) 

(CPC 7123, z wyłączeniem samodzielnego transportu poczty 
(56)). 

AT, BG: Wyłączne prawa lub zezwolenie może być przyznane jedynie obywatelom Unii Europejskiej oraz osobom praw
nym Unii Europejskiej posiadającym główną siedzibę w Unii Europejskiej. 

BG: Bez zobowiązań dla bezpośredniego tworzenia oddziałów (wymagana jest rejestracja). 

FI, LV: Wymagane jest zezwolenie; nie obejmuje pojazdów zarejestrowanych za granicą. 

LV, SE: Wymóg zobowiązujący utworzone podmioty do korzystania z pojazdów z rejestracją krajową. 

IT, SK: Test potrzeb ekonomicznych. Główne kryterium to lokalny popyt. 

E. Transport rurociągami towarów innych niż paliwo (57) (58) 

(CPC 7139) 

AT: Wyłączne prawa mogą być przyznane jedynie obywatelom Unii Europejskiej oraz osobom prawnym Unii Europej
skiej posiadającym główną siedzibę w Unii Europejskiej. 

17. USŁUGI POMOCNICZE W BRANŻY TRANSPORTOWEJ 
(59)  

A. Usługi pomocnicze w branży transportu morskiego (60) 

a) Usługi w zakresie przeładunku towarów przewożonych 
drogą morską 

b) Usługi w zakresie przechowywania i magazynowania 

(część CPC 742) 

c) Usługi w zakresie odprawy celnej 

d) Usługi w zakresie obsługi stacji kontenerowej i magazynowa
nia 

e) Usługi agencji morskich 

f) Usługi spedycji morskiej 

UE: Bez zobowiązań dla wynajmu statków z załogą, usług związanych z pchaniem i holowaniem oraz usług wspierają
cych w branży transportu morskiego. 

IT: Test potrzeb ekonomicznych w odniesieniu do usług w zakresie przeładunku towarów przewożonych drogą morską. 
Główne kryteria: liczba istniejących przedsiębiorstw i wpływ na nie, gęstość zaludnienia, rozproszenie geograficzne i two
rzenie nowych miejsc pracy. 

BG: Bez zobowiązań dla bezpośredniego tworzenia oddziałów (wymagana jest rejestracja). Udziały w przedsiębiorstwach 
bułgarskich są ograniczone do 49 procent. 

SI: Odprawę celną mogą przeprowadzać wyłącznie osoby prawne mające siedzibę w Republice Słowenii (nie oddziały). 

HR: Bez zobowiązań w przypadku c) usług w zakresie odprawy celnej, d) usług w zakresie obsługi stacji kontenerowej 
i magazynowania, e) usług agencji morskich oraz f) usług spedycji morskiej. Dla a) usług w zakresie przeładunku towa
rów przewożonych drogą morską, b) usług w zakresie przechowywania i magazynowania, j) pozostałych usług wspierają
cych i pomocniczych (włączając catering), h) usług związanych z pchaniem i holowaniem oraz i) usług wspierających 
w branży transportu morskiego: bez ograniczeń, z wyjątkiem tego, że zagraniczna osoba prawna musi ustanowić spółkę 
w Chorwacji, która powinna otrzymać koncesję od władz zarządzających portem, na skutek procedury przetargu pu
blicznego. Liczba usługodawców może być ograniczona w zależności od przepustowości portu. 
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g) Wynajem statków z załogą 

(CPC 7213) 

h) Usługi związane z pchaniem i holowaniem 

(CPC 7214) 

i) Usługi wspierające w branży transportu morskiego 

(część CPC 745) 

j) Pozostałe usługi wspierające i pomocnicze (włączając cate
ring) 

(część CPC 749)  

B. Usługi pomocnicze w branży transportu śródlądowymi dro
gami wodnymi (61) 

a) Usługi w zakresie przeładunku towarów 

(część CPC 741) 

b) Usługi w zakresie przechowywania i magazynowania 

(część CPC 742) 

c) Usługi agencji transportu towarowego 

(część CPC 748) 

d) Wynajem statków z załogą 

(CPC 7223) 

e) Usługi związane z pchaniem i holowaniem 

(CPC 7224) 

f) Usługi wspierające w branży transportu śródlądowymi dro
gami wodnymi 

(część CPC 745) 

g) Pozostałe usługi wspierające i pomocnicze 

(część CPC 749) 

UE: Środki oparte na istniejących lub przyszłych umowach dotyczących dostępu do śródlądowych dróg wodnych (włącza
jąc umowy dotyczące połączenia Ren-Men-Dunaj) zastrzegają niektóre prawa dotyczące ruchu dla podmiotów gospodar
czych zlokalizowanych w danych krajach i spełniających kryteria obywatelstwa dotyczące własności. Rozporządzenia 
wykonawcze do Konwencji z Mannheim w sprawie żeglugi po Renie. 

UE: Bez zobowiązań dla wynajmu statków z załogą, usług związanych z pchaniem i holowaniem oraz usług wspierają
cych w branży transportu śródlądowymi drogami wodnymi. 

AT: Wymóg obywatelstwa w przypadku zakładania przedsiębiorstwa żeglugowego przez osoby fizyczne. W przypadku 
zakładania działalności jako osoba prawna, wymóg obywatelstwa dla zarządu i rady nadzorczej. Wymagana jest forma 
spółki zarejestrowanej lub stałe miejsce prowadzenia działalności w Austrii. Ponadto większość udziałów musi być włas
nością obywateli Unii Europejskiej. 

BG: Bez zobowiązań dla bezpośredniego tworzenia oddziałów (wymagana jest rejestracja). Udziały w przedsiębiorstwach 
bułgarskich są ograniczone do 49 procent. 

HU: Może być wymagany udział państwa w przedsiębiorstwie. 

SI: Odprawę celną mogą przeprowadzać wyłącznie osoby prawne mające siedzibę w Republice Słowenii (nie oddziały). 

HR: Bez zobowiązań. 

C. Usługi pomocnicze w branży transportu kolejowego (62) 

a) Usługi w zakresie przeładunku towarów 

(część CPC 741)  

BG: Bez zobowiązań dla bezpośredniego tworzenia oddziałów (wymagana jest rejestracja). Udziały w przedsiębiorstwach 
bułgarskich są ograniczone do 49 procent. 

SI: Odprawę celną mogą przeprowadzać wyłącznie osoby prawne mające siedzibę w Republice Słowenii (nie oddziały).  
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b) Usługi w zakresie przechowywania i magazynowania 

(część CPC 742) 

c) Usługi agencji transportu towarowego 

(część CPC 748) 

d) Usługi związane z pchaniem i holowaniem 

(CPC 7113) 

e) Usługi wspierające w branży usług transportu kolejowego 

(CPC 743) 

f) Pozostałe usługi wspierające i pomocnicze 

(część CPC 749) 

g) Usługi w zakresie odprawy celnej  

HR: Bez zobowiązań w przypadku d) usług związanych z pchaniem i holowaniem oraz g) usług w zakresie odprawy cel
nej. 

HU: Bez zobowiązań dla usług w zakresie odprawy celnej. 

PL: Krajowe ograniczenia dotyczące bezpośredniej reprezentacji w usługach w zakresie odprawy celnej: reprezentację tę 
podejmować mogą tylko agenci celni mający miejsce stałego zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej. 

FR: Bez zobowiązań z wyjątkiem przypadków pełnej wzajemności. 

FI: Bez zobowiązań dla bezpośredniego tworzenia oddziałów. 

NL: Dopuszczenie osób fizycznych lub prawnych do działania jako przedstawiciele celni uwarunkowane jest decyzją in
spektora, zgodnie z art. 1 ust. 3 i art. 1 ust. 9 ustawy o cłach. Nie zostaną dopuszczeni ci wnioskodawcy, którzy w ciągu 
ostatnich pięciu lat zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa kryminalne. Przedstawiciele celni, którzy 
nie mają miejsca stałego zamieszkania lub siedziby w Niderlandach, są zobowiązani do zamieszkania na stałe lub założe
nia siedziby w Niderlandach przed podjęciem działalności jako dopuszczeni przedstawiciele celni.  

D. Usługi pomocnicze w branży transportu drogowego (63) 

a) Usługi w zakresie przeładunku towarów 

(część CPC 741) 

b) Usługi w zakresie przechowywania i magazynowania 

(część CPC 742) 

c) Usługi agencji transportu towarowego 

(część CPC 748) 

AT: Zezwolenie na wynajem użytkowych pojazdów drogowych z kierowcą może być przyznane jedynie obywatelom 
Unii Europejskiej oraz osobom prawnym Unii Europejskiej posiadającym główną siedzibę w Unii Europejskiej. 

BG: Bez zobowiązań dla bezpośredniego tworzenia oddziałów (wymagana jest rejestracja). Udziały w przedsiębiorstwach 
bułgarskich są ograniczone do 49 procent. 

FI: W przypadku wynajmu użytkowych pojazdów drogowych z kierowcą wymagane jest zezwolenie, ale nie obejmuje 
ono pojazdów zarejestrowanych za granicą. 

SI: Odprawę celną mogą przeprowadzać wyłącznie osoby prawne mające siedzibę w Republice Słowenii (nie oddziały). 

d) Wynajem użytkowych pojazdów drogowych z kierowcą 

(CPC 7124) 

e) Usługi wspierające dla sprzętu transportu drogowego 

(CPC 744) 

f) Pozostałe usługi wspierające i pomocnicze 

(część CPC 749) 

g) Usługi w zakresie odprawy celnej 

HR: Bez zobowiązań w przypadku d) wynajmu użytkowych pojazdów drogowych z kierowcą oraz g) usług w zakresie 
odprawy celnej. 

HU: Bez zobowiązań dla usług w zakresie odprawy celnej. 

PL: Krajowe ograniczenia dotyczące bezpośredniej reprezentacji w usługach w zakresie odprawy celnej: reprezentację tę 
podejmować mogą tylko agenci celni mający miejsce stałego zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej. 

FR: Bez zobowiązań z wyjątkiem przypadków pełnej wzajemności. 

FI: Bez zobowiązań dla bezpośredniego tworzenia oddziałów.  
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NL: Dopuszczenie osób fizycznych lub prawnych do działania jako przedstawiciele celni uwarunkowane jest decyzją in
spektora, zgodnie z art. 1 ust. 3 i art. 1 ust. 9 ustawy o cłach. Nie zostaną dopuszczeni ci wnioskodawcy, którzy w ciągu 
ostatnich pięciu lat zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa kryminalne. Przedstawiciele celni, którzy 
nie mają miejsca stałego zamieszkania lub siedziby w Niderlandach, są zobowiązani do zamieszkania na stałe lub założe
nia siedziby w Niderlandach przed podjęciem działalności jako dopuszczeni przedstawiciele celni.  

D. Usługi pomocnicze w branży usług transportu lotniczego  

a) Usługi obsługi naziemnej (włączając catering) UE: Kategorie działalności zależą od rozmiarów portu lotniczego. Liczba usługodawców na poszczególnych lotniskach 
może zostać ograniczona z uwagi na brak miejsca, a z innych przyczyn – do minimum dwóch usługodawców. 

BG: Bez zobowiązań dla bezpośredniego tworzenia oddziałów (wymagana jest rejestracja). 

HR: Bez zobowiązań. 

b) Usługi w zakresie przechowywania i magazynowania 

(część CPC 742) 

BG: Bez zobowiązań dla bezpośredniego tworzenia oddziałów (wymagana jest rejestracja). 

PL: W przypadku usług przechowywania towarów mrożonych lub schłodzonych oraz usług przechowywania luzem pły
nów lub gazów, kategorie czynności zależą od wielkości lotniska. Liczba usługodawców na poszczególnych lotniskach 
może zostać ograniczona z uwagi na brak miejsca, a z innych przyczyn – do minimum dwóch usługodawców. 

c) Usługi agencji transportu towarowego 

(część CPC 748) 

BG: Bez zobowiązań dla bezpośredniego tworzenia oddziałów (wymagana jest rejestracja). 

HU: Bez zobowiązań 

SI: Odprawę celną mogą przeprowadzać wyłącznie osoby prawne mające siedzibę w Republice Słowenii (nie oddziały). 

d) Wynajem statków powietrznych z załogą 

(CPC 734) 

UE: Statki powietrzne używane przez przewoźników z Unii Europejskiej muszą być zarejestrowane w państwie człon
kowskim Unii Europejskiej, w którym przewoźnik uzyskał licencję, lub – za zgodą tego państwa – w innym państwie 
członkowskim Unii Europejskiej. 

Rejestracja może być obwarowana wymogiem, by statek powietrzny stanowił własność osoby fizycznej spełniającej szcze
gólne kryteria obywatelstwa lub osoby prawnej spełniającej szczególne kryteria dotyczące własności kapitału i kontroli. 

Statek powietrzny musi być obsługiwany przez przewoźnika lotniczego należącego do osoby fizycznej spełniającej szcze
gólne kryteria obywatelstwa lub osoby prawnej spełniającej szczególne kryteria dotyczące własności kapitału i kontroli. 

e) Sprzedaż i marketing UE: Szczegółowe wymagania dla inwestorów obsługujących systemy rezerwacji komputerowej będące własnością lub bę
dące pod kontrolą przewoźników lotniczych. 
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f) System rezerwacji komputerowej UE: Szczegółowe wymagania dla inwestorów obsługujących system rezerwacji komputerowej będący własnością lub bę
dący pod kontrolą przewoźników lotniczych. 

g) Zarządzanie portami lotniczymi (64) BG: Bez zobowiązań dla bezpośredniego tworzenia oddziałów (wymagana jest rejestracja). 

PL: Udział zagraniczny jest ograniczony do 49 procent. 

HR: Bez zobowiązań. 

h) Usługi w zakresie odprawy celnej BG: Bez zobowiązań dla bezpośredniego tworzenia oddziałów (wymagana jest rejestracja). 

SI: Odprawę celną mogą przeprowadzać wyłącznie osoby prawne mające siedzibę w Republice Słowenii (nie oddziały). 

HR, HU: Bez zobowiązań 

PL: Krajowe ograniczenia dotyczące bezpośredniej reprezentacji w usługach w zakresie odprawy celnej: reprezentację tę 
podejmować mogą tylko agenci celni mający miejsce stałego zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej. 

FR: Bez zobowiązań z wyjątkiem przypadków pełnej wzajemności. 

FI: Bez zobowiązań dla bezpośredniego tworzenia oddziałów. 

NL: Dopuszczenie osób fizycznych lub prawnych do działania jako przedstawiciele celni uwarunkowane jest decyzją in
spektora, zgodnie z art. 1 ust. 3 i art. 1 ust. 9 ustawy o cłach. Nie zostaną dopuszczeni ci wnioskodawcy, którzy w ciągu 
ostatnich pięciu lat zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa kryminalne. Przedstawiciele celni, którzy 
nie mają miejsca stałego zamieszkania lub siedziby w Niderlandach, są zobowiązani do zamieszkania na stałe lub założe
nia siedziby w Niderlandach przed podjęciem działalności jako dopuszczeni przedstawiciele celni. 

E. Usługi pomocnicze w branży transportu rurociągami towa
rów innych niż paliwo (65) 

a) Usługi w zakresie przechowywania i magazynowania towa
rów innych niż paliwo, transportowanych rurociągami (66) 

(część CPC 742) 

Bez ograniczeń 

18. USŁUGI W ZAKRESIE ENERGII  

A. Usługi związane z górnictwem (67) 

(CPC 883) (68) 

Bez ograniczeń 
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B. Transport paliwa rurociągami (69) 

(CPC 7131) 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Bez zobowiązań 

C. Usługi w zakresie przechowywania i magazynowania paliw 
transportowanych rurociągami (70) 

(część CPC 742) 

CY, CZ, MT, PL, SK: Inwestorzy z państw będących dostawcami energii mogą podlegać zakazowi przejmowania kontroli 
nad działalnością tego rodzaju. Bez zobowiązań dla bezpośredniego tworzenia oddziałów (wymagana jest rejestracja). 

D. Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej paliw stałych, ciekłych 
i gazowych oraz produktów pochodnych 

(CPC 62271) 
oraz usługi w zakresie sprzedaży hurtowej energii elektrycznej, 
pary wodnej i gorącej wody (71) 

UE: Bez zobowiązań dla usług w zakresie sprzedaży hurtowej energii elektrycznej, pary wodnej i gorącej wody. 

E. Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej paliwa silnikowego 

(CPC 613) 

F. Sprzedaż detaliczna oleju opałowego, gazu w butlach, węgla 
i drewna 

(CPC 63297) 

oraz usługi w zakresie sprzedaży detalicznej energii elektrycz
nej, gazu (nie w butlach), pary wodnej i gorącej wody (72) 

UE: Bez zobowiązań dla usług w zakresie sprzedaży detalicznej paliwa silnikowego, energii elektrycznej, gazu (nie w but
lach), pary wodnej i gorącej wody 

BE, BG, DK, FR, IT, MT, PT: W przypadku sprzedaży detalicznej oleju opałowego, gazu w butlach, węgla i drewna, zezwo
lenie dla domów handlowych (w przypadku Francji tylko dla dużych sklepów) uzależnione jest od testu potrzeb ekono
micznych. Główne kryteria: liczba istniejących sklepów i wpływ na nie, gęstość zaludnienia, rozproszenie geograficzne, 
wpływ na warunki ruchu drogowego i tworzenie nowych miejsc pracy. 

G. Usługi związane z dystrybucją energii (73) 

(CPC 887) 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, HU, IT, LU, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, UK: Bez zobowiązań, z wy
jątkiem usług konsultingowych, w przypadku których: nie ma ograniczeń. 

SI: Bez zobowiązań, z wyjątkiem usług związanych z dystrybucją gazy, w przypadku których: nie ma ograniczeń. 

19. POZOSTAŁE USŁUGI GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO
WANE  

a) Usługi w zakresie prania, czyszczenia i farbowania 

(CPC 9701) 

Bez ograniczeń 
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b) Usługi fryzjerskie 

(CPC 97021) 

IT: Test potrzeb ekonomicznych stosowany jest na zasadzie traktowania narodowego. W przypadku zastosowania testu 
potrzeb ekonomicznych ustanawia on limit liczby przedsiębiorstw. Główne kryteria: zaludnienie i gęstość rozmieszczenia 
istniejących przedsiębiorstw. 

c) Zabiegi kosmetyczne, usługi manicure i pedicure 

(CPC 97022) 

IT: Test potrzeb ekonomicznych stosowany jest na zasadzie traktowania narodowego. W przypadku zastosowania testu 
potrzeb ekonomicznych ustanawia on limit liczby przedsiębiorstw. Główne kryteria: zaludnienie i gęstość rozmieszczenia 
istniejących przedsiębiorstw. 

d) Pozostałe usługi upiększające gdzie indziej niesklasyfikowane 

(CPC 97029) 

IT: Test potrzeb ekonomicznych stosowany jest na zasadzie traktowania narodowego. W przypadku zastosowania testu 
potrzeb ekonomicznych ustanawia on limit liczby przedsiębiorstw. Główne kryteria: zaludnienie i gęstość rozmieszczenia 
istniejących przedsiębiorstw. 

e) Usługi spa i masaże nieterapeutyczne, o ile wykonywane są 
jako usługi relaksacji fizycznej, a nie dla celów medycznych lub 
rehabilitacyjnych (74) (75) 

(CPC ver. 1.0 97230) 

Bez ograniczeń 

g) Usługi w zakresie połączeń telekomunikacyjnych 

(CPC 7543) 

Bez ograniczeń  

(1) W odniesieniu do sektorów usług ograniczenia te nie wykraczają poza ograniczenia odzwierciedlone w aktualnych zobowiązaniach wynikających z GATS.  
(2) Mając na uwadze, że usługi użyteczności publicznej często istnieją również na poziomie podcentralnym, szczegółowa i wyczerpująca lista dla poszczególnych sektorów nie jest wykonalna. Dla łatwiejszego 

zrozumienia poszczególne przypisy w niniejszym wykazie zobowiązań wskazują przykładowo, a nie wyczerpująco, te sektory, w których usługi użyteczności publicznej odgrywają istotną rolę.  
(3) Usługi w zakresie doradztwa i konsultingu związane z rolnictwem, łowiectwem, leśnictwem i rybołówstwem znajdują się w dziale USŁUGI BIZNESOWE pod pozycjami 6.F.f) i 6.F.g).  
(4) Stosuje się horyzontalne ograniczenie w zakresie usług użyteczności publicznej.  
(5) Nie obejmuje usług związanych z górnictwem świadczonych na polach naftowych i gazowych na podstawie wynagrodzenia lub umowy, które znajdują się w dziale USŁUGI ZWIĄZANE Z ENERGIĄ pod 

pozycją 18 A.  
(6) Nie obejmuje usług w zakresie doradztwa odnoszących się do produkcji, które znajdują się w dziale USŁUGI BIZNESOWE pod pozycją 6.F.h).  
(7) Sektor ten ogranicza się do działalności wytwórczej. Nie obejmuje on działalności związanej z zagadnieniami audiowizualnymi lub treściami kulturowymi.  
(8) Usługi wydawnicze i poligraficzne na podstawie wynagrodzenia lub umowy znajdują się w dziale USŁUGI BIZNESOWE pod pozycją 6.F.p).  
(9) Stosuje się horyzontalne ograniczenie w zakresie usług użyteczności publicznej.  

(10) Stosuje się horyzontalne ograniczenie w zakresie usług użyteczności publicznej.  
(11) Nie obejmuje obsługi systemów przesyłania i dystrybucji realizowanych na podstawie wynagrodzenia lub umowy, które znajdują się w dziale USŁUGI W ZAKRESIE ENERGII.  
(12) Nie obejmuje transportu gazu ziemnego i paliw gazowych rurociągami, przesyłania i dystrybucji gazu realizowanych na podstawie wynagrodzenia lub umowy ani sprzedaży gazu ziemnego i paliw gazowych, 

które znajdują się w dziale USŁUGI W ZAKRESIE ENERGII.  
(13) Nie obejmuje przesyłania i dystrybucji pary wodnej i gorącej wody realizowanych na podstawie wynagrodzenia lub umowy ani sprzedaży pary wodnej i gorącej wody, które znajdują się w dziale USŁUGI 

W ZAKRESIE ENERGII.  

24.12.2016 
L 356/1139 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



(14) Obejmuje doradztwo prawne, usługi w zakresie reprezentacji prawnej, usługi prawne w zakresie arbitrażu i postępowania rozjemczego/mediacji, a także usługi prawne w zakresie sporządzania i uwierzytel
niania dokumentów. Świadczenie usług prawnych jest dozwolone wyłącznie w odniesieniu do międzynarodowego prawa publicznego, prawa Unii Europejskiej i prawa obowiązującego na obszarze każdej 
jurysdykcji, gdzie inwestor lub jego pracownicy mają kwalifikacje do wykonywania zawodu prawnika oraz, podobnie jak świadczenie innych usług, podlega wymogowi i procedurom uzyskania zezwolenia 
stosowanym w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W przypadku prawników świadczących usługi prawne w zakresie międzynarodowego prawa publicznego i prawa zagranicznego mogą one 
między innymi przyjmować formę zachowania zgodności z miejscowymi kodeksami etyki, stosowania krajowych tytułów (chyba że uzyskano prawo noszenia tytułu stosowanego w państwie przyjmującym), 
wymogów w zakresie ubezpieczeń, zwykłej rejestracji w palestrze państwa przyjmującego lub uproszczonego przyjęcia do palestry państwa przyjmującego w drodze testu kwalifikacji i zarejestrowania 
działalności w państwie przyjmującym. Usługi prawne dotyczące prawa Unii Europejskiej świadczone są z zasady przez lub za pośrednictwem w pełni wykwalifikowanych prawników przyjętych do palestry 
w Unii Europejskiej występujących osobiście, natomiast usługi prawne dotyczące prawa danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej świadczone są z zasady przez lub za pośrednictwem w pełni 
wykwalifikowanych prawników przyjętych do palestry w tym państwie członkowskim, występujących osobiście. Pełne przyjęcie do palestry w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej może być więc 
konieczne do występowania w roli przedstawiciela przed sądami i innymi właściwymi organami w Unii Europejskiej, ponieważ wiąże się to z praktykowaniem prawa proceduralnego UE i krajowego. 
W niektórych państwach członkowskich prawnicy zagraniczni nie w pełni przyjęci do palestry mają jednak prawo reprezentować w postępowaniach cywilnych stronę będącą obywatelem państwa lub 
pochodzącą z państwa, w którym prawnik jest uprawniony do wykonywania zawodu.  

(15) Nie obejmuje doradztwa prawnego i usług w zakresie reprezentacji prawnej w sprawach podatkowych, które znajdują się pod pozycją 1.A.a). Usługi prawne.  
(16) Zaopatrzenie ogółu społeczeństwa w produkty farmaceutyczne, podobnie jak świadczenie innych usług, podlega wymogowi uzyskania licencji i posiadania kwalifikacji oraz procedurom stosowanym 

w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą ogólną działalność ta jest zastrzeżona dla farmaceutów. W niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej tylko sprzedaż leków 
na receptę jest zastrzeżona dla farmaceutów.  

(17) Stosuje się horyzontalne ograniczenie w zakresie usług użyteczności publicznej.  
(18) Część CPC 85201, która znajduje się pod pozycją 6.A.h – Usługi medyczne i stomatologiczne.  
(19) Przedmiotowe usługi wiążą się z zawodem pośrednika obrotu nieruchomościami i nie mają wpływu na żadne prawa lub ograniczenia wobec osób fizycznych i prawnych nabywających nieruchomości.  
(20) Horyzontalne ograniczenie w zakresie usług użyteczności publicznej stosuje się do usług w zakresie badań i analiz technicznych obowiązkowych przy udzieleniu zezwolenia na dopuszczenie do obrotu lub 

zezwolenia na użytkowanie (np. kontrola samochodów, kontrola żywności).  
(21) Horyzontalne ograniczenie w zakresie usług użyteczności publicznej stosuje się do niektórych działań związanych z wydobyciem (minerałów, ropy, gazu, itp.).  
(22) Usługi konserwacji i naprawy sprzętu transportowego (CPC 6112, 6122, 8867 i CPC 8868) znajdują się pod pozycjami 6.F.l) 1 do 6.F.l) 4. 

Usługi konserwacji i naprawy urządzeń oraz sprzętu biurowego, włącznie z komputerami (CPC 845), znajdują się pod pozycją 6.B. „Usługi komputerowe”.  
(23) Nie obejmuje usług poligraficznych, które obejmuje CPC 88442, i które znajdują się pod pozycją 6.F p).  
(24) „Obsługa” odnosi się do takich czynności jak przyjęcie, sortowanie, transport i doręczenie.  
(25) „Przesyłka pocztowa” odnosi się do przesyłek obsługiwanych przez dowolny rodzaj podmiotu gospodarczego, publicznego lub prywatnego.  
(26) Na przykład listy, karty pocztowe.  
(27) Włącznie z książkami i katalogami.  
(28) Dzienniki, gazety, czasopisma.  
(29) Przesyłki ekspresowe mogą obejmować, oprócz skróconego czasu przesyłki i większej niezawodności dostawy, czynniki dodatkowe, takie jak: odbiór z miejsca pochodzenia, przekazanie do rąk własnych 

adresata, śledzenie i monitorowanie, możliwość zmiany miejsca przeznaczenia i adresata w trakcie tranzytu, potwierdzenie odbioru.  
(30) Oferowanie środków, łącznie z udostępnieniem pomieszczeń na zasadzie ad hoc, jak również przewożeniem przez stronę trzecią, umożliwianie doręczania własnych przesyłek w drodze wzajemnej wymiany 

przesyłek pocztowych między użytkownikami korzystającymi z przedmiotowej usługi. „Przesyłka pocztowa” odnosi się do przesyłek obsługiwanych przez dowolny rodzaj podmiotu gospodarczego, 
publicznego lub prywatnego.  

(31) Dla podsektorów od (i) do (iv) wymagane mogą być indywidualne zezwolenia nakładające szczególne obowiązki świadczenia usługi powszechnej lub wkład finansowy na fundusz kompensacyjny.  
(32) Pojęcie „przesyłki korespondencyjne” oznacza informację w formie pisemnej, na fizycznym nośniku dowolnego rodzaju, przekazywaną i dostarczaną pod adres wskazany przez nadawcę na przesyłce lub 

na jej opakowaniu. Książek, katalogów, gazet i czasopism nie uważa się za przesyłki korespondencyjne.  
(33) Samodzielny transport poczty dowolnym środkiem transportu lądowego.  
(34) Samodzielny transport poczty środkiem transportu lotniczego.  
(35) Usługi te nie obejmują przetwarzania danych lub informacji on-line (włącznie z przetwarzaniem transakcji) (część CPC 843), które znajduje się pod pozycją 1.B. „Usługi komputerowe”.  
(36) Nadawanie określa się jako nieprzerwany ciąg transmisji wymagany do rozpowszechniania sygnałów programów telewizyjnych i radiowych dla ogółu społeczeństwa, ale nie obejmuje transmisji (contribution 

links) między operatorami.  
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(37) Przypis wyjaśniający: Niektóre państwa członkowskie Unii Europejskiej utrzymują udziały publiczne w niektórych przedsiębiorstwach telekomunikacyjnych. Państwa członkowskie Unii Europejskiej 
zastrzegają sobie prawo do utrzymywania takich udziałów publicznych w przyszłości. Nie stanowi to ograniczenia dostępu do rynku. W Belgii udziały skarbu państwa i prawo do głosowania w Belgacom są 
swobodnie określane przez ustawodawcę, zgodnie z obecną ustawą z dnia 21 marca 1991 r. o reformie przedsiębiorstw państwowych. 

(38) Usługi te obejmują usługi telekomunikacyjne polegające na przekazie i odbiorze transmisji radiowej i telewizyjnej drogą satelitarną (nieprzerwany ciąg transmisji drogą satelitarną wymagany do rozpowszech
niania sygnałów programów telewizyjnych i radiowych dla ogółu społeczeństwa). Obejmuje to sprzedaż praw do korzystania z usług satelitarnych, ale nie obejmuje sprzedaży pakietów programów telewi
zyjnych gospodarstwom domowym.  

(39) Horyzontalne ograniczenie w zakresie usług użyteczności publicznej stosuje się do dystrybucji produktów chemicznych, produktów farmaceutycznych, produktów do użytku medycznego, takich jak wyroby 
medyczne i narzędzia chirurgiczne, substancji medycznych i przedmiotów do użytku medycznego, sprzętu wojskowego i metali (oraz kamieni) szlachetnych, a w niektórych państwach członkowskich Unii 
Europejskiej także dystrybucji tytoniu, wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych.  

(40) Usługi te, obejmujące CPC 62271, znajdują się w dziale USŁUGI W ZAKRESIE ENERGII pod pozycją 18.D.  
(41) Nie obejmuje usług konserwacji i naprawy, które znajdują się w dziale USŁUGI BIZNESOWE pod pozycją 6.B. i 6.F.l). 

Nie obejmuje usług w zakresie detalicznej sprzedaży produktów energetycznych, które znajdują się w dziale USŁUGI W ZAKRESIE ENERGII pod pozycją 18.E i 18.F.  
(42) Sprzedaż detaliczna produktów farmaceutycznych oraz towarów medycznych i ortopedycznych znajduje się w dziale WOLNE ZAWODY pod pozycją 6.A k).  
(43) Stosuje się horyzontalne ograniczenie w zakresie usług użyteczności publicznej.  
(44) Odpowiada usługom kanalizacyjnym.  
(45) Odpowiada usługom w zakresie oczyszczania spalin.  
(46) Odpowiada niektórym częściom usług w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu.  
(47) Stosuje się horyzontalne ograniczenie w zakresie usług użyteczności publicznej.  
(48) Catering przy okazji świadczenia usług transportu lotniczego znajduje się w dziale USŁUGI POMOCNICZE DLA USŁUG TRANSPORTOWYCH pod pozycją 17. D a) Usługi obsługi naziemnej.  
(49) Stosuje się horyzontalne ograniczenie w zakresie usług użyteczności publicznej.  
(50) Horyzontalne ograniczenie w zakresie usług użyteczności publicznej stosuje się do usług portowych i innych usług w zakresie transportu morskiego wymagających korzystania z infrastruktury użyteczności 

publicznej.  
(51) W tym usługi dowozowe i transport sprzętu przez usługodawców w zakresie międzynarodowego transportu morskiego, pomiędzy portami znajdującymi się w tym samym państwie, jeżeli nie ma to wpływu 

na dochody. 
(52) Horyzontalne ograniczenie w zakresie usług użyteczności publicznej stosuje się do usług portowych i innych usług w zakresie transportu śródlądowymi drogami wodnymi wymagających korzystania z infras

truktury użyteczności publicznej.  
(53) Horyzontalne ograniczenie w zakresie usług użyteczności publicznej stosuje się do usług w zakresie transportu kolejowego wymagających korzystania z infrastruktury użyteczności publicznej.  
(54) Stosuje się horyzontalne ograniczenie w zakresie usług użyteczności publicznej.  
(55) Horyzontalne ograniczenie w zakresie usług użyteczności publicznej stosuje się w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej.  
(56) Część CPC 71235, która znajduje się w dziale USŁUGI KOMUNIKACYJNE pod pozycją 7.A. Usługi pocztowe i kurierskie.  
(57) Transport paliwa rurociągami znajduje się w dziale USŁUGI W ZAKRESIE ENERGII pod pozycją 18.B.  
(58) Stosuje się horyzontalne ograniczenie w zakresie usług użyteczności publicznej.  
(59) Nie obejmuje usług w zakresie konserwacji i napraw sprzętu transportowego, które znajdują się w dziale USŁUGI BIZNESOWE pod pozycjami od 6.F.l) 1 do 6.F.l) 4.  
(60) Horyzontalne ograniczenie w zakresie usług użyteczności publicznej stosuje się do usług portowych, do usług pomocniczych w branży transportu morskiego wymagających korzystania z infrastruktury 

użyteczności publicznej oraz do usług związanych z pchaniem i holowaniem.  
(61) Horyzontalne ograniczenie w zakresie usług użyteczności publicznej stosuje się do usług portowych, do usług pomocniczych w branży transportu morskiego wymagających korzystania z infrastruktury 

użyteczności publicznej oraz do usług związanych z pchaniem i holowaniem.  
(62) Horyzontalne ograniczenie w zakresie usług użyteczności publicznej stosuje się do usług wymagających korzystania z infrastruktury użyteczności publicznej.  
(63) Horyzontalne ograniczenie w zakresie usług użyteczności publicznej stosuje się do usług wymagających korzystania z infrastruktury użyteczności publicznej.  
(64) Stosuje się horyzontalne ograniczenie w zakresie usług użyteczności publicznej.  
(65) Usługi pomocnicze w branży transportu paliwa rurociągami znajdują się w dziale USŁUGI W ZAKRESIE ENERGII pod pozycją 18.C.  
(66) Stosuje się horyzontalne ograniczenia w zakresie usług użyteczności publicznej.  
(67) Stosuje się horyzontalne ograniczenia w zakresie usług użyteczności publicznej.  
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(68) Obejmuje następujące usługi świadczone na podstawie wynagrodzenia lub umowy: usługi w zakresie doradztwa i konsultingu odnoszące się do górnictwa, przygotowanie terenu, montaż urządzeń 
wiertniczych, wiercenie, usługi dotyczące usuwania pozostałości z odwiertów, usługi związane z orurowaniem, zapewnianie i obsługa płuczki wiertniczej, kontrola ciał stałych, specjalne czynności wiertnicze 
wgłębne i roboty ratunkowe, geologia terenów odwiertów i kontrola odwiertu, usuwanie rdzenia, testowanie odwiertów, usługi w zakresie obsługi odwiertu urządzeniami liniowymi, zapewnianie i obsługa 
cieczy roboczych (solanek), dostawa i montaż urządzeń stosowanych przy opróbowaniu i zbrojeniu otworów wiertniczych, cementowanie (pompowanie ciśnieniowe), usługi stymulacji (szczelinowanie, 
kwasowanie oraz pompowanie ciśnieniowe), usługi w zakresie remontów kapitalnych i napraw otworów wiertniczych, zamykanie i likwidowanie otworów wiertniczych. 
Nie obejmuje bezpośredniego dostępu do surowców naturalnych lub ich eksploatacji. 
Nie obejmuje prac przygotowawczych w terenie pod wydobycie surowców innych niż ropa naftowa i gaz (CPC 5115), które znajdują się pod pozycją 8. BUDOWNICTWO.  

(69) Stosuje się horyzontalne ograniczenia w zakresie usług użyteczności publicznej.  
(70) Stosuje się horyzontalne ograniczenie w zakresie usług użyteczności publicznej.  
(71) Stosuje się horyzontalne ograniczenie w zakresie usług użyteczności publicznej.  
(72) Stosuje się horyzontalne ograniczenie w zakresie usług użyteczności publicznej.  
(73) Z wyjątkiem usług konsultacyjnych, stosuje się horyzontalne ograniczenie w zakresie usług użyteczności publicznej.  
(74) Masaże terapeutyczne i usługi kuracji cieplnych znajdują się pod pozycjami 6.A.h) Usługi medyczne, 6.A.j) 2 Usługi świadczone przez pielęgniarki, fizjoterapeutów i personel paramedyczny oraz usługi 

w zakresie ochrony zdrowia (13.A i 13.C).  
(75) Horyzontalne ograniczenie w zakresie usług użyteczności publicznej stosuje się do usług spa i masaży nieterapeutycznych w miejscach użyteczności publicznych, takich jak niektóre źródła.”.                                                                                                                                                                                                                                                               
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ZAŁĄCZNIK X 

„SEKCJA D 

EKWADOR 

Niniejszy wykaz zobowiązań jest zgodny z przepisami konstytucyjnymi i regulującymi dziedzinę zakładania przedsię
biorstw w Ekwadorze. 

W celu opracowania tej oferty zobowiązań uwzględniono Międzynarodową Standardową Klasyfikację Rodzajów 
Działalności określoną w dokumentach statystycznych Urzędu Statystycznego Narodów Zjednoczonych, seria M, nr 4, 
zmienione ISIC, wersja 3.1 z 2002 r. oraz Centralną Klasyfikację Produktów określoną w dokumentach statystycznych 
Urzędu Statystycznego Narodów Zjednoczonych, seria M, nr 77, prov, z 1991 r. 

Do celów przeglądu i analizy metodologicznej: 

Brak jest jakichkolwiek zobowiązań w sektorach lub podsektorach działalności gospodarczej niewymienionej w wykazie 

W przypadku podsektorów gospodarczych, w których zobowiązania są utrzymane lub wprowadzono nowe 
zobowiązania, zmiany znajdują się w lewej kolumnie zatytułowanej „Sektor lub podsektor” 

Zastrzeżenia, warunki i wyłączenia odnoszące się do zasad dostępu do rynku i traktowania narodowego oraz stosowane 
do utrzymanych lub nowo wprowadzonych zobowiązań znajdują się w prawej kolumnie zatytułowanej „Opis 
zastrzeżeń” 

W celu uzupełnienia wykazu ta sama kolumna po prawej stronie obejmuje wszelkie uwagi uważane za niezbędne 
w sprawie wprowadzonego lub utrzymanego zobowiązania lub zastrzeżenia. 

Zobowiązania w konkretnych sektorach lub podsektorach podlegają horyzontalnym zastrzeżeniom i ograniczeniom 
zawartym w pierwszej sekcji, które mają zastosowanie ogólne i bezwarunkowe do wszystkich sektorów, o ile inaczej nie 
postanowiono. 

Zobowiązania nie obejmują środków dotyczących wymogów, licencji lub uznania, procedur lub procesów koniecznych 
do prowadzenia lub rozwoju działalności gospodarczej, które mają zastosowanie nawet w przypadku gdy nie są 
wskazane w wykazie, o ile nie stanowią one ograniczenia zasad dostępu do rynku i traktowania narodowego. 

Zastrzeżenia, warunki i wyłączenia zawarte w poniższym wykazie nie będą miały zastosowania, jeżeli nie są spójne ze 
zobowiązaniami Ekwadoru dotyczącymi podsektorów i sposobów świadczenia usług w ramach wykazu szczegółowych 
zobowiązań podjętych w celu uzyskania przez niego członkostwa w Światowej Organizacji Handlu – WTO w 1996 r.; 
wersja zmieniona tych zobowiązań znajduje się w dokumencie S/DCS/W/ECU z dnia 24 stycznia 2003 r. opracowanym 
na podstawie oryginalnych tekstów i zmian do dokumentów GATS/SC/98/Suppl.1 oraz GATS/SC/98/Suppl.2 Układu 
ogólnego w sprawie handlu usługami WTO (GATS). Wspomniane zastrzeżenia, warunki i wyłączenia będą miały 
zastosowanie i będą wymagane wobec nowych sektorów lub sposobów świadczenia usług określonych w poniższym 
wykazie. 

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 107 ust. 3 odnoszącymi się do zakresu zasad w tytule w sprawie handlu 
usługami, zakładania przedsiębiorstw i handlu elektronicznego, nie wskazano żadnych środków, które mogą być 
wprowadzone lub utrzymane przez państwo Ekwador w odniesieniu do dotacji i subsydiów. 

Podobnie na podstawie art. 107 ust. 5 tytułu w sprawie handlu usługami, zakładania przedsiębiorstw i handlu elektro
nicznego, Ekwador zastrzega sobie prawo do ustanowienia, utrzymania i pełnego wdrożenia swoich przepisów 
krajowych w celu osiągnięcia uzasadnionych celów strategicznych w obszarach takich jak m.in. ochrona grup 
szczególnie wrażliwych, ochrona konsumentów, zdrowia i środowiska. 

Zgodnie z art. 107 ust. 4 tytułu w sprawie handlu usługami, zakładania przedsiębiorstw i handlu elektronicznego, 
niniejsze zobowiązania nie obejmują usług świadczonych w ramach wykonywania władzy publicznej. 

Prawa i obowiązki wynikające z niniejszego wykazu zobowiązań nie mają bezpośredniego zastosowania i nie są 
bezpośrednio skuteczne, a zatem nie przyznają bezpośrednio żadnych praw poszczególnym osobom fizycznym lub 
osobom prawnym.   
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Sektor lub podsektor Opis zastrzeżeń 

WSZYSTKIE SEKTORY  Inwestycje 

Inwestycje w niektóre rodzaje działalności gospodarczej odnoszącej się do eksploatacji sektorów strategicznych lub 
świadczenia usług publicznych będą wymagać uprzedniego uzyskania koncesji, licencji, zezwoleń lub innych form po
zwoleń zgodnie z odpowiednim prawodawstwem obowiązującym w danym sektorze, a także ustanowienia siedziby lub 
utworzenia przedsiębiorstwa w Ekwadorze dla osób prawnych zarejestrowanych zgodnie z prawem innego państwa 
i których siedziba główna znajduje się w innym państwie. 

Wymóg ten ma zastosowanie do świadczenia usług publicznych w zakresie zaopatrzenia w wodę pitną i do nawadniania, 
sanitarnych, związanych z energią elektryczną, telekomunikacją, zarządzaniem autostradami oraz infrastrukturą portów 
i lotnisk, usług dotyczących wykorzystywania energii we wszystkich jej formach, eksploatacji nieodnawialnych zasobów 
naturalnych, transportu i rafinacji węglowodorów, bioróżnorodności i dziedzictwa genetycznego, wody i widma radio
wego. 

Łączne lub częściowe nabycie udziałów lub jakichkolwiek praw do kontroli, zarządzania lub administracji przedsiębior
stwami prowadzącymi działalność w obszarach wymienionych w poprzednim akapicie może podlegać zatwierdzeniu 
przez właściwe władze. 

Kryteria udzielania licencji, zezwoleń i innych form pozwoleń są przejrzyste i niedyskryminacyjne w odniesieniu 
do uczestnictwa przedsiębiorstw ze Strony UE i nie stanowią ograniczeń ilościowych dotyczących zakładania przedsię
biorstw. 

Szczegółowe zobowiązania podjęte przez Ekwador w niniejszej Umowie dotyczące sektorów strategicznych i usług pu
blicznych są uważane za przypadki wyjątkowe przewidziane w przepisach krajowych w odniesieniu do przekazania 
uprawnień podmiotom prywatnym w zakresie świadczenia usług publicznych i w sektorach strategicznych. 

Własność gruntów i wody 

Zagraniczne osoby fizyczne i prawne nie mogą, w żadnym charakterze, nabywać gruntów lub uzyskiwać koncesji w ob
szarach bezpieczeństwa krajowego do celów eksploatacji gospodarczej. 

Ekwador zastrzega sobie prawo do wprowadzenia lub utrzymania środków w odniesieniu do własności cudzoziemców 
położonych w regionach przygranicznych, na wybrzeżu kraju lub na wyspiarskim terytorium Ekwadoru. 

Rekrutacja pracowników zagranicznych 

Każdy pracodawca zatrudniający więcej niż 10 pracowników musi zatrudniać Ekwadorczyków w proporcji nie niższej 
niż 90 % zwykłego personelu i nie niższej niż 80 % wykwalifikowanych pracowników, specjalistów, personelu admini
stracyjnego lub osób na odpowiedzialnych stanowiskach. To ograniczenie nie ma zastosowania do pracodawców za
trudniających do 10 pracowników. 

Przedstawicielstwo prawne 

Przedstawiciele prawni wszystkich krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw, którzy negocjują lub zaciągają zobowią
zania w Ekwadorze, mają agenta lub przedstawiciela w Republice Ekwadoru, który może zareagować na żądania i speł
nić odpowiednie wymogi oraz który musi mieć miejsce zamieszkania w Ekwadorze. 

24.12.2016 
L 356/1144 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



Sektor lub podsektor Opis zastrzeżeń  

Gospodarka społeczna 

Zgodnie ze swoją Konstytucją, Republika Ekwadoru zastrzega sobie prawo do wprowadzenia środków przyznających 
preferencyjne i zróżnicowane traktowanie sektorom, w których prowadzona jest działalność przy wykorzystaniu mo
delu gospodarki społecznej, włącznie z sektorami spółdzielni i stowarzyszeń lokalnych. 

Uzgodnienia podatkowe 

Wszelkiego rodzaju transfery lub przekazania podlegają podatkowi od wypływu waluty w Ekwadorze, co jest w pełni 
zgodne z postanowieniami art. 296. 

Dziedzictwo kulturalne i naturalne 

Ekwador zastrzega sobie prawo do wprowadzenia lub utrzymania środków przyznających prawa lub preferencje spo
łecznościom lokalnym w zakresie wspierania, promowania i rozwoju form wyrazu związanych z niematerialnym dzie
dzictwem kulturowym. Ekwador zastrzega sobie również prawo do wprowadzenia lub utrzymania środków przyznają
cych prawa lub preferencje społecznościom lokalnym w zakresie ochrony, zachowania, odzyskania i wspierania ekwa
dorskiego dziedzictwa naturalnego, oznaczającego wszelkie fizyczne, biologiczne i geologiczne cechy mające wartość 
dla środowiska, nauki, kultury lub krajobrazu, włącznie z krajowym systemem chronionych obszarów oraz wrażliwych 
i zagrożonych ekosystemów. 

Przemysł wydawniczy 

Ekwador zastrzega sobie prawo do wprowadzania lub utrzymania środków przyznających osobie fizycznej lub prawnej 
Strony UE traktowanie takie, jakie przyznawane jest przez Stronę UE ekwadorskim osobom fizycznym lub prawnym 
w sektorze wydawniczym. 

1. ROLNICTWO, HODOWLA, ŁOWIECTWO I LEŚNICTWO  

A. Rolnictwo, łowiectwo 

(ISIC rev 3.1: 011, 012, 013, 014, 015), z wyłączeniem usług 
w zakresie doradztwa i konsultingu (1) 

MA: bez ograniczeń (2) 

NT: bez ograniczeń 

B. Leśnictwo i pozyskiwanie drewna 

(ISIC rev.3.1: 020), z wyłączeniem usług w zakresie doradztwa 
i konsultingu 

MA: bez ograniczeń, z wyjątkiem liczby przedsiębiorstw, łącznej liczby operacji oraz łącznej ilości produkcji. 

NT: bez ograniczeń 

2. RYBOŁÓWSTWO I AKWAKULTURA 

(ISIC rev.3.1: 0501, 0502), z wyłączeniem usług w zakresie do
radztwa i konsultingu 

MA: bez ograniczeń 

NT: bez ograniczeń, z wyłączeniem: 

tradycyjnego łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego, którym mogą zajmować się jedynie obywatele Ekwadoru.  
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Sektor lub podsektor Opis zastrzeżeń 

Na statkach rybackich może być zatrudniona zagraniczna załoga, jeżeli uzyskała odpowiednie zezwolenie od właści
wego organu publicznego oraz na czas określony. 

Śródlądowe drogi morskie są ogólnie zarezerwowane dla statków Ekwadoru; zagraniczne statki nie mogą pływać po 
wodach śródlądowych bez uprzedniego zezwolenia. 

Wpłynięcie na terytorium krajowe krewetkowców, statków do połowu dużych krewetek oraz statków przetwórni pod 
zagraniczną banderą podlega ograniczeniom, z wyjątkiem przypadków, gdy takie statki muszą skorzystać z doków 
w celu naprawy lub nieprzewidzianego dokowania. 

Zagraniczne inwestycje w laboratoria zajmujące się formami larwalnymi i ośrodki badawcze nad akwakulturą wymagają 
zezwolenia od właściwego organu publicznego.  

3. GÓRNICTWO I KOPALNICTWO  

A. Wydobywanie węgla kamiennego i węgla brunatnego; wydo
bywanie torfu 

(ISIC rev 3.1: 10) 

MA: bez ograniczeń 

NT: bez ograniczeń 

B. Wydobywanie ropy naftowej i gazu ziemnego (ISIC rev 3.1: 
1110) 

Nie obejmuje usług związanych z górnictwem świadczonych 
na polach naftowych i gazowych na podstawie wynagrodzenia 
lub umowy. 

MA: bez zobowiązań 

NT: bez ograniczeń 

C. Górnictwo rud metali (ISIC rev 3.1: 13) MA: bez ograniczeń 

NT: bez ograniczeń 

D. Pozostałe usługi górnictwa i kopalnictwa (ISIC rev 3.1: 14) MA: bez ograniczeń 

NT: bez ograniczeń 

F. Produkcja drewna i wyrobów z drewna oraz z korka, z wyjąt
kiem mebli; produkcja artykułów ze słomy i materiałów używa
nych do wyplatania (ISIC rev 3.1: 20) 

MA: bez ograniczeń 

NT: bez ograniczeń 

I. Wytwarzanie produktów wypalanych w piecu (ISIC rev 3.1: 
231) 

MA: bez ograniczeń 

NT: bez ograniczeń 
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U. Recykling (ISIC rev 3.1: 37) MA: bez ograniczeń 

NT: bez ograniczeń 

4. PRODUKCJA  

A. Produkcja artykułów spożywczych i napojów (ISIC rev 3.1: 
15) 

MA, NT: bez ograniczeń 

B. Produkcja wyrobów tytoniowych (ISIC rev 3.1: 16) MA, NT: bez ograniczeń 

C. Produkcja wyrobów włókienniczych (ISIC rev 3.1: 17) MA, NT: bez ograniczeń 

D. Produkcja odzieży; wyprawa i barwienie futer (ISIC rev 3.1: 
18) 

MA, NT: bez ograniczeń 

E. Garbowanie i wyprawa skór, produkcja toreb bagażowych, to
rebek ręcznych, wyrobów rymarskich, uprzęży i obuwia (ISIC rev 
3.1: 19) 

MA, NT: bez ograniczeń 

G. Produkcja papieru i wyrobów z papieru (ISIC rev 3.1: 21) MA, NT: bez ograniczeń 

H. Działalność wydawnicza, poligraficzne i reprodukcja zapisa
nych nośników informacji (3) (ISIC rev 3.1: 22), z wyłączeniem 
działalności wydawniczej i poligraficznej wykonywanej na podsta
wie wynagrodzenia lub umowy 

MA, NT: bez ograniczeń 

J. Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy nafto
wej (ISIC rev 3.1: 232) 

MA, NT: bez ograniczeń 

K. Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych innych niż 
materiały wybuchowe (ISIC rev 3.1: 24, z wyłączeniem produkcji 
materiałów wybuchowych) 

MA, NT: bez ograniczeń 
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L. Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (ISIC rev 
3.1: 25) 

MA, NT: bez ograniczeń 

M. Wytwarzanie pozostałych mineralnych produktów niemetalo
wych (ISIC rev 3.1: 26) 

MA, NT: bez ograniczeń 

N. Produkcja metali zwykłych (ISIC rev 3.1: 27) MA, NT: bez ograniczeń 

O. Produkcja wyrobów metalowych gotowych, z wyjątkiem ma
szyn i urządzeń (ISIC rev 3.1: 28) 

MA, NT: bez ograniczeń 

P. Produkcja maszyn  

a) produkcja maszyn ogólnego zastosowania (ISIC rev 3.1: 291) MA, NT: bez ograniczeń 

b) produkcja maszyn specjalnego przeznaczenia innych niż broń 
i amunicja (ISIC rev 3.1: 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 
2929) 

MA, NT: bez ograniczeń 

c) produkcja sprzętu gospodarstwa domowego, gdzie indziej nie
sklasyfikowana (ISIC rev 3.1: 293) 

MA, NT: bez ograniczeń 

d) produkcja urządzeń biurowych, księgujących i liczących (ISIC 
rev 3.1: 30) 

MA, NT: bez ograniczeń 

e) produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej nie
sklasyfikowana (ISIC rev 3.1: 31) 

MA, NT: bez ograniczeń 

f) produkcja sprzętu i aparatury radiowej, telewizyjnej i telekomu
nikacyjnej (ISIC rev 3.1: 32) 

MA, NT: bez ograniczeń 
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Q. Produkcja instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycz
nych, zegarków i zegarów (ISIC rev 3.1: 33) 

MA, NT: bez ograniczeń 

R. Produkcja pojazdów silnikowych, przyczep i naczep (ISIC rev 
3.1: 34) 

MA, NT: bez ograniczeń 

S. Produkcja pozostałego (niewojskowego) sprzętu transporto
wego (ISIC rev 3.1: 35, z wyłączeniem produkcji okrętów wojen
nych, samolotów wojskowych i pozostałego sprzętu transporto
wego do celów wojskowych) 

MA, NT: bez ograniczeń 

T. Produkcja mebli; produkcja gdzie indziej niesklasyfikowana 
(ISIC rev 3.1: 361, 369) 

MA, NT: bez ograniczeń 

U. Recykling (ISIC rev 3.1: 37) MA: bez ograniczeń 

NT: bez ograniczeń 

5. WYTWARZANIE, SAMODZIELNE, PRZESYŁANIE I DYSTRY
BUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ, GAZU, PARY WODNEJ I GO
RĄCEJ WODY (Z WYŁĄCZENIEM PRODUKCJI ENERGII ELEK
TRYCZNEJ PRZY WYKORZYSTANIU ENERGII JĄDROWEJ)  

A. Wytwarzanie energii elektrycznej; samodzielne przesyłanie 
i dystrybucja energii elektrycznej (część ISIC rev 3.1: 4010) 

MA: bez zobowiązań 

NT: bez ograniczeń 

B. Dystrybucja paliw gazowych w systemie sieciowym (część ISIC 
rev 3.1: 4020) 

MA: bez ograniczeń 

NT: bez ograniczeń 

C. Wytwarzanie pary wodnej i gorącej wody; samodzielna dy
strybucja pary wodnej i gorącej wody (część ISIC rev 3.1: 4030). 

MA: bez ograniczeń 

NT: bez ograniczeń 
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1. USŁUGI BIZNESOWE  

A. Wolne zawody W celu wykonywania większości wolnych zawodów w Ekwadorze, kwalifikacje zawodowe uzyskane zagranicą muszą 
zostać uznane przez właściwy krajowy organ, który wymaga zazwyczaj miejsca zamieszkania w Ekwadorze, przed ta
kim uznaniem. kwalifikacji. 

a) usługi prawne (CPC 861) Wyłącznie usługi w zakresie doradz
twa prawnego w sprawach prawa zagranicznego i międzynarodo
wego (z wyłączeniem usług w zakresie doradztwa prawnego 
i przedstawicielstwa prawnego zgodnie z prawem krajowym) 

MA, NT: bez ograniczeń 

b) usługi rachunkowo-księgowe i audytorskie (CPC 862); MA, NT: bez ograniczeń, z zastrzeżeniem, że stowarzyszenia lub przedsiębiorstwa rachunkowe mogą, w celu wspól
nego wykonywania zawodu, składać się jedynie z obywateli Ekwadoru lub z obywateli Ekwadoru i cudzoziemców, 
w którym to przypadku obywatele Ekwadoru stanowią przynajmniej dwie trzecie księgowych oraz w których wysokość 
kapitału odzwierciedla tę samą proporcję. Takie towarzyszenia lub przedsiębiorstwa muszą zostać wpisane do krajowego 
rejestru księgowych. 

c) usługi podatkowe (CPC 863) MA, NT: bez ograniczeń 

d) i g) usługi architektoniczne (CPC 8671) włącznie z usługami 
w zakresie planowania urbanistycznego i architektury krajobrazu 
(CPC 8674) 

MA, NT: bez ograniczeń 

e) usługi inżynierskie (CPC 8672), z wyłączeniem usług nabywa
nych przez państwo 

MA, NT: bez ograniczeń 

f) usługi inżynierskie kompleksowe (CPC 8673), z wyłączeniem 
usług nabywanych przez państwo 

MA, NT: bez ograniczeń 

B. Usługi komputerowe i usługi z nimi związane  

a) usługi doradztwa związane z instalacją sprzętu komputero
wego (CPC 841) 

MA, NT: bez ograniczeń 

24.12.2016 
L 356/1150 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



Sektor lub podsektor Opis zastrzeżeń 

b) usługi w zakresie implementacji oprogramowania (CPC 842) MA, NT: bez ograniczeń 

c) usługi w zakresie przetwarzania danych (CPC 843) MA, NT: bez ograniczeń 

d) usługi w zakresie baz danych (CPC 844) MA, NT: bez ograniczeń 

e) usługi konserwacji i naprawy maszyn biurowych, włącznie 
z komputerami (CPC 845) oraz pozostałe usługi komputerowe 
(CPC 849) 

MA, NT: bez ograniczeń 

D. Usługi w zakresie nieruchomości (CPC 821 + 822)  

a) usługi w zakresie nieruchomości związane z nieruchomościami 
stanowiącymi własność lub dzierżawionymi (CPC 821) 

MA, NT: bez ograniczeń 

b) usługi związane z obsługą rynku nieruchomości świadczone 
na podstawie wynagrodzenia lub umowy (CPC 822) 

MA: bez ograniczeń 

NT: bez ograniczeń 

E. Usługi wynajmu lub dzierżawy bez obsługi  

a) usługi wynajmu lub dzierżawy dotyczące samochodów pry
watnych bez obsługi (CPC 83101) 

MA, NT: bez ograniczeń 

b) usługi wynajmu lub dzierżawy statków bez załogi (CPC 
83103) 

MA, NT: bez ograniczeń, z zastrzeżeniem, że transport wodny lub kabotażowy jest zarezerwowany wyłącznie dla stat
ków handlowych pod banderą ekwadorską. 

Międzynarodowy transport morski węglowodorów jest zastrzeżony dla statków należących do państwowych przedsię
biorstw ekwadorskich. 
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*F. Pozostałe usługi biznesowe  

a) usługi sprzedaży lub dzierżawy miejsca lub czasu na cele re
klamowe (CPC 8711) 

MA; NT: bez ograniczeń 

b) usługi badania rynku i opinii publicznej (CPC 864) MA; NT: bez ograniczeń 

c) usługi konsultingowe w zakresie zarządzania (CPC 865) 

d) usługi związane z usługami konsultingowymi w zakresie za
rządzania (CPC 866) 

MA; NT: bez ograniczeń 

e) usługi w zakresie badań i analiz technicznych (CPC 8676) MA; NT: bez ograniczeń 

h) usługi związane z górnictwem (CPC 883) MA; NT: bez ograniczeń 

i) usługi związane z produkcją (CPC 884+885) MA; NT: bez ograniczeń 

m) powiązane usługi konsultingu naukowego i technicznego 
(CPC 8675) 

MA; NT: bez ograniczeń 

n) konserwacja i naprawa sprzętu (CPC 633 + 8861-8866) MA; NT: bez ograniczeń 

o) usługi sprzątania i czyszczenia obiektów (CPC 874) MA; NT: bez ograniczeń 

q) usługi związane z pakowaniem (CPC 876) MA; NT: bez ograniczeń 
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s) usługi konferencyjne (CPC 87909*) MA: bez ograniczeń 

NT: bez ograniczeń 

t) usług w zakresie naprawy sprzętu transportowego, świadczone 
na podstawie wynagrodzenia lub umowy (CPC 8868) 

MA: bez ograniczeń 

NT: bez ograniczeń 

2. USŁUGI KOMUNIKACYJNE  

A. Usługi pocztowe i kurierskie (część CPC 7511 i CPC 7512) 

Usługi odnoszące się do obsługi przesyłek pocztowych według 
następującego wykazu podsektorów, z przeznaczeniem krajowym 
lub zagranicznym: 

(i) obsługa zaadresowanych pisemnych informacji na fizycznym 
nośniku dowolnego rodzaju, w tym usługi w zakresie mieszanych 
przesyłek pocztowych i bezpośrednie przesyłki pocztowe, 

(ii) obsługa zaadresowanych paczek, 

(iii) obsługa zaadresowanych wydawnictw prasowych, 

(iv) obsługa przesyłek określonych powyżej w ppkt (i)–(iii), w for
mie przesyłek poleconych lub ubezpieczonych, 

(v) przesyłki ekspresowe dla pozycji określonych powyżej w ppkt 
(i) – (iii), 

(vi) obsługa przesyłek niezaadresowanych, 

(vii) wymiana dokumentów. 

Zobowiązania w podsektorach (i), (iv) i (v) wyklucza się w przy
padku, gdy wchodzą one w zakres usług, które mogą być zarezer
wowane dla państwa, tj. dla przesyłek korespondencyjnych (4), 
których cena jest niższa niż dwuipółkrotna wartość podstawowej 
stawki publicznej, pod warunkiem że ważą one mniej niż 50 gra
mów, oraz dla usług w zakresie przesyłania listów poleconych 
stosowanych w toku procedur sądowych lub administracyjnych. 
(część CPC 751, część CPC 71235 (5) i część CPC 73210 (6)) 

Zgodnie z prawem Ekwadoru koncesja lub inna forma pozwolenia jest wymagana w celu świadczenia usług poczto
wych i kurierskich w Ekwadorze. 

MA: bez ograniczeń, z zastrzeżeniem, że do końca piątego roku od wejścia w życie niniejszej Umowy, zakres usług, 
który może być zarezerwowany, obejmuje takie przesyłki z korespondencją, których cena i waga są określone w przepi
sach krajowych. 

NT: bez ograniczeń 
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C. Usługi telekomunikacyjne 

Włącznie z wymienionymi poniżej usługami, z wyłączeniem nad
awania. 

Usługi te nie obejmują działalności gospodarczej polegającej 
na dostarczaniu treści, których transport wiąże się z usługami te
lekomunikacyjnymi. 

Państwo zastrzega sobie prawo do określenia w przyszłości przypadków, w których może wprowadzić wymóg uzyska
nia koncesji lub innej formy pozwolenia w celu świadczenia takich usług. 

Ekwador zastrzega sobie prawo do wprowadzenia lub utrzymania środków w celu zapewnienia preferencyjnego przy
działu widma radiowego swoim publicznym podmiotom gospodarczym (Corporación Nacional de Telecomunicacio
nes), aby zagwarantować powszechne usługi telekomunikacyjne na odosobnionych obszarach wiejskich, odległych ob
szarach miejskich i osobom o niskich dochodach, na podstawie warunków, które nie mają wpływu na podaż tych ogra
niczonych zasobów w zakresie dostępu podmiotów prywatnych do rynku i uczestnictwa w nim. 

a) wszystkie usługi polegające na przesyłaniu i odbiorze sygna
łów za pomocą dowolnych środków elektromagnetycznych, z wy
łączeniem transmisji radiowych i telewizyjnych 

MA; NT: bez ograniczeń 

b) usługi związane z możliwościami satelitarnymi w celu podłą
czenia telewizyjnych i radiowych stacji nadawczych 

MA; NT: bez ograniczeń 

c) pozostałe MA; NT: bez ograniczeń 

3. BUDOWNICTWO I POKREWNE USŁUGI INŻYNIERSKIE  

A. Roboty ogólnobudowlane przy budynkach (CPC 512) MA; NT: bez ograniczeń 

B. Ogólne roboty budowlane w zakresie inżynierii lądowej i wod
nej (CPC 513), z wyłączeniem usług nabywanych przez państwo 

MA; NT: bez ograniczeń 

C. Prace instalacyjne i montażowe (CPC 514+516) MA; NT: bez ograniczeń 

D. Roboty wykończeniowe przy budynkach (CPC 517) MA; NT: bez ograniczeń 

E. Pozostałe (CPC 511+515+518). MA; NT: bez ograniczeń 
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4. USŁUGI W ZAKRESIE DYSTRYBUCJI  

A. Usługi świadczone przez pośredników pobierających prowizje 
(CPC 6211), z wyłączeniem sprzedaży paliw 

MA: bez ograniczeń 

NT: bez ograniczeń 

B. Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej  

a) sprzedaż hurtowa użytkowych pojazdów silnikowych, motocy
kli i skuterów śnieżnych oraz ich części i akcesoriów (część CPC 
6111, część CPC 6113 i część CPC 6121) 

MA; NT: bez ograniczeń 

b) usługi w zakresie sprzedaży hurtowej końcowych urządzeń te
lekomunikacyjnych (część CPC 7542) 

MA; NT: bez ograniczeń 

c) pozostałe usługi w zakresie sprzedaży hurtowej (CPC 622), 
z wyłączeniem produktów energetycznych, minerałów, chemika
liów i produktów farmaceutycznych. 

MA; NT: bez ograniczeń 

C. Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej (część CPC 63) 

Wyłącznie w odniesieniu do: 

usług w zakresie sprzedaży detalicznej żywności (CPC 631) 

usług w zakresie sprzedaży detalicznej produktów nieżywnościo
wych (CPC 632) 

sprzedaży pojazdów silnikowych (CPC 6111) 

sprzedaży części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (CPC 
6113) 

sprzedaży motocykli i skuterów śnieżnych oraz powiązanych 
części i akcesoriów (CPC 6121) 

sprzedaży sprzętu telekomunikacyjnego (CPC 7542) 

MA: bez ograniczeń 

NT: bez ograniczeń 

D. Usługi w zakresie franchisingu (CPC 8929) MA; NT: bez ograniczeń 
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6. USŁUGI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA NATURAL
NEGO  

A. Usługi kanalizacyjne (CPC 9401) MA; NT: bez ograniczeń 

B. Usługi usuwania odpadów (CPC 9402) MA; NT: bez ograniczeń 

C. Usługi sanitarne i podobne (CPC 9403) MA; NT: bez ograniczeń 

D) Usługi w zakresie oczyszczania spalin (CPC 9404) Usługi 
w zakresie zwalczania hałasu (CPC 9405) Usługi w zakresie och
rony przyrody i krajobrazu (część CPC 9406); Pozostałe (CPC 
9409) 

MA; NT: bez ograniczeń 

7. USŁUGI FINANSOWE Zgodnie z prawem Ekwadoru niedozwolone jest otwarcie siedziby lub oddziałów operacyjnych instytucji działających 
w sektorze finansowym gospodarki społecznej takich jak: spółdzielnie kredytowe i oszczędnościowe, podmioty wza
jemne lub stowarzyszeniowe, fundusze lub banki komunalne, banki oszczędnościowe i wszelkie inne formy prawne lub 
nazwy istniejące w państwie pochodzenia i należące do tego sektora. 

Dla większej przejrzystości, w celu utworzenia w Ekwadorze przedsiębiorstw zajmujących się ubezpieczeniami, reaseku
racją i powiązanymi usługami oraz świadczeniem usług bankowych, pozostałych usług finansowych i usług dotyczących 
papierów wartościowych we wszystkich formach, wymagane jest wyraźne zezwolenie i zgodność ze wszystkimi przepi
sami ustanowionymi w obowiązującym prawie odnoszącym się do takich rodzajów działalności. 

Wierzyciele oddziałów zagranicznej instytucji finansowej w Ekwadorze korzystają z preferencyjnych praw do aktywów 
posiadanych przez taką instytucję w tym państwie, w przypadku likwidacji siedziby lub zamknięcia jej działalności 
w Ekwadorze z jakichkolwiek powodów. 

Dla większej przejrzystości, oddziały zagranicznych instytucji finansowych, włącznie z zakładami ubezpieczeniowymi 
i reasekuracji, muszą być utworzone w Ekwadorze z minimalnym kapitałem wymaganym dla krajowych instytucji fi
nansowych. 

Zagraniczne instytucje finansowe, które zamierzają otworzyć przedstawicielstwa pełniące funkcje centrów informacyj
nych dla swoich klientów lub w celu lokowania funduszy w kraju w formie pożyczek lub inwestycji, muszą wcześniej 
uzyskać zezwolenie od odpowiedniego organu kontroli i nie mogą świadczyć żadnych usług pośrednictwa finansowego 
przewidzianego przez prawo. Ponadto powstrzymują się od dostarczania informacji lub reklamy lub od świadczenia ja
kichkolwiek usług w zakresie zarządzania lub przetwarzania odnoszących się do tego rodzaju operacji. Nie mogą ani 
ubiegać się o fundusze lub depozyty w Ekwadorze do celów inwestycji w innym państwie, ani nie mogą oferować w Ek
wadorze papierów wartościowych wyemitowanych w innym państwie lub w takie papiery inwestować. 
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Dla większej przejrzystości, usługi pomocnicze w zakresie usług finansowych odnoszące się do dostarczania i transferu 
informacji finansowych oraz przetwarzania danych finansowych powinny być zarejestrowane zgodnie z zasadami usta
nowionymi przez Urząd Nadzoru nad Bankami, Zakładami Ubezpieczeń i Prywatnymi Funduszami Emerytalnymi (Su
perintendency of Banking, Insurance and Private Pension Fund Administrators). Wymienione usługi pomocnicze nie 
mogą polegać na gromadzeniu, utrzymywaniu lub dostarczaniu informacji kredytowych. Usługi w zakresie informacji 
finansowych lub przetwarzanie danych finansowych podlegają przepisom ekwadorskim regulującym ochronę takich in
formacji. 

Dla większej przejrzystości, osoby prawne, które świadczą usługi finansowe, włącznie z ubezpieczeniami, usługami po
mocniczymi i obrotem papierami wartościowymi powinny być utworzone zgodnie z formą prawną spółek lub osób 
z ograniczoną odpowiedzialnością z poszanowaniem prawa Ekwadoru i podlegają niedyskryminacyjnym ogranicze
niom prawnym oraz wymogom dotyczącym kapitału minimalnego. 

Dla większej przejrzystości, instytucje systemu finansowania prywatnego, ich dyrektorzy i główni udziałowcy nie mogą, 
pośrednio lub bezpośrednio, posiadać udziałów i jednostek w zakładach lub przedsiębiorstwach handlowych poza sek
torem finansowym, które są obecne lub prowadzą działalność na rynku ekwadorskim, włącznie z tymi, które są regulo
wane przez ustawę o rynku papierów wartościowych lub ustawę o ubezpieczeniach ogólnych. 

Dla większej przejrzystości, podmioty świadczące usługi bankowo-finansowe w Ekwadorze poprzez utworzenie pod
miotów finansowych lub całkowite albo częściowe nabycie udziałów w istniejącym podmiocie finansowym nie mogą 
nabyć lub utrzymywać udziałów w podmiotach świadczących usługi ubezpieczeniowe lub powiązane z ubezpieczeniami, 
usługi w zakresie papierów wartościowych lub powiązane z nimi. 

Grupa finansowa w Ekwadorze składa się z banku, który posiada przedsiębiorstwa świadczące usługi finansowe lub po
mocnicze oraz jednostki zależne ustanowione na terytorium Ekwadoru lub poza nim, jak wskazano w Podstawowym 
Kodeksie Walutowym i Finansowym (Organic Monetary and Financial Code) w wersji obowiązującej w dniu 12 wrześ
nia 2014 r. 

Niezależnie od jej składu grupa finansowa nie może składać się z więcej niż jednego banku, ani nie może posiadać wię
cej niż jedno przedsiębiorstwo świadczące usługi finansowe lub pomocnicze prowadzące taką samą działalność. 

A. USŁUGI UBEZPIECZENIOWE Ekwador zastrzega sobie prawo do wprowadzenia środków mających na celu powierzenie świadczenia specjalnych 
usług związanych z zarządzaniem zasobami publicznymi zakładom ubezpieczeniowym lub reasekuracji, które są częś
ciowo lub całkowicie własnością państwa Ekwador. 

Zagraniczne zakłady ubezpieczeniowe i reasekuracji oraz pośrednicy zagranicznych zakładów ubezpieczeniowych i rea
sekuracji nie mogą otwierać przedstawicielstw. 

1) Ubezpieczenia od ryzyka związanego z handlowym transpor
tem morskim, obejmujące pojazdy, towary i powiązaną odpowie
dzialność oraz ubezpieczenia od ryzyka lotniczego związanego 
z międzynarodowym transportem towarów 

MA: bez ograniczeń 

NT: bez ograniczeń 

2) Reasekuracja i retrocesja: MA: bez ograniczeń 

NT: bez ograniczeń 
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3) Ubezpieczenia bezpośrednie (w tym koasekuracja): 

ubezpieczenia na życie 

ubezpieczenia inne niż na życie 

usługi ubezpieczenia wypadkowego i zdrowotnego 

usługi ubezpieczenia towaru 

usługi ubezpieczeniowe od następstw pożarów i pozostałych 
szkód majątkowych 

usługi ubezpieczenia od strat finansowych 

usługi ubezpieczeniowe od ogólnej odpowiedzialności cywilnej 

MA: bez ograniczeń 

NT: bez ograniczeń 

4) Pośrednictwo ubezpieczeniowe, takie jak usługi brokerskie 
i agencyjne 

MA: bez ograniczeń 

NT: bez ograniczeń 

5) Usługi pomocnicze w branży ubezpieczeń, takie jak doradz
two ubezpieczeniowe, usługi aktuarialne, ocena ryzyka oraz lik
widacja szkód. 

MA: bez ograniczeń 

NT: bez ograniczeń 

B. USŁUGI BANKOWE I INNE USŁUGI FINANSOWE (z wyłącze
niem ubezpieczeń): 

Ekwador zastrzega sobie prawo do wprowadzenia środków mających na celu powierzenie świadczenia konkretnych 
usług związanych z zarządzaniem zasobami publicznymi instytucjom finansowym, które są częściowo lub całkowicie 
własnością państwa Ekwador. 

Oddziały nie są dozwolone w zakresie instytucji rynku papierów wartościowych. 

a) przyjmowanie depozytów i innych funduszy zwrotnych od 
ludności (CPC 81115–81119); 

MA; NT: bez ograniczeń 

b) udzielanie wszelkiego rodzaju kredytów i pożyczek, łącznie 
z kredytem konsumenckim, kredytem hipotecznym, usługami 
faktoringowymi świadczonymi przez instytucje finansowe i finan
sowaniem transakcji handlowych (CPC 8113) 

c) usługi leasingu finansowego (CPC 8112) 
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d) usługi w sferze płatności i transferu środków pieniężnych: 
karty kredytowe, debetowe, czeki podróżne oraz czeki (CPC 
81339)  

e) gwarancje i zobowiązania (CPC 81199) 

f) operacje przeprowadzane na własny rachunek lub na zlecenie 
klientów zarówno na giełdzie, jak i poza giełdą, za pomocą: 

— instrumentów rynku pieniężnego (czeków, weksli, certyfika
tów depozytowych itp.) (część CPC 81339); 

—  walut obcych (CPC 81333); 

—  instrumentów pochodnych, transakcji typu futures i opcji 
(część CPC 81339); 

— instrumentów kursu walutowego i stóp procentowych, swa
pów i kontraktów terminowych na stopę procentową. (część 
CPC 81339) 

—  zbywalnych papierów wartościowych (CPC 81321) 

—  innych instrumentów zbywalnych i aktywów finansowych, 
w tym kruszców w sztabach (część CPC 71339) 

MA; NT: bez ograniczeń 

g) uczestnictwo w emisji wszelkiego rodzaju papierów wartościo
wych, w tym w gwarantowaniu emisji i inwestycjach (publicznych 
lub prywatnych) w charakterze agenta oraz świadczenie usług 
z tym związanych (CPC 8132) 

MA: bez ograniczeń, z wyjątkiem tego, że wymagana jest rejestracja emitenta i emitowanych papierów wartościowych 

NT: bez ograniczeń 

i) zarządzanie aktywami: zarządzanie środkami pieniężnymi lub 
portfelem aktywów, zarządzanie inwestycjami zbiorowymi oraz 
usługi w zakresie przechowywania, deponowania i powiernictwa 
(CPC 8119 + 81323) 

MA: bez ograniczeń 

NT: bez ograniczeń 

j) usługi rozrachunkowe i rozliczeniowe w odniesieniu do akty
wów finansowych, takich jak papiery wartościowe, instrumenty 
pochodne i inne instrumenty zbywalne (CPC 81339 lub 81319) 

MA: bez ograniczeń 

NT: bez ograniczeń 
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k) usługi doradcze i inne finansowe usługi pomocnicze odno
szące się do wszystkich działalności wymienionych w pozycji do
tyczącej usług bankowych i pozostałych usług finansowych (z wy
łączeniem ubezpieczeń): ocena i analiza kredytowa, badania i do
radztwo w zakresie inwestycji i  portfeli inwestycyjnych, doradz
two w zakresie przejęć oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw (CPC 
8131 lub 8133) 

MA: bez ograniczeń, z wyjątkiem gromadzenia, utrzymywania i dostarczania informacji kredytowych. 

NT: bez ograniczeń 

l) dostarczanie i przekazywanie informacji finansowych oraz 
przetwarzanie danych finansowych, udostępnianie związanego 
z nimi oprogramowania przez usługodawców świadczących inne 
usługi finansowe. (CPC 8131) 

MA: bez ograniczeń, z wyjątkiem gromadzenia, utrzymywania i dostarczania informacji kredytowych. 

NT: bez ograniczeń 

8. USŁUGI W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA I USŁUGI SPO
ŁECZNE (z wyjątkiem usług wymienionych w 1.A.h-j klasyfikacji 
W120)  

A. Usługi szpitalne (CPC 9311) MA: bez ograniczeń, z wyjątkiem tego, że usługi oferowane przez zakłady medyczne i z góry opłaconej opieki zdrowot
nej muszą być świadczone przez krajowe lub zagraniczne spółki akcyjne. 

NT: bez ograniczeń 

9. USŁUGI ZWIĄZANE Z TURYSTYKĄ I PODRÓŻAMI Przed rozpoczęciem działalności związanej z turystyką, jak opisano w ustawie o turystyce, wszystkie osoby prawne i fi
zyczne, zakłady lub przedsiębiorstwa muszą zostać odpowiednio zarejestrowane jako usługodawcy turystyczni w pu
blicznym rejestrze zakładów i przedsiębiorców turystycznych prowadzonego przez Ministerstwo Turystyki Ekwadoru. 

A. Hotele i restauracje (w tym catering) (CPC 641-643) MA; NT: bez ograniczeń 

B. Usługi biur podróży i organizatorów wyjazdów grupowych 
(włącznie z pilotami wycieczek) (CPC 7471) 

MA; NT: bez ograniczeń 

C. Usługi przewodników turystycznych (CPC 7472) MA; NT: bez ograniczeń 
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10. USŁUGI W ZAKRESIE REKREACJI, KULTURY I SPORTU  

A. Usługi rozrywkowe (obejmujące m.in. teatr, koncerty na żywo 
i cyrk) (CPC 9619) 

Wyłączone są: Usługi związane z grami losowymi i zakładami 
wzajemnymi (CPC 96492) 

MA; NT: bez ograniczeń, z zastrzeżeniem, że impresariowie, osoby fizyczne lub prawne, które zatrudniają zagranicz
nych artystów, grupy muzyczne lub orkiestry mają obowiązek zapewnić uczestnictwo artystom krajowym jako część 
tego samego wydarzenia, a ich udział powinien stanowić 60 % występu artystycznego. 

Wynagrodzenie wypłacane artystom ekwadorskim nie może być niższe niż 50 % wynagrodzenia wypłaconego zagra
nicznym artystom. 

Postanowienia dwóch poprzednich akapitów nie mają zastosowania w przypadku gdy występy zagranicznych artystów, 
grup muzycznych lub orkiestr są sponsorowane przez ich odpowiednie rządy lub krajowe albo międzynarodowe or
gany lub organizacje publiczne albo w przypadku, gdy w takich występach nie mogą uczestniczyć ekwadorscy artyści 
z powodu specyficznego artystycznego charakteru danego wydarzenia. 

Zagraniczne występy artystyczne sponsorowane przez rządy innych państw lub przez krajowe albo międzynarodowe 
organy lub organizacje publiczne muszą zostać zatwierdzone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, za pośred
nictwem dyrekcji zatrudnienia i zasobów ludzkich w konsultacji z FENARPE (Ekwadorskie Krajowe Zrzeszenie Artystów 
Zawodowych – Ecuadorian National Federation of Professional Artistes). 

B. Usługi agencji informacyjnych i prasowych (CPC 962) MA; NT: bez ograniczeń 

C. Usługi bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałe usługi 
w zakresie kultury (CPC 963) 

MA; NT: bez ograniczeń 

D. Usługi związane ze sportem i pozostałe usługi w zakresie re
kreacji (CPC 964) 

MA; NT: bez ograniczeń 

11. USŁUGI TRANSPORTOWE  

A. Usługi transportu morskiego 

a) transport pasażerski (CPC 7211) 

MA: bez ograniczeń 

NT: bez ograniczeń 

b) transport towarowy (CPC 7212), z wyłączeniem krajowego 
transportu kabotażowego. Obejmuje transport sprzętu, jeżeli nie 
przynosi to żadnych dochodów usługodawcy. 

MA: bez ograniczeń 

NT: bez ograniczeń 
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B. Transport śródlądowymi drogami wodnymi  

a) transport pasażerski (CPC 7221) MA: bez ograniczeń 

NT: bez ograniczeń 

b) transport towarowy (CPC 7222) MA: bez ograniczeń 

NT: bez ograniczeń 

C. Transport kolejowy  

Transport pasażerski (CPC 7111) MA: bez ograniczeń 

NT: bez ograniczeń 

Transport towarowy (CPC 7112) MA: bez ograniczeń 

NT: bez ograniczeń 

F. Usługi w zakresie transportu drogowego 

a) usługi przewozu osób 

b) usługi transportu towarowego 

c) wynajem użytkowych pojazdów drogowych z kierowcą 
(CPC 7121+7122+7123+7124) 

MA; NT: Ekwador zastrzega sobie prawo do wprowadzania lub utrzymywania jakichkolwiek środków dotyczących mię
dzynarodowych lądowych przewozów towarów i przewozów pasażerskich w obszarach przygranicznych. 

12. USŁUGI POMOCNICZE W BRANŻY TRANSPORTOWEJ  

A) Usługi pomocnicze (wyłącznie dla transportu morskiego) 

a) usługi przeładunku towarów 

b) usługi w zakresie przechowywania i magazynowania  

Posiadacze koncesji i innych form pozwoleń na świadczenie usług portowych muszą być zarejestrowani w Ekwadorze, 
a świadczenie takich usług lub prowadzenie innej działalności dotyczącej funkcjonowania lub zarządzania portem musi 
stanowić główny cel ich działalności gospodarczej. W przypadku osób fizycznych muszą one mieć miejsce zamieszka
nia w Ekwadorze i posiadać odpowiednie zezwolenie.  
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c) usługi agencji transportu towarowego 

d) usługi związane z holowaniem i pchaniem 

e) dostawa żywności, paliwa i wody 

f) pomoc w nawigacji 

g) usługi naprawcze w przypadku nagłych awarii 

h) kotwiczenie, postój statków i usługi związane z postojem 

(CPC 741 + 742 + 748 + 749)  

MA; NT: bez ograniczeń, z zastrzeżeniem, że załadunek, rozładunek i magazynowanie węglowodorów może być po
wierzone wyłącznie krajowym, państwowym lub mieszanym przedsiębiorstwom spedycyjnym, w których kapitale pań
stwo posiada przynajmniej 51 % udziałów.  

A. Usługi pomocnicze w branży transportu śródlądowymi dro
gami wodnymi  

a) usługi przeładunku towarów 

(Część CPC 741) 
bez ograniczeń 

MA; NT: bez ograniczeń 

b) usługi w zakresie przechowywania i magazynowania 

(Część CPC 742) 

MA; NT: bez ograniczeń 

c) usługi agencji transportu towarowego 

(Część CPC 748) 

MA; NT: bez ograniczeń 

d) wynajem statków z załogą 

(CPC 7223) 

MA: bez zobowiązań 

NT: bez ograniczeń 

e) usługi związane z pchaniem i holowaniem 

(CPC 7224) 

MA; NT: bez ograniczeń 

g) pozostałe usługi wspierające i pomocnicze 

(Część CPC 749) 

MA; NT: bez ograniczeń 
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C. Usługi pomocnicze w branży transportu kolejowego 

d) usługi wspierające w branży transportu kolejowego (CPC 743) 

f) pozostałe usługi wspierające i pomocnicze (CPC 749) 

MA; NT: bez ograniczeń 

D. Usługi pomocnicze w branży transportu drogowego 

a) usługi przeładunku towarów 

b) usługi w zakresie przechowywania i magazynowania 

c) usługi agencji transportu towarowego 

d) usługi wspierające dla sprzętu transportu drogowego 

f) pozostałe usługi wspierające i pomocnicze (CPC 
741 + 742 + 744 + 749) (część CPC 741) 

Posiadacze koncesji i innych form pozwoleń na świadczenie usług portowych muszą być zarejestrowani w Ekwadorze, 
a świadczenie takich usług lub prowadzenie innej działalności dotyczącej funkcjonowania lub zarządzania portem musi 
stanowić główny cel ich działalności gospodarczej. W przypadku osób fizycznych muszą one mieć miejsce zamieszka
nia w Ekwadorze i posiadać odpowiednie zezwolenie. 

MA; NT: bez ograniczeń, z zastrzeżeniem, że załadunek, rozładunek i magazynowanie węglowodorów powinny być po
wierzone wyłącznie krajowym, państwowym lub mieszanym przedsiębiorstwom spedycyjnym, w których kapitale pań
stwo posiada przynajmniej 51 % udziałów. 

E. Usługi pomocnicze w branży usług transportu lotniczego  

a) usługi obsługi portów lotniczych, z wyłączeniem obsługi prze
ładunku towarów (CPC 7461) 

MA: NT: bez ograniczeń (7) 

b) naprawa samolotów i usługi związane z konserwacją (CPC 
8868) 

MA; NT: bez ograniczeń, z zastrzeżeniem, że w przedsiębiorstwach ekwadorskich wyłącznie techniczny personel lotni
czy posiadający obywatelstwo Ekwadoru może wykonywać płatną działalność lotniczą w tym państwie, a działalność 
zagranicznych techników lub zagranicznych instruktorów szkolących ekwadorskich techników może być dozwolona 
wyłącznie, gdy jest to konieczne ze względów świadczenia lub poprawy usług lotniczych. Takie zezwolenia będą przy
znawane przez dyrekcję generalną lotnictwa cywilnego na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy, z możliwością przedłu
żenia na podobny okres, jeżeli będzie to nadal konieczne. W tym okresie zatrudnieni pracownicy szkolą pracowników 
ekwadorskich, którzy ich zastąpią. 

c) sprzedaż i marketing usług transportu lotniczego MA; NT: bez ograniczeń 
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d) usługi rezerwacji komputerowej MA; NT: bez ograniczeń   

13. USŁUGI W ZAKRESIE ENERGII W celu zawarcia kontraktu na poszukiwanie złóż i produkcję zagraniczne przedsiębiorstwo musi utworzyć oddział lub 
przedsiębiorstwo zgodnie z ustawą o spółkach, ustanowić miejsce prowadzenia działalności w Ekwadorze oraz wyzna
czyć agenta lub przedstawiciela prawnego mającego miejsce zamieszkania w Ekwadorze. Cudzoziemcy muszą zostać 
wpisani do rejestrów publicznych oraz wyznaczyć przedstawiciela prawnego mającego obywatelstwo Ekwadoru 
i miejsce zamieszkania w Ekwadorze. 

Ekwador zastrzega sobie prawo do określenia przypadków, w których może wprowadzić wymóg uzyskania koncesji 
lub innej formy pozwolenia w celu świadczenia takich usług. 

A. USŁUGI ZWIĄZANE Z POSZUKIWANIEM ZŁÓŻ I PRODUK
CJĄ  

Powiązane usługi w zakresie konsultingu naukowego i technicz
nego; 

(CPC 8675) 

Usługi związane z górnictwem 

(CPC 883) 

Usługi w zakresie konserwacji i naprawy wyrobów metalowych, 
maszyn i urządzeń oraz maszyn elektrycznych 

(część CPC 8861-8866) 

Usługi inżynierskie 

(CPC 8672) 

Usługi inżynierskie kompleksowe 

(CPC 8673) 

Usługi konsultingowe w zakresie zarządzania 

(CPC 865) 

Usługi związane z usługami konsultingowymi w zakresie zarzą
dzania 

(CPC 866)  

MA; NT: bez ograniczeń 
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Usługi badań i analiz technicznych 

(CPC 8676)  

B. USŁUGI ZWIĄZANE Z BUDOWĄ INFRASTRUKTURY ENER
GETYCZNEJ  

Budowa infrastruktury energetycznej 

Rurociągi dalekodystansowe, linie komunikacyjne i energetyczne 
(kable) (CPC 51340) 

Rurociągi i kable lokalne; prace pomocnicze (CPC 51350) 

Budowle przeznaczone do kopalnictwa i produkcji (CPC 51360) 

Usługi wynajmu sprzętu budowlanego lub do wyburzania budyn
ków lub prac z zakresu inżynierii, lądowej i wodnej wraz z ob
sługą operatorską (CPC 518)  

MA: bez zobowiązań 

NT: bez ograniczeń 

D. USŁUGI W ZAKRESIE PRZECHOWYWANIA I MAGAZYNO
WANIA  

Usługi przechowywania płynów lub gazów (CPC 74220) MA: bez zobowiązań 

NT: bez ograniczeń 

(1)  Usługi w zakresie doradztwa i konsultingu związane z rolnictwem, łowiectwem, leśnictwem i rybołówstwem znajdują się w dziale USŁUGI BIZNESOWE. 
(2)  Bez uszczerbku dla prawa rządu Ekwadoru do wykonywania swoich uprawnień oraz regulowania i wprowadzania nowych regulacji w sprawie promowania zrównoważonej produkcji i sprawiedliwego handlu 

produktami rolnymi, rozwoju praktyk rolniczych, które chronią i wspierają suwerenność żywnościową, poprawiają warunki socjalne i gospodarcze dla rolników i społeczności wiejskich oraz sprzyjają zacho
waniu, renaturalizacji i podziałowi gruntów rolnych. 

(3)  Sektor ten ogranicza się do działalności wytwórczej. Nie obejmuje on działalności związanej z zagadnieniami audiowizualnymi lub treściami kulturowymi. 
(4) „Przesyłka z korespondencją” obejmuje informację w formie pisemnej, na fizycznym nośniku dowolnego rodzaju, przekazywaną i dostarczaną pod adres wskazany przez nadawcę na przesyłce lub na jej opa

kowaniu. Książki, katalogi, gazety i inne regularne publikacje nie są uważane za przesyłki z korespondencją. 
(5)  Samodzielny transport poczty dowolnym środkiem transportu lądowego. 
(6)  Samodzielny transport poczty środkiem transportu lotniczego. 
(7)  Podlegają koncesji.”    
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ZAŁĄCZNIK XI 

„SEKCJA B 

STRONA UE 

Stosuje się następujące skróty: 

AT  Austria 

BE  Belgia 

BG  Bułgaria 

CY  Cypr 

CZ  Republika Czeska 

DE  Niemcy 

DK  Dania 

ES  Hiszpania 

EE  Estonia 

UE  Unia Europejska 

FI  Finlandia 

FR  Francja 

EL  Grecja 

HR  Chorwacja 

HU  Węgry 

IE  Irlandia 

IT  Włochy 

LV  Łotwa 

LT  Litwa 

LU  Luksemburg 

MT  Malta 

NL  Niderlandy 

PL  Polska 

PT  Portugalia 

RO  Rumunia 

SK  Republika Słowacka 

SI  Słowenia 

SE  Szwecja 

UK  Zjednoczone Królestwo 

24.12.2016 L 356/1167 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



1.  W poniższym wykazie zobowiązań podano sektory usług zliberalizowane na podstawie art. 121 niniejszej Umowy 
oraz, w drodze zastrzeżeń, ograniczenia dostępu do rynku i traktowania narodowego, które mają w tych sektorach 
zastosowanie do usług i usługodawców państw andyjskich-sygnatariuszy. Wykaz składa się z następujących 
elementów: 

a)  pierwszej kolumny, wskazującej sektor lub podsektor, w którym Strona przyjmuje zobowiązanie, oraz zakres 
liberalizacji, do którego odnoszą się zastrzeżenia; oraz 

b)  drugiej kolumny, opisującej obowiązujące zastrzeżenia. 

Jeżeli kolumna, o której mowa w lit. b), zawiera jedynie zastrzeżenia obowiązujące w określonych państwach 
członkowskich UE, państwa członkowskie niewymienione w niej przyjmują zobowiązania w danym sektorze bez 
zastrzeżeń (1). 

Transgraniczne świadczenie usług w sektorach lub podsektorach objętych niniejszą Umową i nieumieszczonych 
w poniższym wykazie nie podlega zobowiązaniom. 

2.  Przy identyfikacji poszczególnych sektorów lub podsektorów: 

a)  „CPC” oznacza Centralną Klasyfikację Produktów określoną w dokumentach statystycznych Urzędu Statystycznego 
Narodów Zjednoczonych, seria M, nr 77, CPC prov, 1991; oraz 

b) „CPC ver. 1.0” oznacza Centralną Klasyfikację Produktów określoną w dokumentach statystycznych Urzędu Statys
tycznego Narodów Zjednoczonych, seria M, nr 77, CPC ver 1.0, 1998. 

3.  Poniższy wykaz nie obejmuje środków odnoszących się do wymogów i procedur kwalifikacyjnych, standardów 
technicznych oraz wymogów i procedur dotyczących uzyskania licencji, jeżeli nie stanowią one ograniczenia 
dotyczącego dostępu do rynku lub traktowania narodowego w rozumieniu art. 119 i 120 niniejszej Umowy. Środki 
te (np. konieczność uzyskania zezwolenia, obowiązki świadczenia usługi powszechnej, konieczność uznania 
kwalifikacji w sektorach podlegających regulacji, konieczność zdania określonych egzaminów, w tym egzaminów 
językowych), nawet jeśli nie są wymienione, w każdym wypadku mają zastosowanie do usługodawców z państw 
andyjskich-sygnatariuszy. 

4.  Poniższy wykaz nie ma wpływu na wykonalność sposobu 1 w niektórych sektorach i podsektorach usług oraz 
na istnienie monopoli publicznych i wyłącznych praw opisanych w wykazie zobowiązań dotyczących zakładania 
przedsiębiorstw. 

5.  Zgodnie z art. 107 ust. 3 Umowy poniższy wykaz nie obejmuje środków dotyczących subsydiów przyznawanych 
przez Strony. 

6.  Prawa i obowiązki wynikające z niniejszego wykazu zobowiązań nie są samowykonalne i w związku z tym nie 
przyznają bezpośrednio żadnych praw poszczególnym osobom fizycznym lub osobom prawnym.   
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(1) Brak zastrzeżeń obowiązujących w określonym państwie członkowskim Unii Europejskiej w danym sektorze pozostaje bez uszczerbku 
dla mogących znajdować zastosowanie zastrzeżeń horyzontalnych lub zastrzeżeń obowiązujących w danym sektorze w całej Unii 
Europejskiej. 



Sektor lub podsektor Opis zastrzeżeń 

WSZYSTKIE SEKTORY Nieruchomości Dla sposobów 1 oraz 2 

AT, BG, CY, CZ, DK, EE, EL, FI, HU, IE, IT, LT, LV, MT, PL, RO, SI, SK: ograniczenia dotyczące nabywania gruntów i nieru
chomości przez zagranicznych inwestorów (1) 

1. USŁUGI BIZNESOWE  

A. Wolne zawody  

a) Usługi prawne 

(CPC 861) (2) 
z wyłączeniem usług doradztwa prawnego oraz usług praw
nych w zakresie sporządzania i uwierzytelniania dokumentów, 
świadczonych przez prawników pełniących funkcje publiczne, 
takich jak notariusze, komornicy sądowi (huissiers de justice) 
lub inni urzędnicy państwowi (officiers publics et ministériels) 

Dla sposobów 1 oraz 2 

AT, CY, ES, EL, LT, MT, SK: Pełne członkostwo w palestrze, wymagane do świadczenia usług prawnych w zakresie prawa 
krajowego (Unia Europejska i jej państwa członkowskie), podlega wymogowi obywatelstwa. 

HR: Bez zobowiązań w przypadku praktyki w zakresie prawa chorwackiego. 

BE, FI: Pełne członkostwo w palestrze, wymagane do świadczenia usług w zakresie przedstawicielstwa prawnego, podlega 
wymogowi obywatelstwa, połączonemu z wymaganiami w zakresie miejsca zamieszkania. W Belgii przed sądem kasacyj
nym (Cour de cassation) w sprawach cywilnych może występować ściśle określona liczba prawników. 

BG: Prawnicy zagraniczni mogą świadczyć usługi w zakresie przedstawicielstwa prawnego wyłącznie obywatelom swojego 
kraju i tylko pod warunkiem stosowania zasady wzajemności oraz współpracy z prawnikiem bułgarskim. Miejsce stałego 
zamieszkania wymagane jest w przypadku świadczenia usług mediacji prawnych. 

FR: Dostęp prawników do zawodu avocat auprès de la Cour de Cassation i avocat auprès du Conseil d'Etat jest ograniczony 
określoną liczbą dostępnych miejsc oraz podlega wymogowi obywatelstwa. 

HU: Pełne członkostwo w palestrze podlega wymogowi obywatelstwa, połączonemu z wymaganiami w zakresie miejsca 
zamieszkania. W przypadku prawników zagranicznych zakres działalności prawnej jest ograniczony do świadczenia usług 
w zakresie doradztwa prawnego.  

LV: Wymóg obywatelstwa dla zaprzysiężonych adwokatów, dla których zastrzeżone jest przedstawicielstwo prawne w spra
wach karnych. 

DK: Obrót działalnością związaną z doradztwem prawnym ograniczony jest do prawników posiadających duńską licencję 
na wykonywanie zawodu i spółek prawniczych zarejestrowanych w Danii. Uzyskanie duńskiej licencji na wykonywanie za
wodu uwarunkowane jest zdaniem duńskiego egzaminu z zakresu prawa. 

SE: Członkostwo w palestrze, konieczne wyłącznie do stosowania szwedzkiego tytułu „advokat”, podlega wymogowi w za
kresie miejsca zamieszkania. 

b) 1. Usługi rachunkowo-księgowe 

(CPC 86212 inne niż „usługi audytorskie”, CPC 86213, CPC 
86219 i CPC 86220) 

Dla sposobu 1 

FR, HU, IT, MT, RO, SI: Bez zobowiązań  
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AT: Wymóg obywatelstwa dla występowania w roli przedstawiciela przed właściwymi organami. 

Dla sposobu 2 

Bez ograniczeń  

b) 2. Usługi audytorskie 

(CPC 86211 i 86212, inne niż usługi w zakresie rachunko
wości) 

Dla sposobu 1 

BE, BG, CY, DE, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, UK: Bez zobowiązań 

AT: Wymóg obywatelstwa przy występowaniu w roli przedstawiciela przed właściwymi organami oraz dla przeprowadza
nia audytów przewidziany jest we właściwym prawodawstwie austriackim (np. ustawa o spółkach akcyjnych, ustawa o gieł
dzie papierów wartościowych, ustawa – prawo bankowe itd.) 

HR: Zagraniczne firmy audytorskie mogą świadczyć usługi audytowe na terytorium Chorwacji, jeśli ustanowiły oddział. 

SE: Usługi w zakresie audytu prawnego niektórych podmiotów prawnych, m. in. wszystkich spółek z ograniczoną odpo
wiedzialnością, mogą świadczyć wyłącznie audytorzy zatwierdzeni w Szwecji. Wyłącznie takie osoby mogą być akcjonariu
szami lub tworzyć spółki osobowe w spółkach, które dokonują specjalistycznego audytu (do celów urzędowych). Do za
twierdzenia stosuje się wymóg dotyczący miejsca stałego zamieszkania. 

LT: Sprawozdanie audytora musi zostać opracowane wspólnie z audytorem posiadającym uprawnienia do wykonywania 
zawodu na Litwie. 

Dla sposobu 2 

Bez ograniczeń 

c) Usługi w zakresie doradztwa podatkowego 

(CPC 863) (3) 

Dla sposobu 1 

AT: Wymóg obywatelstwa przy występowaniu w roli przedstawiciela przed właściwymi organami. 

CY: Agenci podatkowi muszą posiadać odpowiednie upoważnienie Ministra Finansów. Zezwolenie uwarunkowane jest 
przeprowadzeniem testu potrzeb ekonomicznych. Stosowane kryteria są analogiczne do tych stosowanych w odniesieniu 
do udzielania zezwolenia na inwestycje zagraniczne (wymienione w sekcji horyzontalnej) w formie, w jakiej mają one za
stosowanie do niniejszego podsektora, zawsze z uwzględnieniem sytuacji w zakresie zatrudnienia w danym podsektorze. 

BG, MT, RO, SI: Bez zobowiązań 

Dla sposobu 2 

Bez ograniczeń 

d) Usługi architektoniczne 

oraz 

e) Usługi w zakresie planowania urbanistycznego i architek
tury krajobrazu 

(CPC 8671 i CPC 8674) 

Dla sposobu 1 

AT: Bez zobowiązań, z wyjątkiem usług w zakresie planowania. 

BE, BG, CY, EL, IT, MT, PL, PT, SI: Bez zobowiązań 

DE: Stosowanie przepisów krajowych w sprawie opłat i wynagrodzeń za wszystkie usługi, które są świadczone za granicą.  
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HR: Osoby fizyczne i prawne mogą świadczyć usługi architektoniczne za zgodą Chorwackiej Izby Architektów. Projekt lub 
plan opracowany za granicą musi być uznany (zatwierdzony) przez upoważnioną osobę fizyczną lub prawną w Chorwacji 
pod względem zgodności z chorwackim prawem. Bez zobowiązań w przypadku planowania urbanistycznego. 

HU, RO: Bez zobowiązań dla usług w zakresie architektury krajobrazu 

Dla sposobu 2 

Bez ograniczeń  

f) Usługi inżynierskie oraz 

g) Usługi inżynierskie kompleksowe 

(CPC 8672 i CPC 8673) 

Dla sposobu 1 

AT, SI: Bez zobowiązań, z wyjątkiem usług wyłącznie w zakresie planowania. 

BG, CY, EL, IT, MT, PT: Bez zobowiązań 

HR: Osoby fizyczne i prawne mogą świadczyć usługi inżynierskie za zgodą Chorwackiej Izby Inżynierów. Projekt lub plan 
opracowany za granicą musi być uznany (zatwierdzony) przez upoważnioną osobę fizyczną lub prawną w Chorwacji pod 
względem zgodności z chorwackim prawem. 

Dla sposobu 2 

Bez ograniczeń 

h) Usługi medyczne (w tym usługi psychologów) i stomatolo
giczne 

(CPC 9312 i część CPC 85201) 

Dla sposobu 1 

AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, UK: Bez zobowiązań 

HR: Bez zobowiązań, z wyłączeniem telemedycyny 

SI: Bez zobowiązań dla usług z zakresu medycyny społecznej, usług sanitarnych, epidemiologicznych, medyczno-ekologicz
nych, zaopatrzenia w krew, preparaty z krwi i przeszczepy oraz autopsji. 

Dla sposobu 2 

Bez ograniczeń 

i) Usługi weterynaryjne 

(CPC 932) 

Dla sposobu 1 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, MT, NL, PT, RO, SI, SK: Bez zobowiązań 

UK: Bez zobowiązań, z wyjątkiem usług weterynaryjnych laboratoryjnych i technicznych świadczonych weterynarzom-chi
rurgom oraz doradztwa ogólnego, np.: w zakresie żywienia zwierząt domowych, opieki nad nimi i ich zachowań. 

Dla sposobu 2 

Bez ograniczeń 
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j) 1. Usługi położnicze 

(część CPC 93191) 

j) 2. Usługi świadczone przez pielęgniarki, fizjoterapeutów 
i personel paramedyczny 

(część CPC 93191) 

Dla sposobu 1 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, SK, UK: Bez zobowiązań 

FI, PL: Bez zobowiązań, z wyjątkiem usług pielęgniarek. 

HR: Bez zobowiązań, z wyłączeniem telemedycyny 

Dla sposobu 2 

Bez ograniczeń 

k) Sprzedaż detaliczna produktów farmaceutycznych oraz 
sprzedaż detaliczna towarów medycznych i ortopedycznych 

(CPC 63211) 
oraz inne usługi świadczone przez farmaceutów (4) 

Dla sposobu 1 

AT, BE, BG, DE, CY, CZ (wyłącznie dla Ekwadoru), DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Bez 
zobowiązań 

CZ (wyłącznie dla Kolumbii i Peru), LV, LT: Bez zobowiązań, z wyjątkiem zamówień pocztowych. 

HU: Bez zobowiązań, z wyjątkiem CPC 63211 

Dla sposobu 2 

Bez ograniczeń 

B. Usługi komputerowe i usługi z nimi związane 

(CPC 84) 

Dla sposobów 1 oraz 2 

Bez ograniczeń 

C. Usługi badawczo-rozwojowe  

a) Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodni
czych 

(CPC 851) 

b) Usługi badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk społecz
nych i humanistycznych 

(CPC 852, z wyłączeniem usług psychologów) (5) 

c) Interdyscyplinarne usługi badawczo-rozwojowe 

(CPC 853) 

Dla a) i c): 

Dla sposobów 1 oraz 2 

UE: W przypadku usług badawczo-rozwojowych finansowanych ze środków publicznych wyłączne prawa lub zezwolenia 
mogą być przyznane jedynie obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej i osobom prawnym Unii Europejskiej, 
których główna siedziba znajduje się na terenie Unii Europejskiej. 

Dla b): 

Bez ograniczeń 
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D. Usługi w zakresie nieruchomości (6)  

a) Związane z nieruchomościami stanowiącymi własność lub 
dzierżawionymi 

(CPC 821) 

Dla sposobu 1 

BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Bez zobowiązań 

HR: Wymagana obecność handlowa. 

Dla sposobu 2 

Bez ograniczeń 

b) Na podstawie wynagrodzenia lub umowy 

(CPC 822) 

Dla sposobu 1 

BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: Bez zobowiązań 

HR: Wymagana obecność handlowa. 

Dla sposobu 2 

Bez ograniczeń 

E. Usługi wynajmu lub dzierżawy bez obsługi  

a) W odniesieniu do statków 

(CPC 83103) 

Dla sposobu 1 

BG, CY, DE, HU, MT, RO: Bez zobowiązań 

Dla sposobu 2 

Bez ograniczeń 

b) W odniesieniu do statków powietrznych 

(CPC 83104) 

Dla sposobów 1 oraz 2: 

BG, CY, CZ, HU, LV, MT, PL, RO, SK: Bez zobowiązań 

UE: Statki powietrzne używane przez przewoźników z Unii Europejskiej muszą być zarejestrowane w państwie członkow
skim Unii Europejskiej wydającym licencję przewoźnikowi lub w innym miejscu w Unii Europejskiej. W przypadku krótko
terminowych umów dzierżawy lub w wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość odstąpienia od tego wymogu. 

c) W odniesieniu do pozostałego sprzętu transportowego 

(CPC 83101, CPC 83102 i CPC 83105) 

Dla sposobu 1 

BG, CY, HU, LV, MT, PL, RO, SI: Bez zobowiązań 

Dla sposobu 2 

Bez ograniczeń 
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d) W odniesieniu do pozostałych maszyn i urządzeń 

(CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 i CPC 83109) 

Dla sposobu 1 

BG, CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: Bez zobowiązań 

Dla sposobu 2 

Bez ograniczeń 

e) W odniesieniu do artykułów użytku osobistego i domo
wego 

(CPC 832) 

Dla sposobów 1 oraz 2 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Bez zobowiązań 

EE: Bez zobowiązań, z wyjątkiem usług dzierżawy lub wynajmu nagranych taśm wideo do odtwarzania na urządzeniach 
użytku domowego 

f) Wynajem sprzętu telekomunikacyjnego 

(CPC 7541) 

Dla sposobów 1 oraz 2: 

Bez ograniczeń 

F. Pozostałe usługi biznesowe  

a) Usługi reklamowe 

(CPC 871) 

Dla sposobów 1 oraz 2: 

Bez ograniczeń 

b) Usługi badania rynku i opinii publicznej 

(CPC 864) 

Dla sposobów 1 oraz 2: 

Bez ograniczeń 

c) Usługi konsultingowe w zakresie zarządzania 

(CPC 865) 

Dla sposobów 1 oraz 2: 

Bez ograniczeń 

d) Usługi związane z usługami konsultingowymi w zakresie 
zarządzania 

(CPC 866) 

Dla sposobów 1 oraz 2: 

HU: Bez zobowiązań dla usług arbitrażu i postępowania rozjemczego (CPC 86602). 
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e) Usługi w zakresie badań i analiz technicznych 

(CPC 8676) 

Dla sposobu 1 

IT: Bez zobowiązań dla zawodu biologa i analityka chemicznego 

HR: Bez zobowiązań w przypadku usług związanych z wydawaniem obowiązkowych certyfikatów i podobnych dokumen
tów urzędowych. 

BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: Bez zobowiązań 

Dla sposobu 2 

BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: Bez zobowiązań 

HR: Bez zobowiązań w przypadku usług związanych z wydawaniem obowiązkowych certyfikatów i podobnych dokumen
tów urzędowych 

f) Usługi w zakresie doradztwa i konsultingu związane z rol
nictwem, łowiectwem i leśnictwem 

(część CPC 881) 

Dla sposobu 1 

IT: Bez zobowiązań dla działalności zarezerwowanej dla agronomów i „periti agrari” 

CY, EE, MT, RO, SI: Bez zobowiązań 

Dla sposobu 2 

Bez ograniczeń 

g) Usługi w zakresie doradztwa i konsultingu związane z rybo
łówstwem 

(część CPC 882) 

Dla sposobu 1 

LV, MT, RO, SI: Bez zobowiązań 

Dla sposobu 2 

Bez ograniczeń 

h) Usługi w zakresie doradztwa i konsultingu związane z pro
dukcją 

(część CPC 884 i część CPC 885) 

Dla sposobów 1 oraz 2 

Bez ograniczeń 

i) Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu  

i) 1. Poszukiwanie personelu kierowniczego 

(CPC 87201) 

Dla sposobu 1 

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, HR, IE, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI, SE: Bez zobowiązań 

Dla sposobu 2 

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, HR, IE, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI: Bez zobowiązań 
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i) 2. Usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu 

(CPC 87202) 

Dla sposobu 1 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Bez zobowiązań 

Dla sposobu 2 

AT, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SK, UK: Bez zobowiązań 

i) 3. Usługi pozyskiwania biurowego personelu pomocni
czego 

(CPC 87203) 

Dla sposobu 1 

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, HR, IT, IE, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK, SI: Bez zobowiązań 

Dla sposobu 2 

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, FR, HR, IT, IE, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI: Bez zobowiązań 

j) 1. Usługi detektywistyczne 

(CPC 87301) 

Dla sposobów 1 oraz 2 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: Bez zobowiązań 

j) 2. Usługi ochroniarskie 

(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 i CPC 87305) 

Dla sposobów 1 oraz 2 

HU: Bez zobowiązań dla CPC 87304, CPC 87305. 

BE, BG, CY, CZ, ES, EE, FI, FR, HR, IT, LV, LT, MT, PT, PL, RO, SI, SK: Bez zobowiązań 

k) Powiązane usługi w zakresie konsultingu naukowego i tech
nicznego 

(CPC 8675) 

Dla sposobu 1 

BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, UK: Bez zobowiązań dla usług w zakresie poszukiwań 
złóż. 

HR: Podstawowe usługi w zakresie konsultingu geologicznego, geodezyjnego i górniczego oraz usługi powiązane z konsul
tingiem w zakresie ochrony środowiska na terytorium Chorwacji mogą być świadczone wyłącznie wspólnie z krajowymi 
osobami prawnymi lub za ich pośrednictwem. 

Dla sposobu 2 

Bez ograniczeń 

l) 1. Konserwacja i naprawa statków 

(część CPC 8868) 

Dla sposobu 1 

Dla statków morskich: BE, BG, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, UK: Bez zobowiązań  
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Dla statków służących do transportu śródlądowymi drogami wodnym: UE: Bez zobowiązań 

Dla sposobu 2 

Bez ograniczeń  

l) 2. Konserwacja i naprawa sprzętu transportu kolejowego 

(część CPC 8868) 

Dla sposobu 1 

AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Bez zobowiązań 

Dla sposobu 2 

Bez ograniczeń 

l) 3. Konserwacja i naprawa pojazdów silnikowych, motocy
kli, skuterów śnieżnych oraz sprzętu transportu drogowego 

(CPC 6112, CPC 6122, część CPC 8867 i część CPC 8868) 

Dla sposobów 1 oraz 2 

Bez ograniczeń 

l) 4. Konserwacja i naprawa statków powietrznych i ich części 

(część CPC 8868) 

Dla sposobu 1 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Bez zobowiązań 

Dla sposobu 2 

Bez ograniczeń 

l) 5. Usługi w zakresie konserwacji i naprawy wyrobów meta
lowych, urządzeń (nie biurowych), sprzętu (nie transporto
wego i nie biurowego) oraz artykułów użytku osobistego i do
mowego (7) 

(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 
8865 i CPC 8866) 

Dla sposobów 1 oraz 2 

Bez ograniczeń 

m) Usługi sprzątania budynków 

(CPC 874) 

Dla sposobu 1 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, HR, EL, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Bez zobowiązań 

Dla sposobu 2 

Bez ograniczeń 
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n) Usługi fotograficzne 

(CPC 875) 

Dla sposobu 1 

CY, MT: Bez zobowiązań 

BG, EE, LV, LT, PL, SE, SI: Bez zobowiązań w odniesieniu do świadczenia usług fotografii lotniczej. 

HR, LV: Bez zobowiązań w odniesieniu do usług fotografii specjalistycznej (CPC 87504) 

Dla sposobu 2 

Bez ograniczeń 

o) Usługi związane z pakowaniem 

(CPC 876) 

Dla sposobów 1 oraz 2 

Bez ograniczeń 

p) Usługi poligraficzne i wydawnicze 

(CPC 88442) 

Dla sposobów 1 oraz 2 

Bez ograniczeń, z wyjątkiem: SE (wyłącznie dla Ekwadoru) 

Wymóg w zakresie miejsca zamieszkania w przypadku wydawców i właścicieli wydawnictw lub drukarni. 

q) Usługi konferencyjne 

(część CPC 87909) 

Dla sposobów 1 oraz 2 

Bez ograniczeń 

r) 1. Usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych 

(CPC 87905) 

Dla sposobu 1 

PL: Bez zobowiązań w odniesieniu do usług przysięgłych tłumaczy ustnych 

HU, SK: Bez zobowiązań w odniesieniu do oficjalnych tłumaczeń pisemnych i ustnych 

HR: Bez zobowiązań w odniesieniu do dokumentów urzędowych 

Dla sposobu 2 

Bez ograniczeń 

r) 2. Usługi projektowania wnętrz i inne specjalne usługi pro
jektowe 

(CPC 87907) 

Dla sposobu 1 

DE: Stosowanie przepisów krajowych w sprawie opłat i wynagrodzeń za wszystkie usługi, które są świadczone za granicą. 

Dla sposobu 2 

Bez ograniczeń 
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r) 3. Usługi świadczone przez agencje inkasa 

(CPC 87902) 

Dla sposobów 1 oraz 2 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Bez zobowiązań 

r) 4. Usługi w zakresie oceny zdolności kredytowej 

(CPC 87901) 

Dla sposobów 1 oraz 2 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Bez zobowiązań 

r) 5. Usługi powielania 

(CPC 87904) (8) 

Dla sposobu 1 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Bez zobowiązań 

Dla sposobu 2 

Bez ograniczeń 

r) 6. Telekomunikacyjne usługi konsultingowe 

(CPC 7544) 

Dla sposobów 1 oraz 2 

Bez ograniczeń 

r) 7. Usługi telefonicznych automatów zgłoszeniowych 

(CPC 87903) 

Dla sposobów 1 oraz 2 

Bez ograniczeń 

2. USŁUGI KOMUNIKACYJNE  

A. Usługi pocztowe i kurierskie 

(Usługi odnoszące się do obsługi (9) przesyłek pocztowych (10) 
według następującego wykazu podsektorów, z przeznaczeniem 
krajowym lub zagranicznym: (i) obsługa zaadresowanych pi
semnych informacji na fizycznym nośniku dowolnego ro
dzaju (11), w tym usługi w zakresie mieszanych przesyłek po
cztowych i bezpośrednie przesyłki pocztowe, (ii) obsługa zaad
resowanych paczek (12) (iii) obsługa zaadresowanych wydaw
nictw prasowych (13), (iv) obsługa przesyłek określonych po
wyżej w ppkt (i)–(iii), w formie przesyłek poleconych lub 
ubezpieczonych, (v) przesyłki ekspresowe (14) dla pozycji 
określonych powyżej w ppkt (i)–(iii), (vi) obsługa przesyłek 
niezaadresowanych (vii), wymiana dokumentów (15) 

Dla sposobów 1 oraz 2 

Bez ograniczeń (16) 
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Podsektory (i), (iv) oraz (v) wyklucza się jednak w przypadku, 
gdy wchodzą one w zakres usług, które mogą być zarezerwo
wane, tj. dla przesyłek korespondencyjnych, których cena jest 
niższa niż dwuipółkrotna wartość podstawowej stawki pu
blicznej, z zastrzeżeniem, że ważą one mniej niż 50 gram (17), 
plus usługi w zakresie przesyłania listów poleconych, stoso
wane w toku procedur sądowych lub administracyjnych.) 

(część CPC 751, część CPC 71235 (18) i część CPC 73210 (19))  

B. Usługi telekomunikacyjne 

Usługi te nie obejmują działalności gospodarczej polegającej 
na dostarczaniu treści, których transport wiąże się z usługami 
telekomunikacyjnymi.  

a) Wszystkie usługi polegające na przesyłaniu i odbiorze syg
nałów za pomocą dowolnych środków elektromagnetycznych 
(20), z wyłączeniem nadawania (21). 

Dla sposobów 1 oraz 2 

Bez ograniczeń 

b) Usługi transmisji drogą satelitarną (22) Dla sposobów 1 oraz 2 

UE: Bez ograniczeń, poza tym, że usługodawcy w tym sektorze mogą podlegać obowiązkom zabezpieczenia celów w zakre
sie interesu powszechnego związanego z przekazywaniem treści poprzez ich sieć zgodnie ze unijnymi ramami prawnymi 
dotyczącymi komunikacji elektronicznej. 

BE: Bez zobowiązań 

3. BUDOWNICTWO I POKREWNE USŁUGI INŻYNIERSKIE 
(CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, 
CPC 517 i CPC 518) 

Dla sposobu 1 

CY, CZ, HU, LV, MT, SK: Bez zobowiązań 

Dla sposobu 2 

Bez ograniczeń 
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4. USŁUGI W ZAKRESIE DYSTRYBUCJI 

(z wyłączeniem dystrybucji broni, amunicji, środków wybu
chowych oraz innych materiałów wojskowych) 

A. Usługi świadczone przez pośredników pobierających pro
wizje 

a) Usługi świadczone przez pośredników pobierających pro
wizje dotyczące pojazdów silnikowych, motocykli i skuterów 
śnieżnych oraz części i akcesoriów do nich 

(część CPC 61111, część CPC 6113 i część CPC 6121) 

b) Inne usługi świadczone przez pośredników pobierających 
prowizje 

(CPC 621) 

B. Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej 

a) Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej pojazdów silniko
wych, motocykli i skuterów śnieżnych oraz ich części i akceso
riów 

(część CPC 61111, część CPC 6113 i część CPC 6121)  

Dla sposobów 1 oraz 2 

UE: Bez zobowiązań dla dystrybucji produktów chemicznych metali (oraz kamieni) szlachetnych. 

AT: Bez zobowiązań dla dystrybucji materiałów pirotechnicznych, artykułów zapalnych, urządzeń wybuchowych i substan
cji toksycznych. 

AT, BG: Bez zobowiązań dla dystrybucji produktów do użytku medycznego, takich jak wyroby medyczne i narzędzia chi
rurgiczne, substancje medyczne i przedmioty do użytku medycznego. 

HR: Bez zobowiązań w przypadku wyrobów tytoniowych. 

Dla sposobu 1 

AT, BG, PL, RO: Bez zobowiązań dla dystrybucji tytoniu i produktów tytoniowych. 

IT: W przypadku usług w zakresie sprzedaży hurtowej monopol państwa na wyroby tytoniowe 

BG, FI, PL, RO: Bez zobowiązań dla dystrybucji napojów alkoholowych. 

SE: Bez zobowiązań dla dystrybucji detalicznej napojów alkoholowych 

AT, BG, CZ, FI, RO, SK, SI: Bez zobowiązań dla dystrybucji produktów farmaceutycznych 

BG, HU, PL: Bez zobowiązań dla usług pośredników w obrocie towarowym. 

FR: W przypadku usług świadczonych przez pośredników pobierających prowizje: bez zobowiązań dla handlowców i po
średników pracujących na 17 rynkach stanowiących przedmiot interesu narodowego w zakresie świeżych produktów żyw
nościowych. Bez zobowiązań dla sprzedaży hurtowej produktów farmaceutycznych 

MT: Bez zobowiązań dla usług świadczonych przez pośredników pobierających prowizje 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: W przypadku usług w zakresie sprzedaży detalicz
nej bez zobowiązań, z wyjątkiem zamówień pocztowych. 

b) Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej końcowych urządzeń 
telekomunikacyjnych 

(część CPC 7542) 

c) Pozostałe usługi w zakresie sprzedaży hurtowej 

(CPC 622, z wyłączeniem usług w zakresie sprzedaży hurto
wej produktów energetycznych (23)) 

C. Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej (24) 

Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej pojazdów silnikowych, 
motocykli i skuterów śnieżnych oraz ich części i akcesoriów 

(część CPC 61112, część CPC 6113 i część CPC 6121)   
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Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej końcowych urządzeń 
telekomunikacyjnych 

(część CPC 7542) 

Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej żywności 

(CPC 631) 

Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej innych towarów (nie 
energetycznych), wyłączając sprzedaż detaliczną produktów 
farmaceutycznych oraz towarów medycznych i ortopedycz
nych (25) 

(CPC 632, z wyłączeniem CPC 63211 i 63297) 

D. Usługi w zakresie franchisingu 

(CPC 8929)  

5. USŁUGI W ZAKRESIE EDUKACJI (jedynie usługi finanso
wane ze środków prywatnych)  

A. Usługi szkolnictwa podstawowego 

(CPC 921) 

Dla sposobu 1 

BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE, SI: Bez zobowiązań 

Dla sposobu 2 

CY, FI, HR, MT, RO, SE, SI: Bez zobowiązań 

B. Usługi szkolnictwa średniego 

(CPC 922) 

Dla sposobu 1 

BG, CY, FI, FR, HR, IT, MT, RO, SE: Bez zobowiązań 

Dla sposobu 2 

CY, FI, MT, RO, SE: Bez zobowiązań 

Dla sposobów 1 oraz 2 

LV: Bez zobowiązań dla usług edukacyjnych związanych ze szkolnictwem zawodowym i technicznym na poziomie średnim 
dla uczniów niepełnosprawnych (CPC 9224) 

C. Usługi szkolnictwa wyższego 

(CPC 923) 

Dla sposobu 1 

AT, BG, CY, FI, FR, IT, MT, RO, SE: Bez zobowiązań  
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Dla sposobu 2 

AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: Bez zobowiązań 

Dla sposobów 1 oraz 2 

CZ, SK: Bez zobowiązań dla usług szkolnictwa wyższego, z wyjątkiem usług w zakresie edukacji technicznej i zawodowej 
na poziomie pomaturalnym (CPC 92310)  

D. Usługi kształcenia dorosłych 

(CPC 924) 

Dla sposobów 1 oraz 2 

AT: Bez zobowiązań dla usług kształcenia dorosłych za pomocą programów radiowych lub telewizyjnych. 

CY, FI, MT, RO, SE: Bez zobowiązań 

E. Usługi w zakresie pozostałych form kształcenia 

(CPC 929) 

Dla sposobów 1 oraz 2 

AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, UK: Bez zobowiązań 

HR: Bez ograniczeń dla edukacji korespondencyjnej oraz edukacji za pośrednictwem telekomunikacji. 

6. USŁUGI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA NATU
RALNEGO 

A. Usługi związane ze ściekami 

(CPC 9401) (26) 

B. Gospodarka odpadami stałymi/niebezpiecznymi, z wyłącze
niem transgranicznego transportu odpadów niebezpiecznych 

a) Usługi usuwania odpadów 

(CPC 9402) 

b) Usługi sanitarne i podobne 

(CPC 9403) 

C. Usługi w zakresie ochrony powietrza i klimatu 

(CPC 9404) (27) 

D. Usługi rekultywacji i oczyszczania gleby i wody 

a) Uzdatnianie, rekultywacja zanieczyszczonej/skażonej gleby 
i wody 

(część CPC 94060) (28)  

Dla sposobu 1 

UE: Bez zobowiązań, z wyjątkiem usług konsultingowych. 

Dla sposobu 2 

Bez ograniczeń  
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E. Usługi w zakresie ochrony przed hałasem i wibracjami 

(CPC 9405) 

F. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 

a) Usługi w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu 

(część CPC 9406) 

G. Pozostałe usługi w zakresie ochrony środowiska natural
nego i usługi pomocnicze 

(CPC 94090)  

7. USŁUGI FINANSOWE  

A. Usługi ubezpieczeniowe i związane z ubezpieczeniami Dla sposobów 1 oraz 2 

AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Bez zobowiązań dla bezpośrednich usług 
ubezpieczeniowych, z wyjątkiem ubezpieczenia od ryzyka odnoszącego się do: 

(i) żeglugi morskiej i zarobkowego transportu lotniczego oraz lotów kosmicznych i frachtu (w tym satelitów), przy czym 
ubezpieczenie to obejmuje niektóre lub wszystkie następujące pozycje: transportowane towary, pojazd transportujący to
wary oraz wszelką odpowiedzialność z nimi związaną, oraz 

(ii) towarów w tranzycie międzynarodowym. 

AT: Działalność promocyjna i pośrednictwo w imieniu spółki zależnej niemającej siedziby na terytorium Unii Europejskiej 
lub oddziału niemającego siedziby w Austrii (z wyjątkiem reasekuracji i retrocesji) są zabronione. Polisy obowiązkowych 
ubezpieczeń lotniczych, z wyjątkiem ubezpieczenia międzynarodowego zarobkowego transportu lotniczego, mogą być wy
stawiane jedynie przez przedsiębiorstwo mające siedzibę w Unii Europejskiej lub przez oddział mający siedzibę w Austrii. 
Wyższy podatek od składek jest należny w przypadku umów ubezpieczeniowych (z wyjątkiem umów w zakresie reaseku
racji i retrocesji), które są sporządzane przez spółkę zależną niemającą siedziby w Unii Europejskiej lub przez oddział nie
mający siedziby w Austrii. Można przyznać zwolnienia z wyższego podatku. 

DK: Polisy obowiązkowych ubezpieczeń lotniczych mogą być wystawiane jedynie przez przedsiębiorstwa mające siedzibę 
w Unii Europejskiej. Osoby i przedsiębiorstwa (w tym zakłady ubezpieczeń) inne niż zakłady ubezpieczeń, które uzyskały 
zezwolenie na podstawie prawa duńskiego lub decyzji właściwych organów duńskich, nie mogą w celach handlowych 
uczestniczyć w Danii w realizacji ubezpieczeń bezpośrednich dla osób zamieszkałych na stałe w Danii, statków duńskich 
lub nieruchomości w Danii. 

DE: Polisy obowiązkowych ubezpieczeń lotniczych mogą być wystawiane jedynie przez spółki zależne mające siedzibę 
w Unii Europejskiej lub przez oddział mający siedzibę w Niemczech. Jeżeli zagraniczny zakład ubezpieczeń utworzył od
dział w Niemczech, może on zawierać umowy ubezpieczeniowe w Niemczech odnoszące się do transportu międzynarodo
wego wyłącznie za pośrednictwem oddziału założonego w Niemczech. 

FR: Polisy ubezpieczenia ryzyka związanego z transportem lądowym mogą być wystawiane wyłącznie przez zakłady ubez
pieczeń mające siedzibę w Unii Europejskiej. 

PL: Bez zobowiązań dla reasekuracji i retrocesji, z wyjątkiem ubezpieczenia towarów w obrocie międzynarodowym. 
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PT: Polisy ubezpieczeń związanych z transportem lotniczym i morskim, obejmujące towary, statki powietrzne, kadłub 
statku i odpowiedzialność mogą być wystawiane jedynie przez przedsiębiorstwa mające siedzibę w Unii Europejskiej; wy
łącznie osoby lub przedsiębiorstwa mające siedzibę w Unii Europejskiej mogą pośredniczyć w Portugalii w tego typu ope
racjach ubezpieczeniowych. 

RO: Reasekuracja na rynku międzynarodowym jest dozwolona tylko w przypadku, gdy ryzyko będące przedmiotem rease
kuracji nie może być zlokalizowane na rynku krajowym. 

ES: W przypadku usług aktuarialnych obowiązuje wymóg w zakresie miejsca zamieszkania i trzyletnie doświadczenie w tej 
dziedzinie. 

Dla sposobu 1 

AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Bez zobowiązań dla bezpośrednich usług po
średnictwa ubezpieczeniowego, z wyjątkiem ubezpieczenia od ryzyka odnoszącego się do: 

(i) żeglugi morskiej i zarobkowego transportu lotniczego oraz lotów kosmicznych i frachtu (w tym satelitów), przy czym 
ubezpieczenie to obejmuje niektóre lub wszystkie następujące pozycje: transportowane towary, pojazd transportujący to
wary oraz wszelką odpowiedzialność z nimi związaną, oraz 

(ii) towarów w tranzycie międzynarodowym. 

BG: Bez zobowiązań dla ubezpieczeń bezpośrednich, z wyjątkiem usług świadczonych przez usługodawców zagranicznych 
na rzecz podmiotów zagranicznych na terytorium Republiki Bułgarii. Polisy ubezpieczeń transportowych obejmujących to
wary, ubezpieczeń pojazdów jako takich oraz ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej w zakresie rodzajów ryzyka zlo
kalizowanych w Republice Bułgarii nie mogą być wystawiane bezpośrednio przez zagraniczne zakłady ubezpieczeń. Zagra
niczny zakład ubezpieczeń może zawierać umowy ubezpieczeniowe wyłącznie za pośrednictwem oddziału. Bez zobowią
zań dla ubezpieczeń depozytów i podobnych programów odszkodowań oraz obowiązkowych programów ubezpieczeń. 

CY, LV, MT: Bez zobowiązań dla bezpośrednich usług ubezpieczeniowych, z wyjątkiem ubezpieczenia od ryzyka odnoszą
cego się do: 

(i) żeglugi morskiej i zarobkowego transportu lotniczego oraz lotów kosmicznych i frachtu (w tym satelitów), przy czym 
ubezpieczenie to obejmuje niektóre lub wszystkie następujące pozycje: transportowane towary, pojazd transportujący to
wary oraz wszelką odpowiedzialność z nimi związaną, oraz 

(ii) towarów w tranzycie międzynarodowym. 

LT: Bez zobowiązań dla bezpośrednich usług ubezpieczeniowych, z wyjątkiem ubezpieczenia od ryzyka odnoszącego się 
do: 

(i) żeglugi morskiej i zarobkowego transportu lotniczego oraz lotów kosmicznych i frachtu (w tym satelitów), przy czym 
ubezpieczenie to obejmuje niektóre lub wszystkie następujące pozycje: transportowane towary, pojazd transportujący to
wary oraz wszelką odpowiedzialność z nimi związaną, oraz 

(ii) towarów w tranzycie międzynarodowym, z wyjątkiem transportu lądowego, jeżeli ryzyko znajduje się na Litwie. 

BG, LV, LT, PL: Bez zobowiązań dla usług pośrednictwa ubezpieczeniowego 

FI: Wyłącznie ubezpieczyciele mający główną siedzibę w Unii Europejskiej lub oddział w Finlandii mogą oferować bezpo
średnie usługi ubezpieczeniowe (w tym koasekurację). Świadczenie usług brokerów ubezpieczeniowych jest uwarunkowane 
posiadaniem stałego miejsca prowadzenia działalności w Unii Europejskiej.  
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HR: Bez zobowiązań w przypadku bezpośrednich usług ubezpieczeniowych i bezpośrednich usług pośrednictwa ubezpie
czeniowego, z wyjątkiem: 

a) ubezpieczenia na życie: w przypadku świadczenia usług ubezpieczenia na życie osobom zagranicznym zamieszkałym 
w Chorwacji; 

b) ubezpieczenia innego niż ubezpieczenie na życie: świadczenia usług ubezpieczenia innego niż ubezpieczenia na życie 
osobom zagranicznym zamieszkałym w Chorwacji, poza ubezpieczeniem pojazdu od odpowiedzialności cywilnej; 

c) ubezpieczenia morskiego, lotniczego i transportowego. 

HU: Świadczenie usług w zakresie ubezpieczeń bezpośrednich na terytorium Węgier przez zakłady ubezpieczeń niemające 
siedziby w Unii Europejskiej dozwolone jest tylko za pośrednictwem oddziału zarejestrowanego na Węgrzech. 

IT: Bez zobowiązań dla zawodu aktuariusza. Polisy ubezpieczeń transportowych obejmujących towary, ubezpieczeń pojaz
dów jako takich oraz ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej w zakresie rodzajów ryzyka zlokalizowanych we Wło
szech mogą być wystawiane tylko przez zakłady ubezpieczeń mające siedzibę w Unii Europejskiej. Zastrzeżenie to nie ma 
zastosowania do transportu międzynarodowego obejmującego przywóz do Włoch. 

SE: Świadczenie usług w zakresie ubezpieczeń bezpośrednich jest dopuszczalne wyłącznie poprzez usługodawcę świadczą
cego usługi ubezpieczeniowe posiadającego zezwolenie w Szwecji i pod warunkiem, że zagraniczny usługodawca 
i szwedzki zakład ubezpieczeń należą do tej samej grupy przedsiębiorstw lub zawarły umowę o współpracy. 

Dla sposobu 2 

AT, BE, BG, CZ, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Bez zobowiązań dla usług 
pośrednictwa 

BG: W przypadku ubezpieczeń bezpośrednich bułgarskie osoby fizyczne i prawne, jak również osoby zagraniczne, które 
prowadzą działalność gospodarczą na terytorium Republiki Bułgarii, mogą zawierać umowy ubezpieczeniowe w zakresie 
ich działalności w Bułgarii tylko z takimi usługodawcami, którzy posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności ubez
pieczeniowej na terytorium Bułgarii. Odszkodowania wynikające z takich umów są wypłacane w Bułgarii. Bez zobowiązań 
dla ubezpieczeń depozytów i podobnych programów odszkodowań oraz obowiązkowych programów ubezpieczeń. 

HR: Bez zobowiązań w przypadku bezpośrednich usług ubezpieczeniowych i bezpośrednich usług pośrednictwa ubezpie
czeniowego, z wyjątkiem: 

a) ubezpieczenia na życie: w odniesieniu do zdolności osób zagranicznych zamieszkałych w Chorwacji do zawierania 
ubezpieczenia na życie; 

b) ubezpieczenia innego niż ubezpieczenie na życie: 

(i) w odniesieniu do zdolności osób zagranicznych zamieszkałych w Chorwacji do zawierania ubezpieczenia innego niż 
na życie, poza ubezpieczeniem pojazdu od odpowiedzialności cywilnej; 

(ii) ubezpieczeń osobowych i nieruchomości, które nie są dostępne  

w Chorwacji; – przedsiębiorstw wykupujących ubezpieczenie za granicą w związku z pracami inwestycyjnymi za granicą, 
w tym ubezpieczenie obejmujące sprzęt wykorzystywany do tych prac; – ubezpieczeń spłaty pożyczek zagranicznych (za
bezpieczenie); – ubezpieczeń osobowych i nieruchomości w pełni posiadanych przedsiębiorstw i spółek joint venture, które 
prowadzą działalność gospodarczą za granicą, jeśli jest to zgodne z przepisami tego kraju lub jest wymagane przy rejestra
cji; – ubezpieczeń statków będących w budowie oraz remoncie, jeżeli wymaga tego umowa zawarta z zagranicznym klien
tem (nabywcą);  
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c) ubezpieczenia morskiego, lotniczego i transportowego. 

IT: Polisy ubezpieczeń transportowych obejmujących towary, ubezpieczeń pojazdów jako takich oraz ubezpieczeń od od
powiedzialności cywilnej w zakresie rodzajów ryzyka zlokalizowanych we Włoszech mogą być wystawiane tylko przez za
kłady ubezpieczeń mające siedzibę w Unii Europejskiej. Zastrzeżenie to nie ma zastosowania do transportu międzynarodo
wego obejmującego przywóz do Włoch.   

B. Usługi bankowe i pozostałe usługi finansowe (z wyłącze
niem ubezpieczeń) 

Dla sposobu 1 

AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SK, SE, UK: Bez zobowiązań, z wyjątkiem dostarczania 
informacji finansowych oraz przetwarzania danych finansowych oraz usług w zakresie doradztwa i innych usług pomocni
czych, wyłączając pośrednictwo. 

BE: Założenie przedsiębiorstwa w Belgii jest wymagane w celu świadczenia usług w zakresie doradztwa inwestycyjnego. 

BG: Mogą być stosowane ograniczenia i warunki dotyczące korzystania z sieci telekomunikacyjnych. 

CY: Bez zobowiązań, z wyjątkiem obrotu zbywalnymi papierami wartościowymi, dostarczania informacji finansowych, 
przetwarzania danych finansowych oraz usług w zakresie doradztwa i innych usług pomocniczych, wyłączając pośrednic
two 

EE: Przy przyjmowaniu depozytów obowiązuje wymóg uzyskania upoważnienia od estońskiej Komisji Nadzoru Finanso
wego oraz rejestracji działalności jako spółki akcyjnej, spółki zależnej lub oddziału zgodnie z przepisami prawa estoń
skiego. 

EE: Założenie specjalistycznej spółki zarządzającej jest wymagane w celu realizacji czynności związanych z zarządzaniem 
funduszami inwestycyjnymi. Wyłącznie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę statutową w Unii Europejskiej mogą działać 
jako depozytariusze aktywów funduszy inwestycyjnych. 

HR: Bez zobowiązań z wyjątkiem udzielania pożyczek, leasingu finansowego, usług płatniczych i usług transferu środków 
pieniężnych, gwarancji i zobowiązań, usług brokerskich na rynku pieniężnym, dostarczania i transferu informacji finanso
wych oraz usług doradczych oraz innych dodatkowych usług finansowych z wyjątkiem pośrednictwa. 

LT: Założenie specjalistycznej spółki zarządzającej jest wymagane w celu realizacji czynności związanych z zarządzaniem 
funduszami powierniczymi i spółkami inwestycyjnymi. Wyłącznie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę statutową w Unii 
Europejskiej mogą działać jako depozytariusze aktywów funduszy inwestycyjnych 

IE: Świadczenie usług inwestycyjnych lub doradztwa w zakresie inwestycji wymaga: 

(I) uzyskania zezwolenia w Irlandii, dla którego zwykle wymaga się, aby podmiot był zarejestrowany lub był spółką oso
bową, lub podmiotem jednoosobowym, w każdym przypadku mającym siedzibę główną/statutową w Irlandii (w pewnych 
przypadkach zezwolenie może nie być wymagane, np. gdy usługodawca z państwa trzeciego nie jest obecny na rynku 
(obecność handlowa) w Irlandii oraz usługa nie jest świadczona podmiotom prywatnym), albo 

(II) uzyskania zezwolenia w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej 
w sprawie usług inwestycyjnych. 

IT: Bez zobowiązań dla promotori di servizi finanziari (handlowców finansowych). 

LV: Bez zobowiązań, z wyjątkiem udziału w emisji wszystkich rodzajów papierów wartościowych, dostarczania informacji 
finansowych, przetwarzania danych finansowych oraz usług w zakresie doradztwa i innych usług pomocniczych, wyłącza
jąc pośrednictwo.  
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LT: obecność handlowa wymagana jest do zarządzania funduszami emerytalnymi 

MT: Bez zobowiązań, z wyjątkiem przyjmowania depozytów, udzielania wszelkiego rodzaju pożyczek i kredytów, dostar
czania informacji finansowych, przetwarzania danych finansowych oraz usług w zakresie doradztwa i innych usług pomoc
niczych, wyłączając pośrednictwo   

PL: w przypadku dostarczania i przekazywania informacji finansowych, przetwarzania danych finansowych i dostarczania 
związanego z tym oprogramowania: wymóg korzystania z publicznej sieci telekomunikacyjnej lub sieci innego autoryzo
wanego operatora. 

RO: Bez zobowiązań w przypadku leasingu finansowego, obrotu instrumentami rynku pieniężnego, walutami obcymi, in
strumentami pochodnymi, instrumentami opartymi na kursach walutowych i stopach procentowych, zbywalnymi papie
rami wartościowymi i innymi instrumentami zbywalnymi i aktywami finansowymi, w przypadku udziału w emisji wszyst
kich rodzajów papierów wartościowych, zarządzania aktywami oraz usług rozrachunkowych i rozliczeniowych w odniesie
niu do aktywów finansowych. Płatności i usługi transferu środków pieniężnych dozwolone są wyłącznie poprzez bank pro
wadzący działalność w Rumunii. 

SI: 

1) Udział w emisjach obligacji skarbowych, zarządzaniu funduszem emerytalno-rentowym: Bez zobowiązań 

2) Wszystkie inne podsektory, z wyjątkiem dostarczania i przekazywania informacji finansowych, przyjmowania kredytów 
(wszelkiego rodzaju kredytów i pożyczek) oraz przyjmowania gwarancji i zobowiązań ze strony zagranicznych instytucji 
kredytowych przez krajowe osoby prawne i wyłącznych właścicieli, jak również usług w zakresie doradztwa i innych usług 
pomocniczych: Bez zobowiązań 

Członkowie słoweńskiej giełdy papierów wartościowych muszą być zarejestrowani w Republice Słowenii lub być oddzia
łami zagranicznych przedsiębiorstw inwestycyjnych lub banków. 

Dla sposobu 2 

BG: Mogą być stosowane ograniczenia i warunki dotyczące korzystania z sieci telekomunikacyjnych. 

PL: W przypadku dostarczania i przekazywania informacji finansowych, przetwarzania danych finansowych i dostarczania 
związanego z tym oprogramowania: wymóg korzystania z publicznej sieci telekomunikacyjnej lub sieci innego autoryzo
wanego operatora. 

8. USŁUGI W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA I USŁUGI 
SPOŁECZNE 

(jedynie usługi finansowane ze środków prywatnych)  

A. Usługi szpitalne 

(CPC 9311) 

C. Usługi placówek opieki zdrowotnej zapewniających zakwa
terowanie, inne niż usługi szpitalne 

(CPC 93193) 

Dla sposobu 1 

AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LV, LT, MT, LU, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: Bez zobowiązań 

Dla sposobu 2 

Bez ograniczeń 
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D. Usługi społeczne 

(CPC 933) 

Dla sposobu 1 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Bez zobowiązań 

Dla sposobu 2 

BE: Bez zobowiązań dla usług społecznych innych niż domy rekonwalescencji i opieki społecznej oraz domy spokojnej sta
rości. 

9. USŁUGI ZWIĄZANE Z TURYSTYKĄ I PODRÓŻAMI  

A. Hotele, restauracje i catering 

(CPC 641, CPC 642 i CPC 643), 
z wyłączeniem cateringu przy okazji świadczenia usług trans
portu lotniczego (29) 

Dla sposobu 1 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Bez zobowiązań, z wyjątkiem 
cateringu. 

HR: Bez zobowiązań. 

Dla sposobu 2 

Bez ograniczeń 

B. Usługi biur podróży i organizatorów wyjazdów grupowych 

(włącznie z pilotami wycieczek) 
(CPC 7471) 

Dla sposobu 1 

BG, CY, HU, MT, SK: Bez zobowiązań 

Dla sposobu 2 

Bez ograniczeń 

C. Usługi przewodników turystycznych 

(CPC 7472) 

Dla sposobu 1 

BG, CY, CZ, HU, IT, LT, MT, PL, SK, SI: Bez zobowiązań 

Dla sposobu 2 

Bez ograniczeń 

10. USŁUGI W ZAKRESIE REKREACJI, KULTURY I SPORTU 
(inne niż usługi audiowizualne)  

A. Usługi rozrywkowe (obejmujące m.in. teatr, koncerty 
na żywo, cyrk i dyskoteki) 

(CPC 9619) 

Dla sposobu 1 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: Bez zobowiązań  
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Dla sposobu 2 

CY, CZ, FI, HR, MT, PL, RO, SK, SI: Bez zobowiązań 

BG: Bez zobowiązań, z wyjątkiem usług rozrywkowych producentów teatralnych, grup wokalnych, zespołów muzycznych 
oraz orkiestr (CPC 96191); usług świadczonych przez autorów, kompozytorów, rzeźbiarzy, artystów estradowych i innych 
artystów indywidualnych (CPC 96192); pomocniczych usług związanych z teatrem (CPC 96193) 

EE: Bez zobowiązań dla innych usług rozrywkowych (CPC 96199), z wyjątkiem usług kinowych 

LT, LV: Bez zobowiązań, z wyjątkiem działalności prowadzenia kin (część CPC 96199)  

B. Usługi agencji informacyjnych i prasowych 

(CPC 962) 

Dla sposobów 1 oraz 2 

Bez ograniczeń 

C. Usługi bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałe usługi 
w zakresie kultury 

(CPC 963) 

Dla sposobu 1 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Bez zobowiązań 

Dla sposobu 2 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Bez zobowiązań 

D. Usługi związane ze sportem 

(CPC 9641) 

Dla sposobów 1 oraz 2 

AT: Bez zobowiązań dla usług szkół narciarskich i przewodników górskich. 

BG, CZ, HR, LV, MT, PL, RO, SK: Bez zobowiązań 

Dla sposobu 1 

CY, EE: Bez zobowiązań 

E. Usługi parków rekreacyjnych i plaż 

(CPC 96491) 

Dla sposobów 1 oraz 2 

Bez ograniczeń 

11. USŁUGI TRANSPORTOWE  

A. Transport morski 

a) Międzynarodowy transport pasażerski 

(CPC 7211 bez krajowego transportu kabotażowego).  

Dla sposobów 1 oraz 2 

BG, CY, DE, EE, ES, FR, FI, EL, IT, LT, LV, MT, PL, PT, RO, SI oraz SE: usługi dowozowe na podstawie zezwolenia.  
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b) Międzynarodowy transport towarowy 

(CPC 7212 bez krajowego transportu kabotażowego) (30)  

B. Transport śródlądowymi drogami wodnymi 

a) Transport pasażerski 

(CPC 7221) 

b) Transport towarowy 

(CPC 7222) 

Dla sposobów 1 oraz 2 

UE: Środki oparte na istniejących lub przyszłych umowach dotyczących dostępu do śródlądowych dróg wodnych (włącza
jąc umowy dotyczące połączenia Ren-Men-Dunaj) zastrzegają niektóre prawa dotyczące ruchu dla podmiotów gospodar
czych zlokalizowanych w danych krajach i spełniających kryteria obywatelstwa dotyczące własności. Rozporządzenia 
wykonawcze do Konwencji z Mannheim w sprawie żeglugi po Renie. 

AT: Wymóg obywatelstwa w przypadku zakładania przedsiębiorstwa żeglugowego przez osoby fizyczne. W przypadku za
kładania działalności jako osoba prawna wymóg obywatelstwa dla większości dyrektorów zarządzających, zarządu i rady 
nadzorczej. Wymagana jest forma zarejestrowanej spółki lub stałe miejsce prowadzenia działalności w Austrii. Ponadto 
większość udziałów musi być w posiadaniu obywateli Unii Europejskiej. 

BG, CY, CZ, EE, FI, HR, HU, LT, MT, RO, SE, SI, SK: Bez zobowiązań 

C. Transport kolejowy 

a) Transport pasażerski 

(CPC 7111) 

b) Transport towarowy 

(CPC 7112) 

Dla sposobu 1 

UE: Bez zobowiązań 

Dla sposobu 2 

Bez ograniczeń 

D. Transport drogowy 

a) Transport pasażerski 

(CPC 7121 i CPC 7122) 

b) Transport towarowy 

(CPC 7123, z wyłączeniem samodzielnego transportu 
poczty (31)). 

Dla sposobu 1 

UE: Bez zobowiązań 

Dla sposobu 2 

Bez ograniczeń 

E. Transport rurociągami towarów innych niż paliwo (32) 

(CPC 7139) 

Dla sposobu 1: 

UE: Bez zobowiązań 

Dla sposobu 2: 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Bez zobowiązań 

24.12.2016 
L 356/1191 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



Sektor lub podsektor Opis zastrzeżeń 

12. USŁUGI POMOCNICZE W BRANŻY TRANSPORTOWEJ 
(33)  

A. Usługi pomocnicze w branży transportu morskiego 

a) Usługi w zakresie przeładunku towarów przewożonych 
drogą morską 

b) Usługi w zakresie przechowywania i magazynowania 

(część CPC 742) 

c) Usługi w zakresie odprawy celnej 

d) Usługi w zakresie obsługi stacji kontenerowej i magazyno
wania 

e) Usługi agencji morskich 

f) Usługi spedycji morskiej 

g) Wynajem statków z załogą 

(CPC 7213) 

h) Usługi związane z pchaniem i holowaniem 

(CPC 7214) 

i) Usługi wspierające w branży transportu morskiego 

(część CPC 745) 

j) Pozostałe usługi wspierające i pomocnicze 

(część CPC 749) 

Dla sposobu 1: 

UE: Bez zobowiązań dla usług w zakresie przeładunku towarów przewożonych drogą morską, usług w zakresie przecho
wywania i magazynowania, usług w zakresie odprawy celnej, usług w zakresie obsługi stacji kontenerowej i magazynowa
nia, usług związanych z pchaniem i holowaniem i usług wspierających w branży transportu morskiego 

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: Bez zobowiązań dla wynajmu statków z załogą 

HR: Bez zobowiązań z wyjątkiem f) usług agencji transportu towarowego. 

Dla sposobu 2: 

Bez ograniczeń 

B. Usługi pomocnicze w branży transportu śródlądowymi 
drogami wodnymi 

a) Usługi w zakresie przeładunku towarów 

(część CPC 741) 

b) Usługi w zakresie przechowywania i magazynowania 

(część CPC 742) 

c) Usługi agencji transportu towarowego 

(część CPC 748)  

Dla sposobu 1 

UE: Środki oparte na istniejących lub przyszłych umowach dotyczących dostępu do śródlądowych dróg wodnych (włącza
jąc umowy dotyczące połączenia Ren-Men-Dunaj) zastrzegające niektóre prawa dotyczące ruchu dla podmiotów gospodar
czych zlokalizowanych w danych krajach i spełniających kryteria obywatelstwa dotyczące własności. Rozporządzenia 
wykonawcze do Konwencji z Mannheim w sprawie żeglugi po Renie. 

UE: Bez zobowiązań dla usług w zakresie przeładunku towarów przewożonych drogą morską, usług w zakresie przecho
wywania i magazynowania, usług związanych z pchaniem i holowaniem i usług wspierających w branży transportu śródlą
dowymi drogami wodnymi. 

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HU, LV, LT, MT, RO, SK, SI, SE: Bez zobowiązań dla wynajmu statków z załogą 

HR: Bez zobowiązań. 

Dla sposobu 2: 

Bez ograniczeń  
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d) Wynajem statków z załogą 

(CPC 7223) 

e) Usługi związane z pchaniem i holowaniem 

(CPC 7224) 

f) Usługi wspierające w branży transportu śródlądowymi dro
gami wodnymi 

(część CPC 745) 

g) Pozostałe usługi wspierające i pomocnicze 

(część CPC 749)  

C. Usługi pomocnicze w branży transportu kolejowego 

a) Usługi w zakresie przeładunku towarów 

(część CPC 741) 

b) Usługi w zakresie przechowywania i magazynowania 

(część CPC 742) 

c) Usługi agencji transportu towarowego 

(część CPC 748) 

d) Usługi związane z pchaniem i holowaniem 

(CPC 7113) 

e) Usługi wspierające dla usług transportu kolejowego 

(CPC 743) 

f) Pozostałe usługi wspierające i pomocnicze 

(część CPC 749) 

Dla sposobu 1 

UE: Bez zobowiązań dla usług związanych z pchaniem i holowaniem 

HR: Bez zobowiązań z wyjątkiem c) usług agencji transportu towarowego. 

Dla sposobu 2 

Bez ograniczeń 

D. Usługi pomocnicze w branży transportu drogowego 

a) Usługi w zakresie przeładunku towarów 

(część CPC 741)  

Dla sposobu 1 

AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: Bez zobowiązań dla wynajmu użytkowych pojazdów drogowych 
z kierowcą 

HR: Bez zobowiązań za wyjątkiem c) usług agencji transportu towarowego i f) usług wspierających dla transportu drogo
wego wymagających pozwolenia. 

Dla sposobu 2 

Bez ograniczeń  
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b) Usługi w zakresie przechowywania i magazynowania 

(część CPC 742) 

c) Usługi agencji transportu towarowego 

(część CPC 748) 

d) Wynajem użytkowych pojazdów drogowych z kierowcą 

(CPC 7124) 

e) Usługi wspierające w branży transportu drogowego 

(CPC 744) 

f) Pozostałe usługi wspierające i pomocnicze 

(część CPC 749)  

E. Usługi pomocnicze dla usług transportu lotniczego  

a) Usługi obsługi naziemnej (włączając catering) Dla sposobów 1 oraz 2 

UE: Bez zobowiązań, z wyjątkiem cateringu 

b) Usługi w zakresie przechowywania i magazynowania 

(część CPC 742) 

Dla sposobów 1 oraz 2 

Bez ograniczeń 

c) Usługi agencji transportu towarowego 

(część CPC 748) 

Dla sposobów 1 oraz 2 

Bez ograniczeń 

d) Wynajmowanie statków powietrznych z załogą 

(CPC 734) 

Dla sposobów 1 oraz 2 

UE: Statki powietrzne używane przez przewoźników z Unii Europejskiej muszą być zarejestrowane w państwach człon
kowskich Unii Europejskiej wydających licencję przewoźnikowi lub w innym miejscu w Unii Europejskiej. W przypadku 
krótkoterminowych umów dzierżawy lub w wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość odstąpienia od tego wymogu. 

e) Sprzedaż i marketing 

f) System rezerwacji komputerowej 

Dla sposobów 1 oraz 2 

UE: Szczególne obowiązki dla usługodawców obsługujących systemy rezerwacji komputerowej należące do przewoźników 
lotniczych lub przez nich kontrolowane. 
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g) Zarządzanie portami lotniczymi Dla sposobu 1 

UE: Bez zobowiązań 

Dla sposobu 2 

Bez ograniczeń 

F. Usługi pomocnicze w branży transportu rurociągami towa
rów innych niż paliwo (34) 

a) Usługi w zakresie przechowywania i magazynowania towa
rów innych niż paliwo transportowane rurociągami 

(część CPC 742) 

Dla sposobu 1: 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Bez zobowiązań 

Dla sposobu 2 

Bez ograniczeń 

13. USŁUGI W ZAKRESIE ENERGII  

A. Usługi związane z górnictwem 

(CPC 883) (35) 

Dla sposobów 1 oraz 2 

Bez ograniczeń 

B. Transport paliwa rurociągami 

(CPC 7131) 

Dla sposobu 1: 

UE: Bez zobowiązań 

Dla sposobu 2: 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Bez zobowiązań 

C. Usługi w zakresie przechowywania i magazynowania paliw 
transportowanych rurociągami 

(część CPC 742) 

Dla sposobu 1: 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Bez zobowiązań 

Dla sposobu 2 

Bez ograniczeń 
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D. Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej paliw stałych, cie
kłych i gazowych oraz produktów pochodnych 

(CPC 62271) 
oraz usługi w zakresie sprzedaży hurtowej energii elektrycz
nej, pary wodnej i gorącej wody 

Dla sposobu 1: 

UE: Bez zobowiązań dla usług w zakresie sprzedaży hurtowej energii elektrycznej, pary wodnej i gorącej wody 

Dla sposobu 2 

Bez ograniczeń 

E. Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej paliwa silnikowego 

(CPC 613) 

Dla sposobu 1: 

UE: Bez zobowiązań 

Dla sposobu 2 

Bez ograniczeń 

F. Sprzedaż detaliczna oleju opałowego, gazu w butlach, 
węgla i drewna 

(CPC 63297) 
oraz usługi w zakresie sprzedaży detalicznej energii elektrycz
nej, gazu (nie w butlach), pary wodnej i gorącej wody 

Dla sposobu 1: 

UE: Bez zobowiązań dla usług w zakresie sprzedaży detalicznej energii elektrycznej, gazu (nie w butlach), pary wodnej i go
rącej wody 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: Bez zobowiązań dla sprzedaży detalicznej oleju 
opałowego, gazu w butlach, węgla i drewna, z wyjątkiem zamówień pocztowych, w przypadku których: Bez ograniczeń. 

Dla sposobu 2 

Bez ograniczeń 

G. Usługi związane z dystrybucją energii 

(CPC 887) 

Dla sposobu 1: 

UE: Bez zobowiązań, z wyjątkiem usług konsultingowych, w przypadku których: Bez ograniczeń 

Dla sposobu 2 

Bez ograniczeń 

14. POZOSTAŁE USŁUGI GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO
WANE  

a) Usługi w zakresie prania, czyszczenia i farbowania 

(CPC 9701) 

Dla sposobu 1: 

UE: Bez zobowiązań 

Dla sposobu 2 

Bez ograniczeń 
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b) Usługi fryzjerskie 

(CPC 97021) 

Dla sposobu 1: 

UE: Bez zobowiązań 

Dla sposobu 2 

Bez ograniczeń 

c) Zabiegi kosmetyczne, usługi manicure i pedicure 

(CPC 97022) 

Dla sposobu 1: 

UE: Bez zobowiązań 

Dla sposobu 2 

Bez ograniczeń 

d) Pozostałe usługi upiększające gdzie indziej niesklasyfiko
wane 

(CPC 97029) 

Dla sposobu 1: 

UE: Bez zobowiązań 

Dla sposobu 2 

Bez ograniczeń 

e) Usługi spa i masaże nieterapeutyczne, o ile wykonywane są 
jako usługi relaksacji fizycznej, a nie dla celów medycznych 
lub rehabilitacyjnych (36) 

(CPC wersja 1.0 97230) 

Dla sposobu 1: 

UE: Bez zobowiązań 

Dla sposobu 2 

Bez ograniczeń 

g) Usługi w zakresie połączeń telekomunikacyjnych (CPC 
7543) 

Dla sposobów 1 oraz 2 

Bez ograniczeń  

(1) W odniesieniu do sektorów usług ograniczenia te nie wykraczają poza ograniczenia odzwierciedlone w aktualnych zobowiązaniach GATS. 
(2) Obejmuje doradztwo prawne, usługi w zakresie reprezentacji prawnej, usługi prawne w zakresie arbitrażu i postępowania rozjemczego/mediacji, a także usługi prawne w zakresie sporządzania i uwierzytel

niania dokumentów. Świadczenie usług prawnych jest dozwolone wyłącznie w odniesieniu do międzynarodowego prawa publicznego, prawa Unii Europejskiej i prawa obowiązującego na obszarze każdej 
jurysdykcji, gdzie usługodawca lub jego pracownicy mają kwalifikacje do wykonywania zawodu prawnika oraz, podobnie jak świadczenie innych usług, podlega wymogowi uzyskania zezwolenia 
i procedurom stosowanym w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W przypadku prawników świadczących usługi prawne w zakresie międzynarodowego prawa publicznego i prawa zagranicznego 
mogą one między innymi przyjmować formę zachowania zgodności z miejscowymi kodeksami etyki, stosowania krajowych tytułów (chyba że uzyskano prawo noszenia tytułu stosowanego w państwie 
przyjmującym), wymogów w zakresie ubezpieczeń, zwykłej rejestracji w palestrze państwa przyjmującego lub uproszczonego przyjęcia do palestry państwa przyjmującego w drodze testu kwalifikacji i zarejes
trowania działalności w państwie przyjmującym. Usługi prawne dotyczące prawa Unii Europejskiej świadczone są z zasady przez w pełni wykwalifikowanych prawników przyjętych do palestry w Unii 
Europejskiej występujących osobiście, natomiast usługi prawne dotyczące prawa danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej świadczone są z zasady przez w pełni wykwalifikowanych prawników 
przyjętych do palestry w tym państwie członkowskim Unii Europejskiej, występujących osobiście. Pełne przyjęcie do palestry w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej może być więc konieczne 
do występowania w roli przedstawiciela przed sądami i innymi właściwymi organami w Unii Europejskiej, ponieważ wiąże się to z praktykowaniem unijnego i krajowego prawa proceduralnego. Jednakże 
w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej prawnicy zagraniczni nie w pełni przyjęci do palestry mają prawo reprezentować w postępowaniach cywilnych stronę będącą obywatelem lub 
pochodzącą z państwa, w którym prawnik jest uprawniony do wykonywania zawodu.  
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(3) Nie obejmuje doradztwa prawnego i usług w zakresie reprezentacji prawnej w sprawach podatkowych, które znajdują się pod pozycją 1.A.a). Usługi prawne.  
(4) Zaopatrzenie ogółu społeczeństwa w produkty farmaceutyczne, podobnie jak świadczenie innych usług, podlega wymogowi uzyskania licencji i posiadania kwalifikacji oraz procedurom stosowanym 

w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą ogólną działalność ta jest zastrzeżona dla farmaceutów. W niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej tylko sprzedaż leków 
na receptę jest zastrzeżona dla farmaceutów.  

(5) Część CPC 85201, która znajduje się pod pozycją 1.A.h). Usługi medyczne i stomatologiczne.  
(6) Przedmiotowe usługi wiążą się z zawodem pośrednika obrotu nieruchomościami i nie mają wpływu na żadne prawa lub ograniczenia wobec osób fizycznych i prawnych nabywających nieruchomości.  
(7) Usługi konserwacji i naprawy sprzętu transportowego (CPC 6112, 6122, 8867 i CPC 8868) znajdują się pod pozycjami od l.F.l) 1 do 1.F.l) 4. 

Usługi konserwacji i naprawy urządzeń oraz sprzętu biurowego, włącznie z komputerami (CPC 845), znajdują się pod pozycją 1.B. USŁUGI KOMPUTEROWE.  
(8) Nie obejmuje usług poligraficznych, które obejmuje CPC 88442 i które znajdują się pod pozycją 1.F p).  
(9) Termin „obsługa” odnosi się do takich czynności jak przyjęcie, sortowanie, transport i doręczenie.  

(10) „Przesyłka pocztowa” odnosi się do przesyłek obsługiwanych przez dowolny rodzaj podmiotu gospodarczego, publicznego lub prywatnego.  
(11) Na przykład listy, karty pocztowe.  
(12) Włącznie z książkami i katalogami.  
(13) Dzienniki, gazety, czasopisma.  
(14) Przesyłki ekspresowe mogą obejmować, oprócz skróconego czasu przesyłki i większej niezawodności dostawy, czynniki dodatkowe, takie jak: odbiór z miejsca pochodzenia, przekazanie do rąk własnych 

adresata, śledzenie i monitorowanie, możliwość zmiany miejsca przeznaczenia i adresata w trakcie tranzytu, potwierdzenie odbioru.  
(15) Oferowanie środków, łącznie z udostępnieniem pomieszczeń na zasadzie ad hoc, jak również przewożeniem przez stronę trzecią, umożliwianie doręczania własnych przesyłek w drodze wzajemnej wymiany 

przesyłek pocztowych między użytkownikami korzystającymi z przedmiotowej usługi. Przesyłka pocztowa odnosi się do przesyłek obsługiwanych przez dowolny rodzaj podmiotu gospodarczego, 
publicznego lub prywatnego.  

(16) Dla podsektorów od (i) do (iv) wymagane mogą być indywidualne licencje nakładające szczególne obowiązki świadczenia usługi powszechnej lub wkład finansowy na fundusz kompensacyjny.  
(17) „Przesyłki korespondencyjne”: informacja w formie pisemnej, na fizycznym nośniku dowolnego rodzaju, przekazywana i dostarczana pod adres wskazany przez nadawcę na przesyłce lub na jej opakowaniu. 

Książek, katalogów, gazet i czasopism nie uważa się za przesyłki korespondencyjne. (18) Samodzielny transport poczty dowolnym środkiem transportu lądowego.  
(19) Samodzielny transport poczty środkiem transportu lotniczego.  
(20) Usługi te nie obejmują przetwarzania danych lub informacji on-line (włącznie z przetwarzaniem transakcji) (część CPC 843), które znajduje się pod pozycją 1.B. Usługi komputerowe.  
(21) Nadawanie określa się jako nieprzerwany ciąg transmisji wymagany do rozpowszechniania sygnałów programów telewizyjnych i radiowych dla ogółu społeczeństwa, ale nie obejmuje transmisji (contribution 

links) między operatorami 
(22) Usługi te obejmują usługi telekomunikacyjne polegające na przekazie i odbiorze transmisji radiowej i telewizyjnej drogą satelitarną (nieprzerwany ciąg transmisji drogą satelitarną wymagany do rozpowszech

niania sygnałów programów telewizyjnych i radiowych dla ogółu społeczeństwa). Obejmuje to sprzedaż praw do korzystania z usług satelitarnych, ale nie obejmuje sprzedaży pakietów programów telewi
zyjnych gospodarstwom domowym.  

(23) Usługi te, obejmujące CPC 62271, znajdują się w dziale USŁUGI W ZAKRESIE ENERGII pod pozycją 18.D.  
(24) Nie obejmuje usług konserwacji i naprawy, które znajdują się w dziale USŁUGI BIZNESOWE pod pozycją 1.B. i 1.F.l). Nie obejmuje detalicznej sprzedaży produktów energetycznych, które znajdują się 

w dziale USŁUGI W ZAKRESIE ENERGII pod pozycją 13.E i 13.F.  
(25) Sprzedaż detaliczna produktów farmaceutycznych oraz towarów medycznych i ortopedycznych znajduje się w dziale WOLNE ZAWODY pod pozycją 1.A k).  
(26) Odpowiada usługom kanalizacyjnym.  
(27) Odpowiada usługom w zakresie oczyszczania spalin.  
(28) Odpowiada niektórym częściom usług w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu.  
(29) Catering przy okazji świadczenia usług transportu lotniczego znajduje się w dziale USŁUGI POMOCNICZE DLA USŁUG TRANSPORTOWYCH pod pozycją 12.D.a) Usługi obsługi naziemnej.  
(30) W tym usługi dowozowe i transport sprzętu przez usługodawców w zakresie międzynarodowego transportu morskiego pomiędzy portami znajdującymi się w tym samym państwie, jeżeli nie ma to wpływu 

na dochody.  
(31) Część CPC 71235, która znajduje się w dziale USŁUGI KOMUNIKACYJNE pod pozycją 2.A. Usługi pocztowe i kurierskie.  
(32) Transport paliwa rurociągami znajduje się w dziale USŁUGI W ZAKRESIE ENERGII pod pozycją 13.B  
(33) Nie obejmuje usług w zakresie konserwacji i naprawy sprzętu transportowego, które znajdują się w dziale USŁUGI BIZNESOWE pod pozycjami od 1.F.l) 1 do 1.F l) 4.  
(34) Usługi pomocnicze w branży transportu paliwa rurociągami znajdują się w dziale USŁUGI W ZAKRESIE ENERGII pod pozycją 13.C.  
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(35) Obejmuje następujące usługi świadczone na podstawie wynagrodzenia lub umowy: usługi w zakresie doradztwa i konsultingu odnoszące się do górnictwa, przygotowanie terenu, montaż urządzeń 
wiertniczych, wiercenie, usługi dotyczące usuwania pozostałości z odwiertów, usługi związane z orurowaniem, zapewnianie i obsługa płuczki wiertniczej, kontrola ciał stałych, specjalne czynności wiertnicze 
wgłębne i roboty ratunkowe, geologia terenów odwiertów i kontrola odwiertu, usuwanie rdzenia, testowanie odwiertów, usługi w zakresie obsługi odwiertu urządzeniami liniowymi, zapewnianie i obsługa 
cieczy roboczych (solanek), dostawa i montaż urządzeń stosowanych przy opróbowaniu i zbrojeniu otworów wiertniczych, cementowanie (pompowanie ciśnieniowe), usługi stymulacji (szczelinowanie, 
kwasowanie oraz pompowanie ciśnieniowe), usługi w zakresie remontów kapitalnych i napraw otworów wiertniczych, zamykanie i likwidowanie otworów wiertniczych. 
Nie obejmuje bezpośredniego dostępu do surowców naturalnych lub ich eksploatacji. 
Nie obejmuje prac przygotowawczych w terenie pod wydobycie surowców innych niż ropa naftowa i gaz (CPC 5115), które znajdują się pod pozycją 3. BUDOWNICTWO.  

(36) Masaże terapeutyczne i usługi kuracji cieplnych znajdują się pod pozycjami: 1.A.h) Usługi medyczne, 1.A.j) 2 Usługi świadczone przez pielęgniarki, fizjoterapeutów i personel paramedyczny oraz usługi 
w zakresie ochrony zdrowia (8.A i 8.C).”.                                                                                                                                                                                                                                                               
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ZAŁĄCZNIK XII 

„SEKCJA D 

EKWADOR 

Niniejszy wykaz zobowiązań jest zgodny z przepisami konstytucyjnymi i prawnymi regulującymi sektor usług 
w Ekwadorze oraz ich zgodność ze zobowiązaniami podjętymi na poziomie wielostronnym. 

W celu opracowania tej oferty zobowiązań uwzględniono Centralną Klasyfikację Produktów (CPC) określoną 
w dokumentach statystycznych Urzędu Statystycznego Narodów Zjednoczonych, seria M, nr 77, prov., z 1991 r. 
w odniesieniu do transgranicznego handlu usługami. 

Poniższy wykaz składa się z następujących elementów: 

a)  pierwszej kolumny wskazującej sektor lub podsektor, w którym Ekwador podejmuje zobowiązanie oraz zakres 
zobowiązania, do którego mają zastosowanie zastrzeżenia; 

b)  drugiej kolumny opisującej mające zastosowanie zastrzeżenia, sposób świadczenia usługi oraz dotknięte nimi 
obowiązki (Dostęp do rynków – AM lub Traktowanie narodowe – NT). Zobowiązania w zakresie AM i NT są od 
siebie niezależne; tj. jeżeli nie podjęto żadnych zobowiązań dotyczących AM (pozostają „bez zobowiązań”), nie 
powoduje to unieważnienia zobowiązania dotyczącego NT. 

Do celów przeglądu i analizy metodologicznej należy podkreślić następujące kwestie: 

Brak jest jakichkolwiek zobowiązań w sektorach lub podsektorach usług niewymienionych w wykazie 

W przypadku podsektorów usług, w których zobowiązania są utrzymane lub wprowadzono nowe zobowiązania, 
zmiany znajdują się w lewej kolumnie zatytułowanej „Sektor lub podsektor” 

Zastrzeżenia, warunki i wyłączenia odnoszące się do zasad dostępu do rynku i traktowania narodowego oraz stosowane 
do utrzymanych lub nowo wprowadzonych zobowiązań znajdują się w prawej kolumnie zatytułowanej „Opis 
zastrzeżeń”. 

W celu uzupełnienia wykazu ta sama kolumna po prawej stronie obejmuje „uwagi” uważane za niezbędne w sprawie 
wprowadzonego lub utrzymanego zobowiązania lub zastrzeżenia. 

Zobowiązania w konkretnych sektorach lub podsektorach podlegają horyzontalnym zastrzeżeniom i ograniczeniom 
zawartym w pierwszej sekcji, które mają zastosowanie ogólne i bezwarunkowe do wszystkich sektorów, o ile inaczej nie 
postanowiono. 

Zobowiązania nie obejmują środków dotyczących wymogów, standardów technicznych, procedur lub procesów 
koniecznych do świadczenia usług, które mają zastosowanie nawet w przypadku, gdy nie są wskazane w wykazie, o ile 
nie stanowią one ograniczenia zasad dostępu do rynku i traktowania narodowego. 

Zastrzeżenia, warunki i wyłączenia zawarte w poniższym wykazie nie będą miały zastosowania, jeżeli nie są spójne ze 
zobowiązaniami Ekwadoru dotyczącymi podsektorów i sposobów świadczenia usług w ramach wykazu szczegółowych 
zobowiązań podjętych w celu uzyskania przez niego członkostwa w Światowej Organizacji Handlu – WTO w 1996 r.; 
wersja zmieniona tych zobowiązań znajduje się w dokumencie S/DCS/W/ECU z dnia 24 stycznia 2003 r. opracowanym 
na podstawie oryginalnych tekstów i zmian do dokumentów GATS/SC/98/Suppl.1 oraz GATS/SC/98/Suppl.2 Układu 
ogólnego w sprawie handlu usługami WTO (GATS). Wspomniane zastrzeżenia, warunki i wyłączenia będą miały 
zastosowanie i będą wymagane wobec nowych sektorów lub sposobów świadczenia usług określonych wyłącznie 
w poniższym wykazie. 

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 107 ust. 3 odnoszącymi się do zakresu zasad w tytule w sprawie handlu 
usługami, zakładania przedsiębiorstw i handlu elektronicznego, nie wskazano żadnych środków, które mogą być 
wprowadzone lub utrzymane przez państwo Ekwador w odniesieniu do dotacji i subsydiów. 

Podobnie na podstawie art. 107 ust. 5 tytułu w sprawie handlu usługami, zakładania przedsiębiorstw i handlu elektro
nicznego, Ekwador zastrzega sobie prawo do ustanowienia, utrzymania i pełnego wdrożenia swoich przepisów 
krajowych w celu osiągnięcia uzasadnionych celów strategicznych w obszarach takich jak m.in. ochrona grup 
szczególnie wrażliwych, ochrona konsumentów, zdrowia i środowiska. 

Zgodnie z art. 107 ust. 4 tytułu w sprawie handlu usługami, zakładania przedsiębiorstw i handlu elektronicznego, 
niniejsze zobowiązania nie obejmują usług świadczonych w ramach wykonywania władzy publicznej. 

Prawa i obowiązki wynikające z niniejszego wykazu zobowiązań nie mają bezpośredniego zastosowania i nie są 
bezpośrednio skuteczne, a zatem nie przyznają bezpośrednio żadnych praw poszczególnym osobom fizycznym lub 
osobom prawnym.  

24.12.2016 L 356/1200 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



Sektor lub podsektor Opis zastrzeżeń 

WSZYSTKIE SEKTORY  Świadczenie usług w sektorach strategicznych i usług publicznych 

Świadczenie usług publicznych oraz usług w sektorach strategicznych będzie wymagać uprzedniego uzyskania koncesji, 
licencji, zezwoleń lub innych form pozwoleń zgodnie z odpowiednim prawodawstwem obowiązującym w danym sek
torze. W przypadku ustanowienia wymogu świadczenia usług, częściowo lub w całości, na terytorium Ekwadoru, moż
liwe jest również ustanowienie wymogu dotyczącego ustanowienia siedziby przedsiębiorstwa w Ekwadorze dla osób 
prawnych zarejestrowanych zgodnie z prawem innego państwa i których siedziba główna znajduje się w innym pań
stwie. 

Takie wymogi mają zastosowanie do świadczenia usług publicznych oraz usług dotyczących wykorzystywania energii 
we wszystkich jej formach, telekomunikacji, eksploatacji nieodnawialnych zasobów naturalnych, transportu i rafinacji 
węglowodorów, bioróżnorodności i dziedzictwa genetycznego, wody i widma radiowego. 

Łączne lub częściowe nabycie udziałów lub jakichkolwiek praw do kontroli, zarządzania lub administracji przedsiębior
stwami prowadzącymi działalność w obszarach wymienionych w poprzednim akapicie może podlegać zatwierdzeniu 
przez właściwe władze. 

Kryteria udzielania licencji, zezwoleń i innych form pozwoleń są przejrzyste i niedyskryminacyjne w odniesieniu 
do uczestnictwa usługodawców ze Strony UE i nie stanowią ograniczeń ilościowych dotyczących świadczenia usług. 

Szczegółowe zobowiązania podjęte przez Ekwador w niniejszej Umowie dotyczące sektorów strategicznych i usług pu
blicznych są uważane za przypadki wyjątkowe przewidziane w przepisach krajowych w odniesieniu do przekazania 
uprawnień podmiotom prywatnym w zakresie świadczenia usług publicznych i w sektorach strategicznych. 

Własność gruntów i wody 

Cudzoziemcy lub zagraniczne osoby prawne nie mogą, w jakimkolwiek charakterze, nabywać gruntów lub uzyskiwać 
koncesji w obszarach bezpieczeństwa krajowego do celów eksploatacji gospodarczej. 

Ekwador zastrzega sobie prawo do wprowadzenia lub utrzymania środków w odniesieniu do własności cudzoziemców 
położonych w regionach przygranicznych, na wybrzeżu kraju lub na wyspiarskim terytorium Ekwadoru. 

Podstawowe bezpieczeństwo 

Produkcja, przywóz, posiadanie i stosowanie broni chemicznej, biologicznej i jądrowej są zakazane, taka samo jak zaka
zane jest wprowadzanie na terytorium kraju odpadów jądrowych i toksycznych. 

Gospodarka społeczna 

Zgodnie z przepisami Konstytucji, Republika Ekwadoru zastrzega sobie prawo do wprowadzenia środków przyznają
cych preferencyjne i zróżnicowane traktowanie sektorom, w których prowadzona jest działalność przy wykorzystaniu 
modelu gospodarki społecznej, włącznie z sektorami spółdzielni i stowarzyszeń lokalnych. 
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Sektor lub podsektor Opis zastrzeżeń  

Dziedzictwo kulturalne i naturalne 

Ekwador zastrzega sobie prawo do wprowadzenia lub utrzymania środków przyznających prawa lub preferencje spo
łecznościom lokalnym w zakresie wspierania, promowania i rozwoju form wyrazu związanych z niematerialnym dzie
dzictwem kulturowym. Ekwador zastrzega sobie również prawo do wprowadzenia lub utrzymania środków przyznają
cych prawa lub preferencje społecznościom lokalnym w zakresie ochrony, zachowania, odzyskania i wspierania ekwa
dorskiego dziedzictwa naturalnego, oznaczającego wszelkie fizyczne, biologiczne i geologiczne cechy mające wartość 
dla środowiska, nauki, kultury lub krajobrazu, włącznie z krajowym systemem chronionych obszarów oraz wrażliwych 
i zagrożonych ekosystemów. 

Przemysł wydawniczy 

Ekwador zastrzega sobie prawo do wprowadzania lub utrzymania środków przyznających osobie fizycznej lub prawnej 
Strony UE traktowanie takie, jakie przyznawane jest przez tę drugą Stronę ekwadorskim osobom fizycznym lub praw
nym w sektorze wydawniczym. 

1. USŁUGI BIZNESOWE  

A. Wolne zawody W celu wykonywania większości wolnych zawodów w Ekwadorze, kwalifikacje zawodowe uzyskane zagranicą muszą 
zostać uznane przez właściwy krajowy organ, który wymaga zazwyczaj miejsca zamieszkania w Ekwadorze, przed ta
kim uznaniem kwalifikacji. 

a) usługi prawne (CPC 861) Wyłącznie usługi w zakresie doradz
twa prawnego w sprawach prawa zagranicznego i międzynarodo
wego (z wyłączeniem usług w zakresie doradztwa prawnego, 
przedstawicielstwa prawnego i usług notarialnych zgodnie z pra
wem krajowym) 

1) MA; NT: bez ograniczeń 

2) MA; NT: bez ograniczeń 

b) usługi rachunkowo-księgowe i audytorskie (CPC 862); 1) MA; NT: bez zobowiązań 

2) MA; NT: bez ograniczeń 

c) usługi podatkowe (CPC 863) 1) MA; NT: bez zobowiązań 

2) MA; NT: bez ograniczeń 

d) usługi architektoniczne (CPC 8671) 1) MA; NT: bez ograniczeń 

2) MA; NT: bez ograniczeń 

g) usługi w zakresie planowania urbanistycznego i architektury 
krajobrazu (CPC 8674) 

1) MA; NT: bez ograniczeń 

2) MA; NT: bez ograniczeń 
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e) usługi inżynierskie (CPC 8672), z wyłączeniem usług nabywa
nych przez państwo 

1) MA; NT: bez ograniczeń 

2) MA; NT: bez ograniczeń 

f) usługi inżynierskie kompleksowe (CPC 8673), z wyłączeniem 
usług nabywanych przez państwo 

1) MA, NT: bez ograniczeń 

2) MA, NT: bez ograniczeń 

h) usługi medyczne i stomatologiczne (CPC 9312) 1) MA; NT: bez ograniczeń 

2) MA; NT: bez ograniczeń 

B. Usługi komputerowe i usługi z nimi związane, wyłącznie: 

usługi doradztwa związane z instalacją sprzętu komputerowego 
(CPC 841); 

usługi konserwacji i naprawy maszyn biurowych, włącznie z kom
puterami (CPC 845) oraz 

pozostałe usługi komputerowe(CPC 849). 

1) MA, NT: bez ograniczeń 
2) MA, NT: bez ograniczeń 

E. Usługi wynajmu lub dzierżawy bez obsługi  

a) usługi wynajmu lub dzierżawy statków bez załogi (CPC 83101 
i 83103) 

b) usługi wynajmu lub dzierżawy samolotów bez załogi (CPC 
83104) 

c) usługi wynajmu lub dzierżawy innych środków transportu bez 
obsługi (83101+ 83102 + 83105) 

d) usługi wynajmu lub dzierżawy innych maszyn lub sprzętu bez 
obsługi ( 83106-83109) 

1) MA; NT: bez ograniczeń 

2) MA; NT: bez ograniczeń 

F. Pozostałe usługi biznesowe  

a) usługi reklamowe (CPC 871) 

Wyłącznie: a) usługi sprzedaży lub dzierżawy miejsca lub czasu 
na cele reklamowe (CPC 8711) 

1) MA; NT: bez ograniczeń 

2) MA; NT: bez ograniczeń 
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b) usługi badania rynku i opinii publicznej (CPC 864) 1) MA; NT: bez ograniczeń 

2) MA; NT: bez ograniczeń 

c) usługi konsultingowe w zakresie zarządzania (CPC 865) 1) MA; NT: bez ograniczeń 

2) MA; NT: bez ograniczeń 

d) usługi związane z usługami konsultingowymi w zakresie za
rządzania (CPC 866) 

1) MA; NT: bez ograniczeń 

2) MA; NT: bez ograniczeń 

e) usługi w zakresie badań i analiz technicznych (CPC 8676) 1) MA; NT: bez ograniczeń 

2) MA; NT: bez ograniczeń 

h) usługi związane z górnictwem (CPC 883) 1) MA; NT: bez ograniczeń 

2) MA; NT: bez ograniczeń 

k) usługi rekrutacji i pozyskiwania personelu (CPC 872) 1) MA; NT: bez ograniczeń 

2) MA; NT: bez ograniczeń 

m) powiązane usługi konsultingu naukowego i technicznego 
(CPC 8675), z wyłączeniem usług nabywanych przez państwo 

1) MA; NT: bez ograniczeń 
2) MA; NT: bez ograniczeń 

n) konserwacja i naprawa sprzętu (z wyłączeniem statków mor
skich, powietrznych i innego sprzętu transportowego) (CPC 
633 + 8861-8866) 

1) MA; NT: bez ograniczeń 

2) MA; NT: bez ograniczeń 

o) usługi sprzątania i czyszczenia obiektów 1) MA; NT: bez ograniczeń 

2) MA; NT: bez ograniczeń 

o) usługi fotograficzne (CPC 875) 1) MA; NT: bez ograniczeń 

2) MA; NT: bez ograniczeń 
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q) usługi związane z pakowaniem (CPC 876) 1) MA; NT: bez ograniczeń 

2) MA; NT: bez ograniczeń 

2. USŁUGI KOMUNIKACYJNE  

A. Usługi pocztowe i kurierskie (część CPC 7511 i CPC 7512) 

Usługi odnoszące się do obsługi przesyłek pocztowych według 
następującego wykazu podsektorów, z przeznaczeniem krajowym 
lub zagranicznym: 
(i) obsługa zaadresowanych pisemnych informacji na fizycznym 
nośniku dowolnego rodzaju, w tym usługi w zakresie mieszanych 
przesyłek pocztowych i bezpośrednie przesyłki pocztowe, 

(ii) obsługa zaadresowanych paczek, 

(iii) obsługa zaadresowanych wydawnictw prasowych, 

(iv) obsługa przesyłek określonych powyżej w ppkt (i)–(iii), w for
mie przesyłek poleconych lub ubezpieczonych, 

(v) przesyłki ekspresowe dla pozycji określonych powyżej w ppkt 
(i) – (iii), 

(vi) obsługa przesyłek niezaadresowanych,  

1) MA; NT: bez zobowiązań, do końca piątego roku od wejścia w życie niniejszej Umowy. Bez ograniczeń, począwszy 
od szóstego roku. 

2) MA; NT: bez ograniczeń 

(vii) wymiana dokumentów. 

Zobowiązania w podsektorach (i), (iv) i (v) wyklucza się w przy
padku, gdy wchodzą one w zakres usług, które mogą być zarezer
wowane dla państwa, tj. dla przesyłek korespondencyjnych (1), 
których cena jest niższa niż dwuipółkrotna wartość podstawowej 
stawki publicznej, pod warunkiem że ważą one mniej niż 50 gra
mów, oraz dla usług w zakresie przesyłania listów poleconych 
stosowanych w toku procedur sądowych lub administracyjnych. 
(część CPC 751, część CPC 71235 (2) i część CPC 73210 (3))  
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C. Usługi telekomunikacyjne 

Włącznie z wymienionymi poniżej usługami, z wyłączeniem nad
awania. 
Usługi te nie obejmują działalności gospodarczej polegającej 
na dostarczaniu treści, których transport wiąże się z usługami te
lekomunikacyjnymi.  

a) wszystkie usługi polegające na przesyłaniu i odbiorze sygna
łów za pomocą dowolnych środków elektromagnetycznych 

1) MA; NT: bez ograniczeń 

2) MA; NT: bez ograniczeń 

b) usługi związane z możliwościami satelitarnymi w celu podłą
czenia telewizyjnych i radiowych stacji nadawczych 

1) MA; NT: bez ograniczeń 

2) MA; NT: bez ograniczeń 

o) pozostałe 1) MA; NT: bez zobowiązań 

2) MA; NT: bez ograniczeń 

3. BUDOWNICTWO I POKREWNE USŁUGI INŻYNIERSKIE  

A. Roboty ogólnobudowlane przy budynkach (CPC 512) 

(CPC 5121) Budynki jedno- i dwurodzinne, (CPC 5122), budynki 
wielorodzinne, (CPC 5123) magazyny i budynki przemysłowe, 
(CPC 5125) budynki rozrywki publicznej, (CPC 51260) hotele, 
restauracje i podobne budynki 

1) MA; NT: bez ograniczeń 

2) MA; NT: bez ograniczeń 

B. Ogólne roboty budowlane w zakresie inżynierii lądowej i wod
nej (CPC 513), z wyłączeniem usług nabywanych przez państwo 

1) MA; NT: bez ograniczeń 

2) MA; NT: bez ograniczeń 

C. Prace instalacyjne i montażowe (CPC 514+516) 1) MA; NT: bez ograniczeń 

2) MA; NT: bez ograniczeń 

D. Roboty wykończeniowe przy budynkach (CPC 517) 1) MA; NT: bez ograniczeń 

2) MA; NT: bez ograniczeń 
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E. Pozostałe (CPC 511+515+518). 

(CPC 511 Przygotowanie terenu pod budowę, CPC 515 Specjalis
tyczne roboty budowlane, CPC 518 Usługi wynajmu sprzętu bu
dowlanego lub do wyburzania budynków lub prac z zakresu in
żynierii lądowej i wodnej wraz z obsługą operatorską) 

1) MA; NT: bez ograniczeń 

2) MA; NT: bez ograniczeń 

4. USŁUGI W ZAKRESIE DYSTRYBUCJI  

A. Usługi świadczone przez pośredników pobierających prowizje 
(CPC 621)  

a) usługi świadczone przez pośredników pobierających prowizje 
dotyczące pojazdów silnikowych, motocykli i skuterów śnieżnych 
oraz części i akcesoriów do nich (część CPC 6111, część CPC 
6113 i część CPC 6121) 

1) MA; NT: bez ograniczeń 

2) MA; NT: bez ograniczeń 

b) pozostałe usługi świadczone przez pośredników pobierających 
prowizje (CPC 621) 

1) MA; NT: bez ograniczeń 

2) MA; NT: bez ograniczeń 

B. Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej  

a) sprzedaż hurtowa użytkowych pojazdów silnikowych, motocy
kli i skuterów śnieżnych oraz ich części i akcesoriów (część 
CPC 6111, część CPC 6113 i część CPC 6121) 

1) MA; NT: bez ograniczeń 

2) MA; NT: bez ograniczeń 

b) usługi w zakresie sprzedaży hurtowej końcowych urządzeń te
lekomunikacyjnych (część CPC 7542) 

1) MA; NT: bez ograniczeń 

2) MA; NT: bez ograniczeń 

c) pozostałe usługi w zakresie sprzedaży hurtowej (CPC 622) 
z wyłączeniem produktów energetycznych, minerałów, chemika
liów i produktów farmaceutycznych.  

C. Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej (CPC 
631 + 632 + 6111 + 6113 + 6121+7542)  

24.12.2016 
L 356/1207 

D
ziennik U

rzędow
y U

nii Europejskiej 
PL    



Sektor lub podsektor Opis zastrzeżeń 

Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej żywności (CPC 631) 1) MA; NT: bez ograniczeń 

2) MA; NT: bez ograniczeń 

Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej produktów nieżywnościo
wych (CPC 632) 

1) MA; NT: bez ograniczeń 

2) MA; NT: bez ograniczeń 

Sprzedaż pojazdów silnikowych (CPC 6111) 1) MA; NT: bez ograniczeń 

2) MA; NT: bez ograniczeń 

Sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (CPC 
6113) 

1) MA; NT: bez ograniczeń 

2) MA; NT: bez ograniczeń 

Sprzedaż motocykli i skuterów śnieżnych oraz powiązanych 
części i akcesoriów (CPC 6121) 

1) MA; NT: bez ograniczeń 

2) MA; NT: bez ograniczeń 

Usługi w zakresie sprzedaży hurtowej i detalicznej końcowych 
urządzeń telekomunikacyjnych (część CPC 7542) 

1) MA; NT: bez ograniczeń 

2) MA; NT: bez ograniczeń 

D. Usługi w zakresie franchisingu (CPC 8929) 1) MA; NT: bez ograniczeń 

2) MA; NT: bez ograniczeń 

6. USŁUGI W ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA NATURAL
NEGO  

A. Usługi kanalizacyjne (CPC 9401) 1) MA; NT: bez ograniczeń 

2) MA; NT: bez ograniczeń 

B. Usługi usuwania odpadów (CPC 9402) 1) MA; NT: bez ograniczeń 

2) MA; NT: bez ograniczeń 
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C. Usługi sanitarne i podobne (CPC 9403) 1) MA; NT: bez ograniczeń 

2) MA; NT: bez ograniczeń 

D. Pozostałe 

— Usługi w zakresie oczyszczania spalin (CPC 9404) 

— Usługi w zakresie zwalczania hałasu (CPC 9405) 

— Usługi w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu (część CPC 
9406) 

— Pozostałe (CPC 9409)  

1) MA; NT: bez ograniczeń 

2) MA; NT: bez ograniczeń 

7. USŁUGI FINANSOWE Świadczenie transgranicznych usług finansowych w Ekwadorze, włącznie z usługami ubezpieczeniowymi i pokrewnymi, 
nie oznacza, że podmioty świadczące takie usługi mogą prowadzić działalność na terytorium Ekwadoru lub ją reklamo
wać. Ekwador może zdefiniować terminy »prowadzenie działalności« i »reklamowanie«, w przypadkach gdy takie defini
cje nie są spójne ze zobowiązaniami podjętymi dla sposobów 1 i 2. 

Ekwador może nałożyć wymóg przedstawienia dowodu na piśmie dotyczącego zezwolenia udzielonego przez właściwy 
organ drugiej Strony dla podmiotów świadczących transgraniczne usługi finansowe oraz dla oferowanych przez nich 
produktów i instrumentów finansowych w Ekwadorze. 

Towarzystwa ubezpieczeniowe mogą zawierać umowy reasekuracji za granicą, tak długo jak przedsiębiorstwa reaseku
racyjne są zaklasyfikowane zgodnie z międzynarodowymi standardami oraz podlegają przepisom ustanowionym przez 
Urząd Nadzoru nad Bankami, Zakładami Ubezpieczeń i Prywatnymi Funduszami Emerytalnymi (SBS – Superintenden
cia de Banca y Seguros). Dla większej przejrzystości, jeżeli towarzystwa ubezpieczeniowe zawierają bezpośrednio 
umowy reasekuracyjne, powinny one dokonywać takich czynności z przedsiębiorstwami wymienionymi w rejestrze rea
sekuracji SBS. 

Usługi pomocnicze w zakresie usług finansowych odnoszące się do dostarczania i transferu informacji finansowych 
oraz przetwarzania danych finansowych powinny być zarejestrowane zgodnie z zasadami ustanowionymi przez Urząd 
Nadzoru nad Bankami, Zakładami Ubezpieczeń i Prywatnymi Funduszami Emerytalnymi (Superintendency of Banking, 
Insurance and Private Pension Fund Administrators). Wymienione usługi pomocnicze nie mogą polegać na gromadze
niu, utrzymywaniu lub dostarczaniu informacji kredytowych. Dla większej przejrzystości, usługi w zakresie informacji 
finansowych lub przetwarzanie danych finansowych podlegają przepisom ekwadorskim regulującym ochronę takich in
formacji. 

Dla większej przejrzystości, obowiązkowe wskaźniki ryzyka dotyczące instytucji finansowych zarejestrowanych na mocy 
prawa ekwadorskiego nakładają na zagraniczne agencje oceny ryzyka wymóg uprzedniej rejestracji w Urzędzie Nadzoru 
nad Bankami, Zakładami Ubezpieczeń i Prywatnymi Funduszami Emerytalnymi. 

Na rynku papierów wartościowych Ekwador będzie akceptować ocenę ryzyka agencji uznanej przez Europejski Urząd 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) jako »statystycznej organizacji ratingowej uznanej w skali kraju – 
RSRO«, w przypadku drugiej oferty publicznej na ekwadorskim rynku papierów wartościowych, papierów wartościo
wych wyemitowanych za granicą lub pierwszej oferty publicznej na ekwadorskim rynku papierów wartościowych do
konanej przez międzynarodowych emitentów uznanych za emitentów lokalnych.  
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Ekwador zastrzega sobie prawo do wprowadzenia lub utrzymania środków, które ograniczają nabywanie obowiązko
wego ubezpieczenia poza Ekwadorem lub które nakładają wymóg nabycia takiego obowiązkowego ubezpieczenia od 
podmiotów z siedzibą w Ekwadorze, np. Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT – obowiązkowe ubezpie
czenie komunikacyjne). Ekwador zastrzega sobie prawo do wprowadzenia lub utrzymania środków, które ograniczają 
nabywanie usług reasekuracji lub retrocesji odnoszących się do takiego ubezpieczenia obowiązkowego poza Ekwado
rem lub które nakładają wymóg nabycia takich usług od pomiotów z siedzibą w Ekwadorze.  

A. WSZYSTKIE USŁUGI UBEZPIECZENIOWE I POKREWNE Aby móc prowadzić działalność w Ekwadorze, zagraniczne towarzystwa ubezpieczeniowe i reasekuracji, pośrednicy 
i podmioty świadczące usługi dodatkowego ubezpieczenia muszą zostać zarejestrowani i przedłużyć swoją rejestrację 
zgodnie z przepisami krajowymi. 

1) Ubezpieczenia inne niż na życie Dla sposobu 1 i sposobu 2 

MA, NT: Bez zobowiązań, z wyjątkiem: 

a) ubezpieczenia od ryzyka dotyczącego: 

(i) żeglugi morskiej i zarobkowego transportu lotniczego oraz lotów kosmicznych i transportu ładunków w przestrzeni 
kosmicznej (włączając satelity), przy czym ubezpieczenie to obejmuje niektóre lub wszystkie następujące pozycje: trans
portowane towary, pojazd transportujący towary oraz wszelką odpowiedzialność z nimi związaną; oraz 

(ii) towarów w tranzycie międzynarodowym.    

2) Reasekuracja i retrocesja 1) MA: bez ograniczeń 

NT: bez ograniczeń 
2) MA: bez ograniczeń 

NT: bez ograniczeń 

3) Pośrednictwo ubezpieczeniowe, takie jak usługi brokerskie 
i agencyjne 

1) MA i NT: Bez zobowiązań, z wyjątkiem ubezpieczenia od ryzyka dotyczącego: 

międzynarodowej żeglugi morskiej i międzynarodowego zarobkowego transportu lotniczego oraz lotów kosmicznych 
i transportu ładunków w przestrzeni kosmicznej (włączając satelity), przy czym ubezpieczenie to obejmuje niektóre lub 
wszystkie następujące pozycje: transportowane towary, pojazd transportujący towary oraz wszelką odpowiedzialność 
z nimi związaną; oraz towarów w tranzycie międzynarodowym.  
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2) MA: bez zobowiązań, z wyjątkiem ubezpieczenia od ryzyka dotyczącego: 

międzynarodowej żeglugi morskiej i międzynarodowego zarobkowego transportu lotniczego oraz lotów kosmicznych 
i transportu ładunków w przestrzeni kosmicznej (włączając satelity), przy czym ubezpieczenie to obejmuje niektóre lub 
wszystkie następujące pozycje: transportowane towary, pojazd transportujący towary oraz wszelką odpowiedzialność 
z nimi związaną; oraz towarów w tranzycie międzynarodowym. 

NT: bez ograniczeń  

4) Usługi pomocnicze w branży oceny ryzyka (kontroler ryzyka), 
likwidacja szkód (likwidator szkód) i usługi aktuarialne 

1) MA: bez ograniczeń 

NT: bez ograniczeń 

2) MA: bez ograniczeń 

NT: bez ograniczeń 

B. USŁUGI BANKOWE I INNE USŁUGI FINANSOWE (z wyłącze
niem ubezpieczeń)  

a) przyjmowanie depozytów i innych funduszy zwrotnych od 
ludności (CPC 81115–81119); 

b) udzielanie wszelkiego rodzaju kredytów i pożyczek, łącznie 
z kredytem konsumenckim, kredytem hipotecznym, usługami 
faktoringowymi świadczonymi przez instytucje finansowe i finan
sowaniem transakcji handlowych (CPC 8113) 

c) usługi leasingu finansowego (CPC 8112) 

d) usługi w sferze płatności i transferu środków pieniężnych: 
karty kredytowe, debetowe, czeki podróżne oraz czeki (CPC 
81339) 

e) gwarancje i zobowiązania (CPC 81199) 

f) operacje przeprowadzane na własny rachunek lub na zlecenie 
klientów zarówno na giełdzie, jak i poza giełdą, za pomocą: 

— instrumentów rynku pieniężnego (czeków, weksli, certyfika
tów depozytowych itp.) (część CPC 81339); 

— walut obcych (CPC 81333); 

— instrumentów pochodnych, transakcji typu futures i opcji 
(część CPC 81339);  

1) MA; NT: bez ograniczeń 

2) MA; NT: bez ograniczeń  
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— instrumentów kursu walutowego i stóp procentowych, swa
pów i kontraktów terminowych na stopę procentową. (część CPC 
81339) 

— zbywalnych papierów wartościowych (CPC 81321) 

— innych instrumentów zbywalnych i aktywów finansowych, 
w tym kruszców w sztabach (część CPC 71339)  

g) uczestnictwo w emisji wszelkiego rodzaju papierów wartościo
wych, w tym w gwarantowaniu emisji i inwestycjach (publicznych 
lub prywatnych) w charakterze agenta oraz świadczenie usług 
z tym związanych (CPC 8132) 

h) pośrednictwo na rynku pieniężnym (CPC 81339) 

i) zarządzanie aktywami: zarządzanie środkami pieniężnymi lub 
portfelem aktywów, zarządzanie inwestycjami zbiorowymi oraz 
usługi w zakresie przechowywania, deponowania i powiernictwa 
(CPC 8119 + 81323) 

j) usługi rozrachunkowe i rozliczeniowe w odniesieniu do akty
wów finansowych, takich jak papiery wartościowe, instrumenty 
pochodne i inne instrumenty zbywalne (CPC 81339 lub 81319)  

k) usługi doradcze i inne finansowe usługi pomocnicze odno
szące się do wszystkich działalności wymienionych w pozycji do
tyczącej usług bankowych i pozostałych usług finansowych (z wy
łączeniem ubezpieczeń): ocena i analiza kredytowa, badania i do
radztwo w zakresie inwestycji i portfeli inwestycyjnych, doradz
two w zakresie przejęć oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw (CPC 
8131 lub 8133) 

1) MA; NT: bez zobowiązań dla usług dotyczących gromadzenia, przechowywania i dostarczania informacji kredyto
wych. 

2) MA; NT: bez ograniczeń dla usług dotyczących gromadzenia, przechowywania i dostarczania informacji kredyto
wych. 

l) dostarczanie i przekazywanie informacji finansowych oraz 
przetwarzanie danych finansowych, udostępnianie związanego 
z nimi oprogramowania przez usługodawców świadczących inne 
usługi finansowe. (CPC 8131) 

1) MA; NT: bez ograniczeń 

2) MA; NT: bez ograniczeń 

8. USŁUGI W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA I USŁUGI SPO
ŁECZNE (z wyjątkiem usług wymienionych w pkt 1.A lit. h)-j) 
klasyfikacji W120)  

Usługi szpitalne (CPC 9311) 1) MA; NT: bez ograniczeń 

2) MA; NT: bez ograniczeń 
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Sektor lub podsektor Opis zastrzeżeń 

9. USŁUGI ZWIĄZANE Z TURYSTYKĄ I PODRÓŻAMI Przed rozpoczęciem działalności związanej z turystyką, jak opisano w ustawie o turystyce, wszystkie osoby prawne i fi
zyczne, zakłady lub przedsiębiorstwa muszą zostać odpowiednio zarejestrowane jako usługodawcy turystyczni w pu
blicznym rejestrze zakładów i przedsiębiorców turystycznych prowadzonego przez Ministerstwo Turystyki Ekwadoru. 

A. Hotele i restauracje (w tym catering) (CPC 641-643); 1) MA; NT: bez ograniczeń 

2) MA; NT: bez ograniczeń 

B. Usługi biur podróży i organizatorów wyjazdów grupowych 
(CPC 7471) 
B. Usługi biur podróży i organizatorów wyjazdów grupowych 
(włącznie z pilotami wycieczek) 

1) MA; NT: bez ograniczeń 

2) MA; NT: bez ograniczeń 

C. Usługi przewodników turystycznych (CPC 7472) 1) MA; NT: bez ograniczeń 

2) MA; NT: bez ograniczeń 

10. USŁUGI W ZAKRESIE REKREACJI, KULTURY I SPORTU 1) MA; NT: bez ograniczeń 

2) MA; NT: bez ograniczeń 

A. Usługi rozrywkowe (obejmujące m.in. teatr, koncerty na żywo 
i cyrk) (CPC 9619) 

1) MA; NT: bez ograniczeń 

2) MA; NT: bez ograniczeń 

B. Usługi agencji informacyjnych i prasowych (CPC 962) 1) MA; NT: bez ograniczeń 

2) MA; NT: bez ograniczeń 

C. Usługi bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałe usługi 
w zakresie kultury (CPC 963) 

1) MA; NT: bez ograniczeń 

2) MA; NT: bez ograniczeń 

D. Usługi związane ze sportem i pozostałe usługi w zakresie re
kreacji 

1) MA; NT: bez ograniczeń 

2) MA; NT: bez ograniczeń 
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11. USŁUGI TRANSPORTOWE (4)  

A. Usługi transportu morskiego 

a) transport pasażerski (CPC 7211) 

b) transport towarowy (CPC 7222), z wyłączeniem krajowego 
transportu kabotażowego. Obejmuje transport sprzętu, jeżeli nie 
przynosi to żadnych dochodów usługodawcy. 

1) MA; NT: bez ograniczeń 

2) MA; NT: bez ograniczeń 

B. Transport śródlądowymi drogami wodnymi 

a) transport pasażerski (CPC 7221) 

b) transport towarowy (CPC 7222), z wyłączeniem krajowego 
transportu kabotażowego. Obejmuje transport sprzętu, jeżeli nie 
przynosi to żadnych dochodów usługodawcy. 

1) MA; NT: bez ograniczeń 

2) MA; NT: bez ograniczeń 

C. Transport kolejowy 

a) transport pasażerski (CPC 7111) 

b) transport towarowy (CPC 7112) 

1) MA; NT: bez zobowiązań 

2) MA; NT: bez ograniczeń 

D. Usługi w zakresie transportu drogowego 

a) usługi przewozu osób 

b) usługi transportu towarowego 

c) wynajem użytkowych pojazdów drogowych z kierowcą 

(CPC 7121+ 7122+ 7123+ 7124) 

1) MA; NT: bez zobowiązań 

2) MA; NT: bez ograniczeń 

12. USŁUGI POMOCNICZE W BRANŻY TRANSPORTOWEJ  

A. Usługi pomocnicze w branży transportu morskiego 

a) usługi przeładunku towarów przewożonych drogą morską 

b) usługi w zakresie przechowywania i magazynowania (część 
CPC 742)  

1) MA; bez ograniczeń, z zastrzeżeniem, że świadczenie usług pomocniczych w portach publicznych jest objęte konce
sją lub inną formą pozwolenia. Załadunek, rozładunek i magazynowanie węglowodorów powinny być powierzone wy
łącznie krajowym, państwowym lub mieszanym przedsiębiorstwom spedycyjnym, w których kapitale państwo posiada 
przynajmniej 51 % udziałów. 

NT: bez zobowiązań  
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c) usługi w zakresie odprawy celnej 

d) usługi w zakresie obsługi stacji kontenerowej i magazynowa
nia 

e) usługi agencji morskich 

f) usługi spedycji morskiej 

g) wynajem statków bez załogi (CPC 7213) 

h) usługi związane z holowaniem i pchaniem (CPC 7214) 

i) usługi wspierające w branży transportu morskiego (CPC 745) 

j) pozostałe usługi wspierające i pomocnicze (część CPC 749)  

2) MA; NT: bez ograniczeń 

B. Usługi pomocnicze w branży transportu śródlądowymi dro
gami wodnymi 

a) usługi przeładunku towarów (część CPC 741) 

b) usługi w zakresie przechowywania i magazynowania (część 
CPC 742) 

c) usługi agencji transportu towarowego (część CPC 748) 

d) wynajem statków z załogą (CPC 7223) 

e) usługi związane z pchaniem i holowaniem (CPC 7224) 

f) usługi wspierające w branży transportu śródlądowymi drogami 
wodnymi (CPC 745) 

g) pozostałe usługi wspierające i pomocnicze (CPC 749) 

1) MA; bez ograniczeń, z zastrzeżeniem, że świadczenie usług pomocniczych w portach publicznych jest objęte konce
sją lub inną formą pozwolenia. Załadunek, rozładunek i magazynowanie węglowodorów powinny być powierzone wy
łącznie krajowym, państwowym lub mieszanym przedsiębiorstwom spedycyjnym, w których kapitale państwo posiada 
przynajmniej 51 % udziałów. 

NT: bez zobowiązań 

2) MA; NT: bez ograniczeń 

C. Usługi pomocnicze w branży transportu kolejowego 

a) usługi przeładunku towarów (część CPC 741) 

b) usługi w zakresie przechowywania i magazynowania (część 
CPC 742) 

c) usługi agencji transportu towarowego (część CPC 748) 

d) usługi związane z pchaniem i holowaniem (CPC 7113) 

e) usługi wspierające w branży transportu kolejowego (CPC 743) 

f) pozostałe usługi wspierające i pomocnicze (CPC 749) 

1) MA; NT: bez zobowiązań 

2) MA; NT: bez ograniczeń 

D. Usługi pomocnicze w branży usług transportu drogowego 

a) usługi przeładunku towarów (część CPC 741)  

1) MA; NT: bez zobowiązań 

2) MA; NT: bez ograniczeń 
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b) usługi w zakresie przechowywania i magazynowania (część 
CPC 742) 

c) usługi agencji transportu towarowego (część CPC 748) 

d) wynajem użytkowych pojazdów drogowych z kierowcą (CPC 
7124) 

e) usługi wspierające w branży transportu kolejowego (CPC 744) 

f) pozostałe usługi wspierające i pomocnicze (CPC 749)  

E. Usługi pomocnicze w branży usług transportu lotniczego  

a) usługi obsługi naziemnej (włączając catering) 1) MA; NT: bez zobowiązań 

2) MA; NT: bez ograniczeń 

b) usługi w zakresie przechowywania i magazynowania (część 
CPC 742) 

1) MA, NT: bez zobowiązań*, 

2) MA; NT: bez ograniczeń 

c) usługi agencji transportu towarowego (część CPC 748) 1) MA, NT: bez ograniczeń 

2) MA; NT: bez ograniczeń 

d) wynajem samolotów z załogą (CPC 734) 1) MA, NT: bez ograniczeń 

2) MA; NT: bez ograniczeń 

e) sprzedaż i marketing 1) MA, NT: bez ograniczeń 

2) MA; NT: bez ograniczeń 

f) system rezerwacji komputerowej 1) MA, NT: bez ograniczeń 

2) MA; NT: bez ograniczeń 
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13. USŁUGI W ZAKRESIE ENERGII W celu zawarcia kontraktu na poszukiwanie złóż i produkcję zagraniczne przedsiębiorstwo musi utworzyć oddział lub 
przedsiębiorstwo zgodnie z ustawą o spółkach, ustanowić miejsce prowadzenia działalności w Ekwadorze oraz wyzna
czyć agenta lub przedstawiciela prawnego mającego miejsce zamieszkania w Ekwadorze. Cudzoziemcy muszą zostać 
wpisani do rejestrów publicznych oraz wyznaczyć przedstawiciela prawnego mającego obywatelstwo Ekwadoru 
i miejsce zamieszkania w Ekwadorze. 

A. USŁUGI ZWIĄZANE Z POSZUKIWANIEM ZŁÓŻ I PRODUK
CJĄ  

Powiązane usługi konsultingu naukowego i technicznego; 

(CPC 8675), z wyłączeniem usług nabywanych przez państwo 

Usługi związane z górnictwem 

(CPC 883) 

Usługi w zakresie konserwacji i naprawy wyrobów metalowych, 
maszyn i urządzeń oraz maszyn elektrycznych 

(część CPC 8861-8866) 

Usługi inżynierskie 

(CPC 8672), z wyłączeniem usług nabywanych przez państwo 

1) MA; NT: bez ograniczeń 

2) MA; NT: bez ograniczeń 

Usługi inżynierskie kompleksowe 

(CPC 8673), z wyłączeniem usług nabywanych przez państwo 

Usługi konsultingowe w zakresie zarządzania 

(CPC 865) 

Usługi związane z usługami konsultingowymi w zakresie zarzą
dzania 

(CPC 866) 

Usługi badań i analiz technicznych 

(CPC 8676)  

(1) »Przesyłka z korespondencją« obejmuje informację w formie pisemnej, na fizycznym nośniku dowolnego rodzaju, przekazywaną i dostarczaną pod adres wskazany przez nadawcę na przesyłce lub na jej opa
kowaniu. Książki, katalogi, gazety i inne regularne publikacje nie są uważane za przesyłki z korespondencją.  

(2) Samodzielny transport poczty dowolnym środkiem transportu lądowego.  
(3) Samodzielny transport poczty środkiem transportu lotniczego.  
(4) Jeżeli odesłania w tym sektorze są zaznaczone jako »bez zobowiązań«, oznacza to, że wiążące zobowiązanie nie jest możliwe, ponieważ dostarczenie lub świadczenie usługi nie jest technicznie wykonalne.”.    
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ZAŁĄCZNIK XIII 

„SEKCJA B 

STRONA UE 

Stosuje się następujące skróty: 

AT  Austria 

BE  Belgia 

BG  Bułgaria 

CY  Cypr 

CZ  Republika Czeska 

DE  Niemcy 

DK  Dania 

ES  Hiszpania 

EE  Estonia 

UE  Unia Europejska, łącznie z wszystkimi jej państwami członkowskimi 

FI  Finlandia 

FR  Francja 

EL  Grecja 

HR  Chorwacja 

HU  Węgry 

IE  Irlandia 

IT  Włochy 

LV  Łotwa 

LT  Litwa 

LU  Luksemburg 

MT  Malta 

NL  Niderlandy 

PL  Polska 

PT  Portugalia 

RO  Rumunia 

SK  Republika Słowacka 

SI  Słowenia 

SE  Szwecja 

UK  Zjednoczone Królestwo 
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1.  W poniższym wykazie zastrzeżeń podano rodzaje działalności gospodarczej zliberalizowane zgodnie z art. 114 
niniejszej Umowy, do których mają zastosowanie ograniczenia dotyczące personelu kluczowego i absolwentów 
odbywających staż zgodnie z art. 124 niniejszej Umowy, i wymieniono takie ograniczenia. Wykazy składają się 
z następujących elementów: 

a)  pierwszej kolumny wskazującej sektor lub podsektor, w którym mają zastosowanie ograniczenia; oraz 

b)  drugiej kolumny opisującej obowiązujące ograniczenia. 

Jeżeli kolumna, o której mowa w lit. b), zawiera jedynie zastrzeżenia obowiązujące w określonych państwach 
członkowskich Unii Europejskiej, państwa członkowskie Unii Europejskiej niewymienione w niej przyjmują 
zobowiązania w danym sektorze bez zastrzeżeń (1). 

Unia Europejska i jej państwa członkowskie nie przyjmują żadnych zobowiązań w stosunku do personelu 
kluczowego i absolwentów odbywających staż w przypadku rodzajów działalności gospodarczej, które nie zostały 
zliberalizowane (pozostają bez zobowiązań) na podstawie art. 114 niniejszej Umowy. 

2.  Przy identyfikacji poszczególnych sektorów i podsektorów: 

a)  »ISIC rev 3.1« oznacza Międzynarodową Standardową Klasyfikację Rodzajów Działalności określoną 
w dokumentach statystycznych Urzędu Statystycznego Narodów Zjednoczonych, seria M, nr 4, ISIC REV 3.1, 
2002; 

b)  »CPC« oznacza Centralną Klasyfikację Produktów określoną w dokumentach statystycznych Urzędu Statystycznego 
Narodów Zjednoczonych, seria M, nr 77, CPC prov, 1991; oraz 

c) »CPC ver. 1.0« oznacza Centralną Klasyfikację Produktów określoną w dokumentach statystycznych Urzędu Statys
tycznego Narodów Zjednoczonych, seria M, nr 77, CPC ver 1.0, 1998. 

3.  Zobowiązania dotyczące personelu kluczowego i absolwentów odbywających staż nie mają zastosowania 
w przypadku, gdy zamiar lub rezultat związany z ich tymczasową obecnością zakłóca lub w inny sposób wpływa 
na wynik wszelkich sporów lub negocjacji między pracownikami i pracodawcami. 

4.  Poniższy wykaz nie obejmuje środków odnoszących się do wymogów i procedur kwalifikacyjnych, standardów 
technicznych oraz wymogów i procedur dotyczących uzyskania licencji, a także środków dotyczących warunków 
zatrudnienia, pracy i zabezpieczenia społecznego, jeżeli nie stanowią one ograniczenia w rozumieniu art. 112 i 113 
niniejszej Umowy. Środki te (np. konieczność uzyskania licencji, konieczność uznania kwalifikacji w sektorach 
podlegających regulacji, konieczność zdania określonych egzaminów, w tym egzaminów językowych, konieczność 
posiadania miejsca stałego zamieszkania na terytorium, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, konieczność 
przestrzegania krajowych przepisów i praktyk dotyczących płacy minimalnej i układów zbiorowych w zakresie płac 
w państwie przyjmującym), nawet jeśli nie wymienione w wykazie, znajdują zastosowanie w każdym przypadku 
do kluczowego personelu i absolwentów odbywających staż reprezentujących inwestorów innej Strony. Zgodnie 
z art. 107 ust. 3 niniejszej Umowy poniższy wykaz nie obejmuje środków dotyczących subsydiów przyznawanych 
przez Strony. 

5.  Wszystkie wymogi przepisów ustawowych i wykonawczych Unii Europejskiej i jej państw członkowskich dotyczące 
wjazdu, pobytu, pracy oraz środków zabezpieczenia społecznego będą miały nadal zastosowanie, włącznie 
z przepisami dotyczącymi okresu pobytu, płacy minimalnej i układów zbiorowych w zakresie płac, nawet jeśli nie 
zostały wymienione w poniższym wykazie. 

6.  Poniższy wykaz nie ma wpływu na istnienie monopoli publicznych i wyłącznych praw opisanych w wykazie 
zobowiązań dotyczących zakładania przedsiębiorstw. 

7.  W tych sektorach, w których stosuje się testy potrzeb ekonomicznych, ich głównym kryterium będzie ocena 
odpowiedniej sytuacji rynkowej w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub regionie, gdzie ma być świadczona 
usługa, z uwzględnieniem liczby istniejących usługodawców i wpływu na nich. 

8.  Prawa i obowiązki wynikające z niniejszego wykazu zastrzeżeń nie są samowykonalne i w związku z tym nie 
przyznają bezpośrednio żadnych praw poszczególnym osobom fizycznym lub osobom prawnym.   
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(1) Brak zastrzeżeń obowiązujących w określonych państwach członkowskich Unii Europejskiej w danym sektorze pozostaje bez 
uszczerbku dla mogących znajdować zastosowanie zastrzeżeń horyzontalnych lub zastrzeżeń obowiązujących w danym sektorze 
w całej Unii Europejskiej. 



Sektor lub podsektor Opis zastrzeżeń 

WSZYSTKIE SEKTORY Test potrzeb ekonomicznych. 

BG, HU: Test potrzeb ekonomicznych jest wymagany w przypadku absolwentów odbywających staż. 

WSZYSTKIE SEKTORY Zakres »przeniesienia w ramach przedsiębiorstwa« 

BG: Liczba osób przenoszonych w ramach przedsiębiorstwa nie może przekroczyć 10 procent średniej rocznej liczby 
obywateli Unii Europejskiej zatrudnionych przez daną bułgarską osobę prawną: W przypadku gdy zatrudnionych jest 
mniej niż 100 osób, liczba osób przenoszonych w ramach przedsiębiorstwa może, po otrzymaniu zezwolenia, przekro
czyć 10 procent. 

HU: Bez zobowiązań dla osób fizycznych będących wspólnikami osoby prawnej innej Strony. 

WSZYSTKIE SEKTORY Dyrektorzy zarządzający i audytorzy 

AT: Dyrektorzy zarządzający oddziałów osób prawnych muszą mieć miejsce stałego zamieszkania w Austrii; osoby fi
zyczne odpowiedzialne w ramach osoby prawnej lub oddziału za przestrzeganie austriackiej ustawy handlowej muszą 
mieć miejsce stałego zamieszkania w Austrii. 

FI: Cudzoziemiec prowadzący działalność handlową jako przedsiębiorca prywatny potrzebuje pozwolenia na prowadze
nie handlu i musi mieć miejsce stałego zamieszkania w Unii Europejskiej. Dla wszystkich sektorów poza usługami tele
komunikacyjnymi, wymóg obywatelstwa i wymóg w zakresie miejsca zamieszkania dla dyrektora zarządzającego spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością. W odniesieniu do usług telekomunikacyjnych wymóg miejsca stałego zamieszkania 
w odniesieniu do dyrektora zarządzającego. 

FR: Dyrektor przedsięwzięcia przemysłowego, handlowego lub rzemieślniczego, jeżeli nie posiada on zezwolenia na po
byt, musi uzyskać specjalne zezwolenie. 

RO: Większość audytorów spółek handlowych i ich zastępców musi być obywatelami Rumunii. 

SE: Dyrektor zarządzający osoby prawnej lub oddziału musi mieć miejsce stałego zamieszkania w Szwecji 

WSZYSTKIE SEKTORY Uznawanie 

UE: Dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie wzajemnego uznawania dyplomów mają zastosowanie wyłącznie do obywa
teli UE. Prawo do wykonywania regulowanego zawodu w jednym państwie członkowskim Unii Europejskiej nie przy
znaje prawa do wykonywania tego zawodu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej (1). 

4. PRODUKCJA (2)  

H. Działalność wydawnicza, poligraficzna i reprodukcja zapisa
nych nośników informacji 

(ISIC rev 3.1: 22), z wyłączeniem działalności wydawniczej i poli
graficznej na podstawie wynagrodzenia lub umowy (3) 

HR: Wymóg w zakresie miejsca zamieszkania dla wydawców. 

IT: Wymóg obywatelstwa dla wydawców.  
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PL: Wymóg obywatelstwa dla naczelnych redaktorów gazet i czasopism. 

SE: Wymóg w zakresie miejsca zamieszkania w przypadku wydawców i właścicieli wydawnictw i drukarni.  

6. USŁUGI BIZNESOWE  

A. Wolne zawody  

a) Usługi prawne 

(CPC 861) (4) 
z wyłączeniem usług doradztwa prawnego oraz usług prawnych 
w zakresie sporządzania i uwierzytelniania dokumentów świad
czonych przez prawników pełniących funkcje publiczne, takich 
jak notariusze, komornicy sądowi (huissiers de justice) lub inni 
urzędnicy państwowi (officiers publics et ministériels) 

AT, CY, ES, EL, LT, MT, RO, SK: Pełne członkostwo w palestrze, wymagane do świadczenia usług prawnych w zakresie 
prawa krajowego (Unia Europejska i jej państwa członkowskie) podlega wymogowi obywatelstwa. W przypadku Hisz
panii właściwe organy mogą przyznać zwolnienie z tego wymogu. 

BE, FI: Pełne członkostwo w palestrze, wymagane do świadczenia usług w zakresie przedstawicielstwa prawnego, pod
lega wymogowi obywatelstwa, połączonemu z wymaganiami w zakresie miejsca zamieszkania. W Belgii przed sądem 
kasacyjnym (Cour de cassation) w sprawach cywilnych może występować ściśle określona liczba prawników. 

BG: Prawnicy obcokrajowcy mogą świadczyć usługi w zakresie przedstawicielstwa prawnego wyłącznie obywatelom 
swojego kraju i tylko pod warunkiem stosowania zasady wzajemności oraz współpracy z prawnikiem bułgarskim. 
W przypadku świadczenia usług mediacji prawnych wymagane jest miejsce stałego zamieszkania. 

FR: Dostęp prawników do zawodu »avocat auprès de la Cour de Cassation« i »avocat auprès du Conseil d'Etat« jest ogra
niczony określoną liczbą dostępnych miejsc oraz podlega wymogowi obywatelstwa. 

HR: Pełne członkostwo w palestrze, wymagane do świadczenia usług w zakresie przedstawicielstwa prawnego, podlega 
wymogowi obywatelstwa (obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej). 

HU: Pełne członkostwo w palestrze podlega wymogowi obywatelstwa, połączonemu z wymogami w zakresie miejsca 
zamieszkania. W przypadku prawników zagranicznych zakres działalności prawnej jest ograniczony do świadczenia 
usług w zakresie doradztwa prawnego, które muszą być wykonywane w oparciu o umowę o współpracy zawartą z wę
gierskim prawnikiem lub spółką prawniczą. 

LV: Wymóg obywatelstwa dla zaprzysiężonych adwokatów, dla których zastrzeżone jest przedstawicielstwo prawne 
w sprawach karnych. 

DK: Obrót działalnością związaną z doradztwem prawnym ograniczony jest do prawników posiadających duńską licen
cję na wykonywanie zawodu. Uzyskanie duńskiej licencji na wykonywanie zawodu uwarunkowane jest zdaniem duń
skiego egzaminu z zakresu prawa. 

LU: Wymóg obywatelstwa do świadczenia usług prawnych w odniesieniu do prawa luksemburskiego i prawa Unii Euro
pejskiej 

SE: Członkostwo w palestrze, konieczne wyłącznie do stosowania szwedzkiego tytułu »advokat«, podlega wymogowi 
w zakresie miejsca zamieszkania. 

b) 1. Usługi rachunkowo-księgowe 

(CPC 86212, inne niż »usługi audytorskie«, CPC 86213, CPC 
86219 i CPC 86220) 

FR: Świadczenie usług w dziedzinie rachunkowości i księgowości jest uzależnione od decyzji Ministerstwa Gospodarki, 
Finansów i Przemysłu w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Wymóg w zakresie miejsca zamieszka
nia nie może przekraczać 5 lat. 
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b) 2. Usługi audytorskie 

(CPC 86211 i 86212, inne niż usługi w zakresie rachunkowości) 

AT: Wymóg obywatelstwa przy występowaniu w roli przedstawiciela przed właściwymi organami oraz dla przeprowa
dzania audytów przewidziany jest we właściwym prawodawstwie austriackim (np. ustawa o spółkach akcyjnych, ustawa 
o giełdzie papierów wartościowych, ustawa – prawo bankowe itd.) 

DK: Wymóg w zakresie miejsca zamieszkania 

ES: Wymóg obywatelstwa dla biegłych rewidentów oraz administratorów, dyrektorów i udziałowców w spółkach innych 
niż spółki objęte Ósmą dyrektywą EWG w sprawie prawa spółek. 

FI: Wymóg w zakresie miejsca zamieszkania dla przynajmniej jednego z audytorów fińskiej spółki z ograniczoną odpo
wiedzialnością 

EL: Wymóg obywatelstwa dla biegłych rewidentów. 

HR: Wyłącznie biegli rewidenci, którzy mają licencję oficjalnie uznaną przez Chorwacką Izbę Audytorów, mogą świad
czyć usługi audytorskie. 

IT: Wymóg obywatelstwa dla biegłych rewidentów oraz administratorów, dyrektorów i udziałowców w spółkach innych 
niż spółki objęte Ósmą dyrektywą EWG w sprawie prawa spółek. Wymóg w zakresie miejsca zamieszkania dla indywi
dualnych audytorów. 

SE: Usługi w zakresie audytu prawnego niektórych podmiotów prawnych, tj. wszystkich spółek z ograniczoną odpowie
dzialnością, mogą świadczyć wyłącznie audytorzy zatwierdzeni w Szwecji. Do zatwierdzenia stosuje się wymóg doty
czący miejsca stałego zamieszkania. 

c) Usługi w zakresie doradztwa podatkowego 

(CPC 863) (5) 

AT: Wymóg obywatelstwa przy występowaniu w roli przedstawiciela przed właściwymi organami. 

BG, SI: Wymóg obywatelstwa dla specjalistów 

HU: Wymóg w zakresie miejsca zamieszkania 

d) Usługi architektoniczne 

oraz 

e) Usługi w zakresie planowania urbanistycznego i architektury 
krajobrazu 

(CPC 8671 i CPC 8674) 

EE: Przynajmniej jedna odpowiedzialna osoba (kierownik projektu lub konsultant) musi mieć miejsce stałego zamieszka
nia w Estonii. 

BG: Specjaliści zagraniczni muszą posiadać co najmniej dwa lata doświadczenia w dziedzinie budownictwa. Wymóg 
obywatelstwa w przypadku usług w zakresie planowania urbanistycznego i architektury krajobrazu 

EL, HR, HU, SK: Wymóg w zakresie miejsca zamieszkania 

f) Usługi inżynierskie 

oraz 

g) Usługi inżynierskie kompleksowe 

(CPC 8672 i CPC 8673) 

EE: Przynajmniej jedna odpowiedzialna osoba (kierownik projektu lub konsultant) musi mieć miejsce stałego zamieszka
nia w Estonii. 

BG: Specjaliści zagraniczni muszą posiadać co najmniej dwa lata doświadczenia w dziedzinie budownictwa. 

EL, HR, HU, SK: Wymóg w zakresie miejsca zamieszkania 

h) Usługi medyczne (w tym usługi świadczone przez psycholo
gów) i stomatologiczne 

(CPC 9312 i część CPC 85201) 

CZ, IT, SK: Wymóg w zakresie miejsca zamieszkania 

CZ, EE, RO, SK: Zagraniczne osoby fizyczne zobowiązane są uzyskać zezwolenie właściwych organów.  
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BE, LU: Absolwenci odbywający staż zobowiązani są uzyskać zezwolenie właściwych organów wymagane w przypadku 
zagranicznych osób fizycznych. 

BG, CY, MT: Wymóg obywatelstwa. 

DE: Wymóg obywatelstwa, który może być zniesiony w wyjątkowych przypadkach uwarunkowanych interesem zdro
wia publicznego. 

DK: Ograniczone zezwolenie na pełnienie konkretnych funkcji może zostać przyznane na maksymalny okres 18 mie
sięcy, przy czym wymagane jest spełnienie wymogu w zakresie miejsca zamieszkania. 

FR: Wymóg obywatelstwa. Niemniej jednak dostęp jest możliwy w ramach corocznie ustanawianych kontyngentów. 

LV: Wykonywanie zawodów medycznych przez obcokrajowców uwarunkowane jest zezwoleniem lokalnego organu ds. 
zdrowia, wydawanym zgodnie z potrzebami ekonomicznymi w odniesieniu do lekarzy i stomatologów w danym regio
nie. 

PL: Wykonywanie zawodów medycznych przez obcokrajowców uwarunkowane jest zezwoleniem. Zagraniczni lekarze 
mają ograniczone prawa wyborcze w izbach zawodowych. 

PT: Wymóg w zakresie miejsca zamieszkania dla psychologów.  

i) Usługi weterynaryjne 

(CPC 932) 

BG, CY, DE, EE, EL, FR, HR, HU, MT, SI: Wymóg obywatelstwa. 

CZ, SK: Wymóg obywatelstwa oraz wymóg w zakresie miejsca zamieszkania 

IT: Wymóg w zakresie miejsca zamieszkania. 

PL: Wymóg obywatelstwa. Obcokrajowcy mogą ubiegać się o zezwolenie na wykonywanie zawodu. 

j) 1. Usługi położnicze 

(część CPC 93191) 

AT: W celu założenia praktyki zawodowej w Austrii niezbędne jest, by dana osoba wykonywała zawód przynajmniej 
przez trzy lata poprzedzające założenie praktyki zawodowej w Austrii. 

BE, LU: Absolwenci odbywający staż zobowiązani są uzyskać zezwolenie właściwych organów wymagane w przypadku 
zagranicznych osób fizycznych. 

CZ, CY, EE, RO, SK: Zagraniczne osoby fizyczne zobowiązane są uzyskać zezwolenie właściwych organów. 

FR: Wymóg obywatelstwa. Niemniej jednak dostęp jest możliwy w ramach corocznie ustanawianych kontyngentów. 

HU: Wymóg obywatelstwa 

IT: Wymóg w zakresie miejsca zamieszkania 

LV: Potrzeby ekonomiczne określane na podstawie łącznej liczby położnych w danym regionie, posiadających zezwole
nie lokalnych organów ds. opieki zdrowotnej. 

PL: Wymóg obywatelstwa Obcokrajowcy mogą ubiegać się o zezwolenie na wykonywanie zawodu. 

j) 2. Usługi świadczone przez pielęgniarki, fizjoterapeutów i per
sonel paramedyczny 

(część CPC 93191) 

AT: Usługodawcy zagraniczni dopuszczeni są tylko do następujących rodzajów działalności: pielęgniarki, fizjoterapeuci, 
terapeuci zajęciowi, logopedzi, dietetycy i specjaliści do spraw żywienia. W celu założenia praktyki zawodowej w Austrii, 
niezbędne jest, by dana osoba wykonywała zawód przynajmniej przez trzy lata poprzedzające założenie praktyki zawo
dowej w Austrii.  
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BE, FR, LU: Absolwenci odbywający staż zobowiązani są uzyskać zezwolenie właściwych organów wymagane w przy
padku zagranicznych osób fizycznych. 

CY, CZ, EE, RO, SK: Zagraniczne osoby fizyczne zobowiązane są uzyskać zezwolenie właściwych organów. 

HU: Wymóg obywatelstwa. 

DK: Ograniczone zezwolenie na pełnienie konkretnych funkcji może zostać przyznane na maksymalny okres 18 mie
sięcy, przy czym wymagane jest spełnienie wymogu w zakresie miejsca zamieszkania. 

CY, CZ, EL, IT: Z zastrzeżeniem testu potrzeb ekonomicznych: Decyzja jest uwarunkowana wolnymi stanowiskami 
w danym regionie i niedoborem personelu. 

LV: Potrzeby ekonomiczne określane na podstawie łącznej liczby pielęgniarek w danym regionie, posiadających zezwo
lenie lokalnych organów ds. opieki zdrowotnej.  

k) Sprzedaż detaliczna produktów farmaceutycznych oraz sprze
daż detaliczna towarów medycznych i ortopedycznych 

(CPC 63211) 
oraz inne usługi świadczone przez farmaceutów (6) 

FR: Wymóg obywatelstwa. Niemniej jednak, w ramach ustanowionych kontyngentów, dostęp dla obywateli państw trze
cich jest możliwy, pod warunkiem, że usługodawca posiada francuski dyplom farmacji. 

DE, EL, SK: Wymóg obywatelstwa 

HU: Wymóg obywatelstwa, z wyjątkiem sprzedaży detalicznej produktów farmaceutycznych oraz sprzedaży detalicznej 
towarów medycznych i ortopedycznych (CPC 63211) 

IT, PT: Wymóg w zakresie miejsca zamieszkania 

D. Usługi w zakresie nieruchomości (7)  

a) Związane z nieruchomościami stanowiącymi własność lub 
dzierżawionymi 

(CPC 821) 

FR, HU, IT, PT: Wymóg w zakresie miejsca zamieszkania 

LV, MT, SI: Wymóg obywatelstwa 

b) Na podstawie wynagrodzenia lub umowy 

(CPC 822) 

DK: Wymóg w zakresie miejsca zamieszkania, o ile Duńska Agencja ds. Handlu i Spółek od niego nie odstąpi. 

FR, HU, IT, PT: Wymóg w zakresie miejsca zamieszkania 

CY (wyłącznie dla Ekwadoru), LV, MT, SI: Wymóg obywatelstwa 

E. Usługi wynajmu lub dzierżawy bez obsługi  

e) W odniesieniu do artykułów użytku osobistego i domowego 

(CPC 832) 

UE: Wymóg obywatelstwa dla absolwentów odbywających staż 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Wymóg obywatelstwa dla 
specjalistów 
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f) Wynajem sprzętu telekomunikacyjnego 

(CPC 7541) 

UE: Wymóg obywatelstwa dla specjalistów i absolwentów odbywających staż 

F. Pozostałe usługi biznesowe  

e) Usługi badań i analiz technicznych 

(CPC 8676) 

IT, PT: Wymóg w zakresie miejsca zamieszkania dla biologów i analityków chemicznych. 

f) Usługi w zakresie doradztwa i konsultingu związane z rolnic
twem, łowiectwem i leśnictwem 

(część CPC 881) 

IT: Wymóg w zakresie miejsca zamieszkania dla agronomów i ekspertów ds. rolnictwa (periti agrari) 

j) 2. Usługi ochroniarskie 

(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 i CPC 87305) 

BE: Wymóg obywatelstwa i wymóg w zakresie miejsca zamieszkania dla personelu zarządzającego 

BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: Wymóg obywatelstwa oraz wymóg w zakresie miejsca zamieszkania 

DK: Wymóg obywatelstwa i wymóg w zakresie miejsca zamieszkania dla personelu zarządzającego oraz w odniesieniu 
do usług dozoru lotnisk. 

ES, PT: Wymóg obywatelstwa dla pracowników wyspecjalizowanych 

FR: Wymóg obywatelstwa dla dyrektorów zarządzających i dyrektorów 

IT: Wymóg obywatelstwa i wymóg w zakresie miejsca zamieszkania w celu uzyskania koniecznego zezwolenia na świad
czenie usług ochrony i konwojowania przedmiotów wartościowych 

k) Powiązane usługi konsultingu naukowego i technicznego 

(CPC 8675) 

BG: Wymóg obywatelstwa dla specjalistów 

DE: Wymóg obywatelstwa dla geodetów wyznaczanych przez organy publiczne. 

FR: Wymóg obywatelstwa dla wykonywania usług geodezyjnych związanych z ustanawianiem praw własności i prawem 
ziemskim 

IT, PT: Wymóg w zakresie miejsca zamieszkania 

l) 1. Konserwacja i naprawa statków 

(część CPC 8868) 

MT: Wymóg obywatelstwa 
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l) 2. Konserwacja i naprawa sprzętu transportu kolejowego 

(część CPC 8868) 

LV: Wymóg obywatelstwa 

l) 3. Konserwacja i naprawa pojazdów silnikowych i motocykli, 
skuterów śnieżnych oraz sprzętu transportu drogowego 

(CPC 6112, CPC 6122, część CPC 8867 i część CPC 8868) 

UE: Wymóg obywatelstwa dla specjalistów i absolwentów odbywających staż w odniesieniu do konserwacji i naprawy 
pojazdów silnikowych, motocykli i skuterów śnieżnych 

l) 5. Usługi w zakresie konserwacji i naprawy wyrobów metalo
wych, urządzeń (nie biurowych), sprzętu (nie transportowego 
i nie biurowego) oraz artykułów użytku osobistego 
i domowego (8) 

(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 
8865 i CPC 8866) 

UE: Wymóg obywatelstwa dla specjalistów i absolwentów odbywających staż 

m) Usługi sprzątania budynków 

(CPC 874) 

CY, EE, HR, MT, PL, RO, SI: Wymóg obywatelstwa dla specjalistów 

n) Usługi fotograficzne 

(CPC 875) 

HR, LV: Wymóg obywatelstwa w odniesieniu do specjalistycznych usług fotograficznych 

PL: Wymóg obywatelstwa w odniesieniu do usług fotografii lotniczej 

p) Usługi wydawnicze i poligraficzne 

(CPC 88442) 

HR: Wymóg w zakresie miejsca zamieszkania dla wydawców. 

SE: Wymóg w zakresie miejsca zamieszkania w przypadku wydawców i właścicieli wydawnictw i drukarni 

r) 1. Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych i ustnych 

(CPC 87905) 

FI: Wymóg w zakresie miejsca zamieszkania dla certyfikowanych tłumaczy pisemnych 

DK: Wymóg w zakresie miejsca zamieszkania dla uprawnionych publicznych tłumaczy ustnych i pisemnych o ile Duń
ska Agencja ds. Handlu i Spółek nie odstąpi od przedmiotowego wymogu 

q) Usługi konferencyjne 

(część CPC 87909) 

SI: Wymóg obywatelstwa 
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r) 3. Usługi świadczone przez agencje inkasa 

(CPC 87902) 

BE, EL, IT: Wymóg obywatelstwa 

r) 4. Usługi w zakresie oceny zdolności kredytowej 

(CPC 87901) 

BE, EL, IT: Wymóg obywatelstwa 

r) 5. Usługi powielania 

(CPC 87904) (9) 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Wymóg obywa
telstwa dla specjalistów i absolwentów odbywających staż 

LV: Test potrzeb ekonomicznych dla specjalistów oraz wymóg obywatelstwa dla absolwentów odbywających staż 

8. BUDOWNICTWO I POKREWNE USŁUGI INŻYNIERSKIE 
(CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, 
CPC 517 i CPC 518) 

BG: Specjaliści zagraniczni muszą posiadać co najmniej dwa lata doświadczenia w dziedzinie budownictwa. 

9. USŁUGI W ZAKRESIE DYSTRYBUCJI 

(z wyłączeniem dystrybucji broni, amunicji i materiałów wojsko
wych)  

C. Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej (10)  

c) Usługi w zakresie sprzedaży detalicznej żywności 

(CPC 631) 

FR: Warunek obywatelstwa dla dystrybutorów tytoniu (buralistes) 

10. USŁUGI W ZAKRESIE EDUKACJI (jedynie usługi finanso
wane ze środków prywatnych)  

A. Usługi szkolnictwa podstawowego 

(CPC 921) 

FR: Wymóg obywatelstwa. Niemniej jednak obywatele państw trzecich mogą uzyskać zgodę właściwych organów na za
łożenie i kierowanie placówką oświatową oraz na nauczanie.  
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IT: Wymóg obywatelstwa dla usługodawców, którzy są uprawnieni do wydawania dyplomów uznawanych przez pań
stwo. 

EL: Wymóg obywatelstwa dla nauczycieli  

B. Usługi szkolnictwa średniego 

(CPC 922) 

FR: Wymóg obywatelstwa. Niemniej jednak obywatele państw trzecich mogą uzyskać zgodę właściwych organów na za
łożenie i kierowanie placówką oświatową oraz na nauczanie. 

IT: Wymóg obywatelstwa dla usługodawców, którzy są uprawnieni do wydawania dyplomów uznawanych przez pań
stwo. 

EL: Wymóg obywatelstwa dla nauczycieli. 

LV: Wymóg obywatelstwa dla osób świadczących usługi edukacyjne w zakresie zawodowego i technicznego szkolnictwa 
ponadpodstawowego dla uczniów niepełnosprawnych (CPC 9224) 

C. Usługi szkolnictwa wyższego 

(CPC 923) 

FR: Wymóg obywatelstwa. Niemniej jednak obywatele państw trzecich mogą uzyskać zgodę właściwych organów na za
łożenie i kierowanie placówką oświatową oraz na nauczanie. 

CZ, SK: Wymóg obywatelstwa dla osób świadczących usługi szkolnictwa wyższego, wyłączając usługi w zakresie eduka
cji technicznej i zawodowej po zakończeniu szkoły średniej (CPC 92310). 

IT: Wymóg obywatelstwa dla usługodawców, którzy są uprawnieni do wydawania dyplomów uznawanych przez pań
stwo. 

DK: Wymóg obywatelstwa dla nauczycieli. 

12. USŁUGI FINANSOWE  

A. Usługi ubezpieczeniowe i związane z ubezpieczeniami AT: Zarząd oddziału musi składać się z dwóch osób fizycznych zamieszkałych w Austrii 

EE: W przypadku ubezpieczeń bezpośrednich organ zarządzający ubezpieczeniowej spółki akcyjnej z udziałem kapitału 
zagranicznego może mieć w swoim składzie obywateli państw spoza Unii Europejskiej jedynie proporcjonalnie 
do udziału zagranicznego, przy czym liczba ta nie może przekraczać połowy członków grupy zarządzającej. Przewod
niczący zarządu spółki zależnej lub niezależnej musi mieć miejsce stałego zamieszkania w Estonii. 

ES: Wymóg w zakresie miejsca zamieszkania oraz trzech lat doświadczenia zawodowego dla osób wykonujących zawód 
aktuariusza. 

HR: Wymóg w zakresie miejsca zamieszkania. 

IT: Wymóg w zakresie miejsca zamieszkania dla osób wykonujących zawód aktuariusza 

FI: Dyrektorzy zarządzający oraz przynajmniej jeden audytor zakładu ubezpieczeń muszą mieć miejsce stałego zamiesz
kania w Unii Europejskiej, chyba że właściwe organy przyznały zwolnienie. Agent zagranicznego zakładu ubezpieczeń 
musi posiadać miejsce stałego zamieszkania w Finlandii, chyba że zakład ten ma siedzibę główną w Unii Europejskiej. 

PL: Wymóg w zakresie miejsca zamieszkania dla pośredników ubezpieczeniowych. 
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B. Usługi bankowe i pozostałe usługi finansowe (z wyłączeniem 
ubezpieczeń) 

BG: Obowiązuje wymóg stałego miejsca zamieszkania w Bułgarii dla dyrektorów wykonawczych i pełnomocnika zarzą
dzającego. 

FI: Dyrektorzy zarządzający oraz przynajmniej jeden audytor instytucji kredytowej musi mieć miejsce stałego zamiesz
kania w Unii Europejskiej, chyba że organ nadzoru finansowego przyznał zwolnienie. Makler (osoba fizyczna) zajmu
jący się obrotem instrumentami pochodnymi musi posiadać miejsce zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej. 

HR: Wymóg w zakresie miejsca zamieszkania. Zarząd kieruje działalnością instytucji kredytowej z terytorium Chorwa
cji. Przynajmniej jeden członek zarządu musi płynnie posługiwać się językiem chorwackim. 

IT: W przypadku działalności »promotori di servizi finanziari« (handlowców finansowych) obowiązuje wymóg w zakre
sie miejsca zamieszkania na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej. 

LT: (dla Kolumbii i Peru): Co najmniej jeden kierownik musi posiadać obywatelstwo jednego z państw członkowskich 
Unii Europejskiej. 

LT: (dla Ekwadoru): Co najmniej jeden kierownik administracji banku musi mówić po litewsku i mieć stałe miejsce za
mieszkania w Republice Litewskiej. 

PL: Wymóg obywatelstwa przynajmniej jednego członka kadry zarządzającej banku. 

13. USŁUGI W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA I USŁUGI 
SPOŁECZNE 

(jedynie usługi finansowane ze środków prywatnych) 

A. Usługi szpitalne 

(CPC 9311) 

B. Usługi pogotowia ratunkowego 

(CPC 93192) 

C. Usługi placówek opieki zdrowotnej zapewniających zakwate
rowanie, inne niż usługi szpitalne 

(CPC 93193) 

E. Usługi społeczne 

(CPC 933) 

FR: Przy wydawaniu niezbędnego zezwolenia na dostęp do funkcji kierowniczych bierze się pod uwagę dostępność 
miejscowych kierowników. 

LV: Test potrzeb ekonomicznych w przypadku lekarzy, stomatologów, położnych, pielęgniarek, fizjoterapeutów oraz 
personelu paramedycznego 

PL: Wykonywanie zawodów medycznych przez obcokrajowców wymaga pozwolenia. Zagraniczni lekarze mają ograni
czone prawa wyborcze w izbach zawodowych. 

14. USŁUGI ZWIĄZANE Z TURYSTYKĄ I PODRÓŻAMI  

A. Hotele, restauracje i catering 

(CPC 641, CPC 642 i CPC 643), 
z wyłączeniem cateringu przy okazji świadczenia usług trans
portu lotniczego (11) 

BG: Liczba zagranicznych członków kierownictwa nie może być większa niż liczba członków kierownictwa będących 
obywatelami Bułgarii w przypadku, gdy poziom publicznego udziału (własność skarbu państwa oraz/lub samorządów) 
w kapitale zakładowym bułgarskiej spółki przekracza 50 procent. 

HR: Wymóg obywatelstwa dla usług gastronomicznych i hotelowych w gospodarstwach domowych i gospodarstwach 
wiejskich. 
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B. Usługi agencji podróży i organizatorów wyjazdów grupowych 
(włącznie z pilotami wycieczek) 

(CPC 7471) 

BG: Liczba zagranicznych członków kierownictwa nie może być większa niż liczba członków kierownictwa będących 
obywatelami Bułgarii, w przypadku gdy publiczny udział (własność skarbu państwa lub samorządów) w kapitale zakła
dowym bułgarskiej spółki przekracza 50 procent. 

C. Usługi przewodników turystycznych 

(CPC 7472) 

ES, FR, EL, HR, IT, PL, PT: Wymóg obywatelstwa 

ES, IT: Prawo do wykonywania zawodu zarezerwowane jest dla lokalnych organizacji przewodników turystycznych. 

15. USŁUGI W ZAKRESIE REKREACJI, KULTURY I SPORTU 

(inne niż usługi audiowizualne)  

A. Usługi rozrywkowe (obejmujące m.in. teatr, koncerty na żywo, 
cyrk i dyskoteki) 

(CPC 9619) 

FR: Niezbędne zezwolenie regulujące dostęp do sprawowania funkcji kierowniczych podlega wymogowi obywatelstwa 
w przypadku wniosku dotyczącego okresu przekraczającego dwa lata. 

16. USŁUGI TRANSPORTOWE  

A. Transport morski  

a) Międzynarodowy transport pasażerski 

(CPC 7211 bez krajowego transportu kabotażowego). 

b) Międzynarodowy transport towarowy 

(CPC 7212 bez krajowego transportu kabotażowego) (12) 

UE: Wymóg obywatelstwa dla załóg statków 

AT: Wymóg obywatelstwa dla większości dyrektorów zarządzających 

D. Transport drogowy  

a) Transport pasażerski 

(CPC 7121 i CPC 7122) 

AT: Wymóg obywatelstwa dla osób i udziałowców uprawnionych do reprezentowania osoby prawnej lub spółki osobo
wej 

DK, HR: Wymóg obywatelstwa oraz wymóg w zakresie miejsca zamieszkania dla personelu zarządzającego 

BG, MT: Wymóg obywatelstwa 

b) Transport towarowy 

(CPC 7123, z wyłączeniem samodzielnego transportu poczty (13)). 

AT: Wymóg obywatelstwa dla osób i udziałowców uprawnionych do reprezentowania osoby prawnej lub spółki osobo
wej  
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BG, MT: Wymóg obywatelstwa 

HR: Wymóg obywatelstwa oraz wymóg w zakresie miejsca zamieszkania dla personelu zarządzającego.  

E. Transport rurociągami towarów innych niż paliwo (14) 

(CPC 7139) 

AT: Wymóg obywatelstwa dla dyrektorów zarządzających 

17. USŁUGI POMOCNICZE W BRANŻY TRANSPORTOWEJ (15)  

A. Usługi pomocnicze w branży transportu morskiego 

a) Usługi w zakresie przeładunku towarów przewożonych drogą 
morską 

b) Usługi w zakresie przechowywania i magazynowania 

(część CPC 742) 

c) Usługi w zakresie odprawy celnej 

d) Usługi w zakresie obsługi stacji kontenerowej i magazynowa
nia 

e) Usługi agencji morskich 

f) Usługi spedycji morskiej 

UE: Wymóg obywatelstwa dla załóg w odniesieniu do usług w zakresie pchania i holowania oraz usług wspierających 
w branży transportu morskiego. 

AT: Wymóg obywatelstwa dla większości dyrektorów zarządzających w odniesieniu do lit. a), d), h), g), h), oraz i). 

BG, MT: Wymóg obywatelstwa 

DK: Wymóg w zakresie miejsca zamieszkania dla usług w zakresie odprawy celnej 

EL: Wymóg obywatelstwa dla usług w zakresie odprawy celnej 

IT: Wymóg w zakresie miejsca zamieszkania dla raccomandatario marittimo. 

g) Wynajem statków z załogą 

(CPC 7213) 

h) Usługi związane z pchaniem i holowaniem 

(CPC 7214) 

i) Usługi wspierające w branży transportu morskiego 

(część CPC 745) 

j) Pozostałe usługi wspierające i pomocnicze 

(część CPC 749)  
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B. Usługi pomocnicze w branży transportu śródlądowymi dro
gami wodnymi 

e) Usługi związane z pchaniem i holowaniem 

(CPC 7224) 

f) usługi wspierające w branży transportu śródlądowymi drogami 
wodnymi 

(część CPC 745) 

UE: Wymóg obywatelstwa dla załóg 

C. Usługi pomocnicze w branży transportu drogowego 

d) Wynajem użytkowych pojazdów drogowych z kierowcą 

(CPC 7124) 

e) Usługi w zakresie odprawy celnej 

AT: Wymóg obywatelstwa dla osób i udziałowców uprawnionych do reprezentowania osoby prawnej lub spółki osobo
wej w zakresie wynajmu użytkowych pojazdów drogowych z kierowcą. 

BG, MT: Wymóg obywatelstwa 

DK: Wymóg w zakresie miejsca zamieszkania dla usług w zakresie odprawy celnej 

EL: Wymóg obywatelstwa dla usług w zakresie odprawy celnej 

PL: Krajowe ograniczenia dotyczące bezpośredniej reprezentacji w usługach w zakresie odprawy celnej: reprezentację tę 
podejmować mogą jedynie agenci celni, którzy mają miejsce stałego zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej. 

FR: Bez zobowiązań, chyba że zostanie przyznana pełna wzajemność. 

NL: Dopuszczenie osób fizycznych lub prawnych do występowania w charakterze przedstawicieli celnych leży w gestii 
inspektora, jak określono w art. 1 ust. 3 i art. 1 ust. 9 ogólnego prawa celnego. Nie zostaną dopuszczeni ci wniosko
dawcy, którzy w ciągu ostatnich pięciu lat zostali skazani za przestępstwo prawomocnym wyrokiem sądu. Przedstawi
ciele celni, którzy nie mają miejsca stałego zamieszkania lub siedziby w Królestwie Niderlandów, są zobowiązani przy
jąć miejsce stałego zamieszkania lub założyć stałą siedzibę w Królestwie Niderlandów, zanim będą wykonywać działal
ność dopuszczonego przedstawiciela celnego. 

D. Usługi pomocnicze w branży transportu kolejowego (16) 

a) Usługi w zakresie odprawy celnej 

BG, MT: Wymóg obywatelstwa 

DK: Wymóg w zakresie miejsca zamieszkania w odniesieniu do usług w zakresie odprawy celnej 

EL: Wymóg obywatelstwa w odniesieniu do usług w zakresie odprawy celnej 

PL: Krajowe ograniczenia dotyczące bezpośredniej reprezentacji w usługach w zakresie odprawy celnej: reprezentację tę 
podejmować mogą tylko agenci celni, którzy mają miejsce zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej. 

FR: Bez zobowiązań, chyba że zostanie przyznana pełna wzajemność. 

NL: Dopuszczenie osób fizycznych lub prawnych do występowania w charakterze przedstawicieli celnych leży w gestii 
inspektora, jak określono w art. 1 ust. 3 i art. 1 ust. 9 ogólnego prawa celnego. Nie zostaną dopuszczeni ci wniosko
dawcy, którzy w ciągu ostatnich pięciu lat zostali skazani za przestępstwo prawomocnym wyrokiem sądu. Przedstawi
ciele celni, którzy nie mają miejsca stałego zamieszkania lub siedziby w Królestwie Niderlandów, są zobowiązani przy
jąć miejsce stałego zamieszkania lub założyć stałą siedzibę w Królestwie Niderlandów, zanim będą wykonywać działal
ność dopuszczonego przedstawiciela celnego. 
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E. Usługi pomocnicze w branży usług transportu lotniczego 

a) Usługi w zakresie odprawy celnej 

BG, MT: Wymóg obywatelstwa 

DK: Wymóg w zakresie miejsca zamieszkania dla usług w zakresie odprawy celnej 

EL: Wymóg obywatelstwa dla usług w zakresie odprawy celnej 

PL: Krajowe ograniczenia dotyczące bezpośredniej reprezentacji w usługach w zakresie odprawy celnej: reprezentację tę 
podejmować mogą tylko agenci celni, którzy mają miejsce zamieszkania na terytorium Unii Europejskiej. 

FR: Bez zobowiązań, chyba że zostanie przyznana pełna wzajemność. 

NL: Dopuszczenie osób fizycznych lub prawnych do występowania w charakterze przedstawicieli celnych leży w gestii 
inspektora, jak określono w art. 1 ust. 3 i art. 1 ust. 9 ogólnego prawa celnego Nie zostaną dopuszczeni ci wniosko
dawcy, którzy w ciągu ostatnich pięciu lat zostali skazani za przestępstwo prawomocnym wyrokiem sądu. Przedstawi
ciele celni, którzy nie mają miejsca stałego zamieszkania lub siedziby w Królestwie Niderlandów, są zobowiązani przy
jąć miejsce stałego zamieszkania lub założyć stałą siedzibę w Królestwie Niderlandów, zanim będą wykonywać działal
ność dopuszczonego przedstawiciela celnego. 

F. Usługi pomocnicze w branży transportu rurociągami towarów 
innych niż paliwo (17) 

a) usługi w zakresie przechowywania i magazynowania towarów 
innych niż paliwo transportowane rurociągami 

(część CPC 742) 

AT: Wymóg obywatelstwa dla dyrektorów zarządzających 

18. USŁUGI W ZAKRESIE ENERGII  

A. Usługi związane z górnictwem 

(CPC 883) (18) 

SK: Wymóg w zakresie miejsca zamieszkania 

19. POZOSTAŁE USŁUGI GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKO
WANE  

a) Usługi w zakresie prania, czyszczenia i farbowania 

(CPC 9701) 

UE: Wymóg obywatelstwa dla specjalistów i absolwentów odbywających staż 
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b) Usługi fryzjerskie 

(CPC 97021) 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Wymóg oby
watelstwa dla specjalistów i absolwentów odbywających staż 

AT: Wymóg obywatelstwa dla absolwentów odbywających staż 

c) Zabiegi kosmetyczne, usługi manicure i pedicure 

(CPC 97022) 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Wymóg oby
watelstwa dla specjalistów i absolwentów odbywających staż 

AT: Wymóg obywatelstwa dla absolwentów odbywających staż 

d) Pozostałe usługi upiększające gdzie indziej niesklasyfikowane 

(CPC 97029) 

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: Wymóg oby
watelstwa dla specjalistów i absolwentów odbywających staż 

AT: Wymóg obywatelstwa dla absolwentów odbywających staż 

e) Usługi spa i masaże nieterapeutyczne, o ile wykonywane są 
jako usługi relaksacji fizycznej, a nie dla celów medycznych lub 
rehabilitacyjnych (19) 

(CPC wersja 1.0 97230) 

UE: Wymóg obywatelstwa dla specjalistów i absolwentów odbywających staż  

(1) W celu uzyskania przez obywateli krajów trzecich obowiązującego na terenie całej UE uznania ich kwalifikacji konieczne jest negocjowanie porozumienia o wzajemnym uznawaniu w ramach określonych 
w art. 129 niniejszej Umowy.  

(2) Sektor ten nie obejmuje usług w zakresie doradztwa odnoszących się do produkcji, które znajdują się w dziale USŁUGI BIZNESOWE pod pozycją 6.F.h).  
(3) Usługi wydawnicze i poligraficzne na podstawie wynagrodzenia lub umowy zostały ujęte w dziale USŁUGI BIZNESOWE pod pozycją 6.F.p). 
(4) Obejmuje doradztwo prawne, usługi w zakresie reprezentacji prawnej, usługi prawne w zakresie arbitrażu i postępowania rozjemczego/mediacji, a także usługi prawne w zakresie sporządzania i uwierzytel

niania dokumentów. 
Świadczenie usług prawnych jest dozwolone wyłącznie w odniesieniu do międzynarodowego prawa publicznego, prawa Unii Europejskiej i prawa obowiązującego na obszarze każdej jurysdykcji, gdzie 
inwestor lub jego pracownicy mają kwalifikacje do wykonywania zawodu prawnika oraz, podobnie jak świadczenie innych usług, podlega wymogowi uzyskania licencji i procedurom stosowanym 
w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W przypadku prawników świadczących usługi prawne w zakresie międzynarodowego prawa publicznego i prawa zagranicznego mogą one między innymi 
przyjmować formę zachowania zgodności z miejscowymi kodeksami etyki, stosowania krajowych tytułów (chyba że uzyskano prawo noszenia tytułu stosowanego w państwie przyjmującym), wymogów 
w zakresie ubezpieczeń, zwykłej rejestracji w palestrze państwa przyjmującego lub uproszczonego przyjęcia do palestry państwa przyjmującego w drodze testu kwalifikacji i zarejestrowania działalności 
w państwie przyjmującym. Usługi prawne dotyczące prawa unijnego świadczone są z zasady przez w pełni wykwalifikowanych prawników przyjętych do palestry w Unii Europejskiej występujących 
osobiście, natomiast usługi prawne dotyczące prawa danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej świadczone są z zasady przez w pełni wykwalifikowanych prawników przyjętych do palestry w tym 
państwie członkowskim Unii Europejskiej, występujących osobiście. Pełne przyjęcie do palestry w danym państwie członkowskim Unii Europejskiej może być więc konieczne do występowania w roli przedsta
wiciela przed sądami i innymi właściwymi organami w Unii Europejskiej, ponieważ wiąże się to z praktykowaniem unijnego i krajowego prawa proceduralnego. Jednakże w niektórych państwach 
członkowskich Unii Europejskiej prawnicy zagraniczni nie w pełni przyjęci do palestry mają prawo reprezentować w postępowaniach cywilnych stronę będącą obywatelem lub pochodzącą z państwa, 
w którym prawnik jest uprawniony do wykonywania zawodu.  

(5) Nie obejmuje doradztwa prawnego i usług w zakresie reprezentacji prawnej w sprawach podatkowych, które znajdują się pod pozycją 1.A.a). Usługi prawne.  
(6) Zaopatrzenie ogółu społeczeństwa w produkty farmaceutyczne na wolnym rynku, podobnie jak świadczenie innych usług, podlega wymogowi uzyskania licencji i kwalifikacji oraz procedurom stosowanym 

w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą ogólną działalność ta jest zastrzeżona dla farmaceutów. W niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej tylko sprzedaż leków 
na receptę jest zastrzeżona dla farmaceutów.  

(7) Przedmiotowe usługi wiążą się z zawodem pośrednika obrotu nieruchomościami i nie mają wpływu na żadne prawa lub ograniczenia wobec osób fizycznych i prawnych nabywających nieruchomości.  
(8) Usługi konserwacji i naprawy sprzętu transportowego (CPC 6112, 6122, 8867 i CPC 8868) znajdują się pod pozycjami 6.F.l) 1 do 6.F.l) 4. 

Usługi konserwacji i naprawy urządzeń oraz sprzętu biurowego, włącznie z komputerami (CPC 845), znajdują się pod pozycją 6.B. Usługi komputerowe.  
(9) Nie obejmuje usług poligraficznych, których dotyczy CPC 88442, i które znajdują się pod pozycją 6.F p).  

(10) Nie obejmuje usług konserwacji i naprawy, które znajdują się w dziale USŁUGI BIZNESOWE pod pozycjami 6.B. i 6.F.l). 
Nie obejmuje detalicznej sprzedaży produktów energetycznych, które znajdują się w dziale USŁUGI W ZAKRESIE ENERGII pod pozycjami 18.E i 18.F.  
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(11) Catering przy okazji świadczenia usług transportu lotniczego znajduje się w dziale USŁUGI POMOCNICZE W BRANŻY USŁUG TRANSPORTOWYCH pod pozycją 17.D.a) Usługi obsługi naziemnej.  
(12) W tym usługi dowozowe i transport sprzętu przez usługodawców w zakresie międzynarodowego transportu morskiego pomiędzy portami znajdującymi się w tym samym państwie, jeżeli nie ma to wpływu 

na dochody.  
(13) Część CPC 71235, która znajduje się w dziale USŁUGI KOMUNIKACYJNE pod pozycją 7.A. Usługi pocztowe i kurierskie.  
(14) Transport paliwa rurociągami znajduje się w dziale USŁUGI W ZAKRESIE ENERGII pod pozycją 18.B.  
(15) Nie obejmuje usług w zakresie konserwacji i napraw sprzętu transportowego, które znajdują się w dziale USŁUGI BIZNESOWE pod pozycjami 6.F.l) 1 do 6.F.l) 4.  
(16) Horyzontalne ograniczenie w zakresie usług użyteczności publicznej stosuje się do usług wymagających korzystania z infrastruktury użyteczności publicznej.  
(17) Usługi pomocnicze w branży transportu paliwa rurociągami znajdują się w dziale USŁUGI W ZAKRESIE ENERGII pod pozycją 18.C.  
(18) Obejmuje następujące usługi świadczone na podstawie wynagrodzenia lub umowy: usługi w zakresie doradztwa i konsultingu odnoszące się do górnictwa, przygotowanie terenu, montaż urządzeń 

wiertniczych, wiercenie, usługi dotyczące usuwania pozostałości z odwiertów, usługi związane z orurowaniem, zapewnianie i obsługa płuczki wiertniczej, kontrola ciał stałych, specjalne czynności wiertnicze 
wgłębne i roboty ratunkowe, geologia terenów odwiertów i kontrola odwiertu, usuwanie rdzenia, testowanie odwiertów, usługi w zakresie obsługi odwiertu urządzeniami liniowymi, zapewnianie i obsługa 
cieczy roboczych (solanek), dostawa i montaż urządzeń stosowanych przy opróbowaniu i zbrojeniu otworów wiertniczych, cementowanie (pompowanie ciśnieniowe), usługi stymulacji (szczelinowanie, 
kwasowanie oraz pompowanie ciśnieniowe), usługi w zakresie remontów kapitalnych i napraw otworów wiertniczych, zamykanie i likwidowanie otworów wiertniczych. 
Nie obejmuje bezpośredniego dostępu do surowców naturalnych lub ich eksploatacji. 
Nie obejmuje prac przygotowawczych w terenie pod wydobycie surowców innych niż ropa naftowa i gaz (CPC 5115), które znajdują się pod pozycją 8. BUDOWNICTWO.  

(19) Masaże terapeutyczne i usługi kuracji cieplnych znajdują się pod pozycjami: 6.A.h) Usługi medyczne, 6.A.j) 2 Usługi świadczone przez pielęgniarki, fizjoterapeutów i personel.”.                                                                                                                                                                                                                                                               
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ZAŁĄCZNIK XIV 

„SEKCJA D 

EKWADOR 

Niniejszy wykaz zobowiązań jest zgodny z przepisami konstytucyjnymi i prawnymi regulującymi tymczasową obecność 
w Ekwadorze osób fizycznych w celach służbowych oraz ich zgodność ze zobowiązaniami podjętymi na poziomie 
wielostronnym. 

W celu opracowania tej oferty zobowiązań uwzględniono Centralną Klasyfikację Produktów określoną w dokumentach 
statystycznych Urzędu Statystycznego Narodów Zjednoczonych, seria M, nr 77, prov., z 1991 r. w odniesieniu 
do transgranicznego handlu usługami. 

Poniższy wykaz zastrzeżeń zawiera rodzaje działalności gospodarczej zliberalizowane zgodnie z art. 114 niniejszej 
Umowy, do których mają zastosowanie ograniczenia dotyczące personelu kluczowego i absolwentów odbywających staż 
zgodnie z art. 124 niniejszej Umowy, oraz wymienia takie ograniczenia. Ekwador nie podejmuje żadnych zobowiązań 
w stosunku do personelu kluczowego i absolwentów odbywających staż w przypadku rodzajów działalności 
gospodarczej, które nie zostały zliberalizowane (pozostają bez zobowiązań) zgodnie z art. 114 niniejszej Umowy. 

Do celów przeglądu i analizy metodologicznej, poniższy wykaz jest przedstawiony w następujący sposób: 

Sektory usług, do których odnoszą się zastrzeżenia wskazane w ofercie, znajdują się w lewej kolumnie zatytułowanej 
»Sektor lub podsektor«. 

W celu uzupełnienia wykazu, kolumna po prawej stronie obejmuje zastrzeżenia lub ograniczenia dotyczące 
odpowiedniego sektora lub podsektora. 

Zobowiązania w konkretnych sektorach lub podsektorach podlegają horyzontalnym zastrzeżeniom i ograniczeniom 
zawartym w pierwszej sekcji, które mają zastosowanie ogólne i bezwarunkowe do wszystkich sektorów, o ile inaczej nie 
postanowiono. 

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 107 ust. 7 odnoszącymi się do zakresu zasad w tytule w sprawie handlu 
usługami, zakładania przedsiębiorstw i handlu elektronicznego, nie wskazano żadnych środków, które odnoszą się 
do regulowania wjazdu i czasowego pobytu osób fizycznych na terytorium Ekwadoru, włącznie ze środkami wprowa
dzanymi lub utrzymywanymi w razie konieczności przez Ekwador w celu ochrony integralności jego granic oraz 
zapewnienia prawidłowego przepływu osób fizycznych przez te granice. 

Poniższy wykaz nie obejmuje środków odnoszących się do wymogów i procedur kwalifikacyjnych, standardów 
technicznych oraz wymogów i procedur dotyczących uzyskania licencji, a także środków dotyczących warunków 
zatrudnienia, pracy i ubezpieczeń społecznych. Takie środki, które obejmują, ale nie są ograniczone do konieczności 
uzyskania licencji, konieczności uznania kwalifikacji w sektorach podlegających regulacji, konieczności zdania 
określonych egzaminów, w tym egzaminów językowych, konieczności posiadania miejsca stałego zamieszkania 
na terytorium, gdzie prowadzona jest działalność gospodarcza, konieczności przestrzegania krajowych przepisów 
i praktyk dotyczących płacy minimalnej i układów zbiorowych w zakresie płac w państwie przyjmującym, nawet jeśli 
nie są wymienione w wykazie, mają zastosowanie w każdym przypadku do kluczowego personelu i absolwentów 
odbywających staż. 

Prawa i obowiązki wynikające z niniejszego wykazu zobowiązań nie mają bezpośredniego zastosowania i nie są 
bezpośrednio skuteczne, a zatem nie przyznają bezpośrednio żadnych praw poszczególnym osobom fizycznym lub 
osobom prawnym.   
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Sektor lub podsektor Opis zastrzeżeń 

ZOBOWIĄZANIA HORYZONTALNE  

WSZYSTKIE SEKTORY Każdy pracodawca zatrudniający więcej niż 10 pracowników musi zatrudniać Ekwadorczyków w proporcji nie niższej 
niż 90 % zwykłego personelu i nie niższej niż 80 % wykwalifikowanych pracowników lub specjalistów, personelu admi
nistracyjnego lub osób na odpowiedzialnych stanowiskach. To ograniczenie nie ma zastosowania do pracodawców za
trudniających do 10 pracowników. Wskazana proporcja ma również zastosowanie do wynagrodzeń odpowiednich pra
cowników. 

Pracodawcy, niezależnie od ich działalności lub narodowości, przy zatrudnianiu pracowników stosują preferencyjne 
traktowanie pracowników krajowych. 

Mimo że obejmuje to wyłącznie tymczasowy wjazd osób fizycznych w celach służbowych, wyjaśnia się, że w przypadku 
gdy personel zagraniczny jest zatrudniany w przedsiębiorstwie w Ekwadorze, oprócz odpowiedniej wizy, wymagana 
jest pisemna umowa o pracę na określony czas, zatwierdzona przez Ministerstwo Pracy. 

WSZYSTKIE SEKTORY Uznanie stopni lub świadectw naukowych wystawionych przez zagraniczne instytucje szkolnictwa wyższego może pod
legać umowom dwustronnym. Jeżeli instytucja szkolnictwa wyższego nie znajduje się w wykazie zatwierdzonym przez 
właściwy organ i nie ma siedziby w państwach, z którymi podpisano umowy o wzajemności, wymagany jest wniosek 
o rejestrację. 

1. USŁUGI BIZNESOWE W celu rejestracji w stowarzyszeniach lub cechach mogą być stosowane różne stawki wobec obywateli Ekwadoru i cu
dzoziemców. 

A. Wolne zawody W celu wykonywania większości wolnych zawodów w Ekwadorze, kwalifikacje zawodowe uzyskane zagranicą muszą 
zostać uznane przez właściwy krajowy organ, który wymaga zazwyczaj miejsca zamieszkania w Ekwadorze, przed ta
kim uznaniem kwalifikacji. Wymóg ten nie ma zastosowania, jeżeli zatrudnienie osoby jako personelu kluczowego lub 
absolwenta odbywającego staż nie pociąga za sobą świadczenia usług na rzecz osób trzecich. 

a) usługi prawne (CPC 861) Wyłącznie usługi w zakresie doradz
twa prawnego w sprawach prawa zagranicznego i międzynarodo
wego (z wyłączeniem usług w zakresie doradztwa prawnego 
i przedstawicielstwa w sprawach sądowych zgodnie z prawem 
krajowym) 

Zagraniczni prawnicy mogą wykonywać swój zawód, pod warunkiem, że ich kwalifikacje są uznane w Ekwadorze 
zgodnie z warunkami określonymi w prawie i z zastrzeżeniem zasady wzajemności, jeżeli taki warunek jest ustano
wiony w obowiązującej umowie międzynarodowej. 

d) usługi architektoniczne (CPC 8671 i 8674) Aby zagraniczny architekt, który uzyskał kwalifikacje zagranicą, mógł uzyskać stałe pozwolenie od Kolegium Architek
tów w Ekwadorze na wykonywanie zawodu w tym państwie, muszą zostać wykonane następujące czynności: 

a) przedłożenie do krajowego rejestru należycie uzasadnionego wniosku o pozwolenie; 

b) sprawdzenie, czy ekwadorscy architekci mogą wykonywać zawód bez ograniczeń w państwie pochodzenia wniosko
dawcy;  
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Sektor lub podsektor Opis zastrzeżeń 

c) sprawdzenie, czy wnioskodawca przebywa na terytorium państwa zgodnie z prawem, w szczególności zweryfikowa
nie jego statusu imigranta w świetle odpowiednich przepisów; 

d) przedstawienie kwalifikacji akademickich należycie ratyfikowanych w Ekwadorze; oraz 

e) sprawdzenie zdolności kredytowej i wypłacalności wnioskodawcy w zakresie wykonywania proponowanych rodza
jów działalności, wraz ze świadectwem uczelni lub izby architektów w państwie pochodzenia wnioskodawcy.  

e) usługi inżynierskie (CPC 8672) 

f) usługi inżynierskie kompleksowe (CPC 8673) 

Krajowe lub zagraniczne przedsiębiorstwa oraz konsorcja krajowych lub zagranicznych przedsiębiorstw utworzone 
w celu wykonywania robót inżynierskich są zobowiązane, w celu prowadzenia takich robót, do zatrudnienia przy da
nym projekcie inżynierów, z których nie mniej niż 80 % musi być Ekwadorczykami. Wymóg ten obowiązuje do dziesią
tego roku po utworzeniu przedsiębiorstwa w Ekwadorze. Od jedenastego roku odsetek pracowników ekwadorskich 
musi być zwiększany o 4 % rocznie, aż do osiągnięcia poziomu 90 %. W przypadku gdy brak jest krajowych pracowni
ków wyspecjalizowanych w zadaniach wykonywanych przez wspomniane przedsiębiorstwa lub konsorcja, muszą one 
zatrudnić osoby, które zostaną przeszkolone w odpowiedniej dziedzinie specjalizacji. 

F. POZOSTAŁE USŁUGI BIZNESOWE W celu wykonywania większości wolnych zawodów w Ekwadorze, kwalifikacje zawodowe uzyskane zagranicą muszą 
zostać uznane przez właściwy krajowy organ, który wymaga zazwyczaj miejsca zamieszkania w Ekwadorze, przed ta
kim uznaniem kwalifikacji. 

l) usługi detektywistyczne i ochroniarskie (CPC 873) Tylko urodzeni w Ekwadorze obywatele Ekwadoru będą mogli wykonywać i prowadzić państwowe usługi ochroniar
skie, mobilne usługi ochroniarskie, usługi ochrony osobistej, konwojowania przedmiotów wartościowych, bezpieczeń
stwa elektronicznego, bezpieczeństwa satelitarnego, dochodzeniowe i szkoleniowe w tej dziedzinie. 

Pracownicy świadczący usługi w tego rodzaju przedsiębiorstwach jako ochroniarze i prywatni detektywi muszą spełniać 
wymogi obywatelstwa. 

7. USŁUGI FINANSOWE Wymogi w zakresie miejsca zamieszkania są ustanowione w odniesieniu do przedstawicieli i agentów prawnych. 

10. USŁUGI W ZAKRESIE REKREACJI, KULTURY I SPORTU  

A. Usługi rozrywkowe 

(w tym przedstawienia teatralne, usługi cyrkowe i występy zespo
łów muzycznych) 
(CPC 9619) 

Zagraniczni artyści muszą uzyskać »carnet ocupacional« (pozwolenie na wykonywanie zawodu) i przedstawić aktualne 
świadectwo Krajowemu Zrzeszeniu Artystów Zawodowych. 

Przed uzyskaniem pozwolenia na pracę przyznawanego zagranicznym artystom przez Ministerstwo Pracy, artyści lub 
ich przedstawiciele powinni podpisać umowę dotyczącą bezpłatnego występu w lokalizacji wskazanej przez Minister
stwo Pracy w porozumieniu z odpowiednim zdecentralizowanym autonomicznym samorządem. 
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11. USŁUGI TRANSPORTOWE  

A. USŁUGI TRANSPORTU MORSKIEGO 

Transport międzynarodowy (towarowy i pasażerski) 

(CPC 7211 i CPC 7212) 

Z wyłączeniem kabotażu 

Zagraniczni oficerowie i załogi statków krajowych muszą posiadać zezwolenie od dyrekcji żeglugi handlowej i przy
brzeżnej, w przypadku statków wymagających specjalnej obsługi, jeżeli brak jest odpowiednich pracowników ekwador
skich. 

Okręty lub statki handlowe pływające pod banderą Ekwadoru i większe od 500 ton mogą być dowodzone wyłącznie 
przez kapitanów będących Ekwadorczykami z urodzenia, ich oficerzy mogą być Ekwadorczykami z urodzenia lub natu
ralizowanymi, którzy spełniają również wymogi określone w odpowiednich przepisach. Dyrekcja żeglugi handlowej 
i przybrzeżnej może zezwolić na zatrudnienie pracowników zagranicznych jako oficerów i członków załogi w przypad
kach należycie uzasadnionych oraz z uwagi na świadczenie usług technicznych, zgodnie z kontyngentami ustalanymi 
corocznie dla każdego statku według jego pojemności i specjalizacji usługowej, lecz w żadnym przypadku ich udział 
nie może przekraczać 40 % łącznej załogi statku. 

Statki mniejsze od 500 ton mogą być dowodzone przez kapitanów będących Ekwadorczykami z urodzenia lub natura
lizowanych, a postanowienia wskazane w poprzednim akapicie mają zastosowanie do ich oficerów i członków załogi. 

C. USŁUGI TRANSPORTU LOTNICZEGO 

d) naprawa samolotów i usługi związane z konserwacją (część 
CPC 8868) 

e) sprzedaż i marketing usług transportu lotniczego. 

f) usługi rezerwacji komputerowej 

Licencje dotyczące personelu lotniczego dla obywateli zagranicznych będą przyznawane przez dyrekcję generalną lot
nictwa cywilnego, z zastrzeżeniem weryfikacji standardów, zgodnie z którymi wydano licencję lub umowy o wzajem
ności z innym państwem. 

W przedsiębiorstwach ekwadorskich wyłącznie techniczny personel lotniczy posiadający obywatelstwo Ekwadoru może 
wykonywać płatną działalność lotniczą w tym państwie, a działalność zagranicznych techników lub zagranicznych in
struktorów szkolących ekwadorskich techników może być dozwolona wyłącznie, gdy jest to konieczne ze względów 
świadczenia lub poprawy usług lotniczych. Takie zezwolenia będą przyznawane przez dyrekcję generalną lotnictwa cy
wilnego na okres nie dłuższy niż sześć miesięcy, z możliwością przedłużenia na podobny okres, jeżeli będzie to nadal 
konieczne. W tym okresie zatrudnieni pracownicy szkolą pracowników ekwadorskich, którzy ich zastąpią. 

F. USŁUGI W ZAKRESIE TRANSPORTU DROGOWEGO Ekwador zastrzega sobie prawo do wprowadzania lub utrzymywania jakichkolwiek środków dotyczących międzynaro
dowych lądowych przewozów towarów i przewozów pasażerskich w obszarach przygranicznych. 

a) transport pasażerski (CPC 7121+7122) 

b) Transport towarowy (CPC 7123) 

Z wyjątkiem drogowego transportu kabotażowego 

c) wynajem użytkowych pojazdów drogowych z kierowcą 
(CPC 7121+7122+7123+7124)”.    
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ZAŁĄCZNIK XV 

„SEKCJA B 

STRONA UE 

Stosuje się następujące skróty: 

AT  Austria 

BE  Belgia 

BG  Bułgaria 

CY  Cypr 

CZ  Republika Czeska 

DE  Niemcy 

DK  Dania 

ES  Hiszpania 

EE  Estonia 

UE  Unia Europejska, łącznie z wszystkimi jej państwami członkowskimi 

FI  Finlandia 

FR  Francja 

EL  Grecja 

HR  Chorwacja 

HU  Węgry 

IE  Irlandia 

IT  Włochy 

LV  Łotwa 

LT  Litwa 

LU  Luksemburg 

MT  Malta 

NL  Niderlandy 

PL  Polska 

PT  Portugalia 

RO  Rumunia 

SK  Republika Słowacka 

SI  Słowenia 

SE  Szwecja 

UK  Zjednoczone Królestwo 
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1.  W poniższym wykazie zastrzeżeń podano sektory usług zliberalizowane przez Stronę UE zgodnie z art. 126 ust. 2 
i 3 oraz art. 127 ust. 2 i 3 niniejszej Umowy oraz szczególne dyskryminacyjne ograniczenia, które mają do nich 
zastosowanie. 

Wykazy składają się z następujących elementów: 

a)  pierwszej kolumny wskazującej sektor lub podsektor, w którym mają zastosowanie ograniczenia; oraz 

b)  drugiej kolumny opisującej obowiązujące ograniczenia. 

Jeśli nie występują szczególne ograniczenia, inne niż te określone w tytule IV niniejszej Umowy, mające zastosowanie 
zarówno do usługodawców kontraktowych (zwanych dalej »CSS«), jak i do osób wykonujących wolne zawody 
(zwanych dalej »IP«), obok odpowiednich państw członkowskich Unii Europejskiej wpisuje się adnotację »bez 
ograniczeń«. 

2.  Przy identyfikacji poszczególnych sektorów i podsektorów, »CPC« oznacza Centralną Klasyfikację Produktów 
określoną w dokumentach statystycznych Urzędu Statystycznego Narodów Zjednoczonych, seria M, nr 77, CPC prov, 
1991. 

3.  Poniższy wykaz nie obejmuje środków odnoszących się do wymogów i procedur kwalifikacyjnych, standardów 
technicznych oraz wymogów i procedur dotyczących uzyskania licencji, a także środków dotyczących warunków 
zatrudnienia, pracy i zabezpieczenia społecznego, jeżeli nie stanowią one ograniczenia dyskryminacyjnego 
w rozumieniu art. 126 ust. 2 i 3 oraz art. 127 ust. 2 i 3 niniejszej Umowy. Środki te (np. konieczność uzyskania 
licencji, konieczność uznania kwalifikacji w sektorach podlegających regulacji, konieczność zdania określonych 
egzaminów, w tym egzaminów językowych, konieczność posiadania miejsca stałego zamieszkania na terytorium, 
gdzie prowadzona jest działalność, konieczność przestrzegania krajowych przepisów i praktyk dotyczących płacy 
minimalnej i układów zbiorowych w zakresie płac w państwie przyjmującym), nawet jeśli nie wymienione 
w wykazie, znajdują zastosowanie w każdym przypadku do CSS i IP pochodzących z drugiej Strony. 

4. Zgodnie z art. 107 ust. 3 niniejszej Umowy poniższy wykaz nie obejmuje środków dotyczących subsydiów przyzna
wanych przez Strony. 

5.  Wszystkie wymogi przepisów ustawowych i wykonawczych Unii Europejskiej i jej państw członkowskich dotyczące 
wjazdu, pobytu, pracy oraz środków zabezpieczenia społecznego będą miały nadal zastosowanie, włącznie 
z przepisami dotyczącymi okresu pobytu, płacy minimalnej i układów zbiorowych w zakresie płac, nawet jeśli nie 
zostały wymienione w poniższym wykazie. 

6.  Poniższy wykaz nie ma wpływu na istnienie monopoli publicznych i wyłącznych praw opisanych w wykazie 
zobowiązań dotyczących zakładania przedsiębiorstw. 

7.  W tych sektorach, w których stosuje się testy potrzeb ekonomicznych, ich głównym kryterium będzie ocena 
odpowiedniej sytuacji rynkowej w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub regionie, gdzie ma być świadczona 
usługa, z uwzględnieniem liczby istniejących usługodawców i wpływu na nich. 

8.  Prawa i obowiązki wynikające z niniejszego wykazu zastrzeżeń nie są samowykonalne i w związku z tym nie 
przyznają bezpośrednio żadnych praw poszczególnym osobom fizycznym lub osobom prawnym. 

9.  Zobowiązania dotyczące CSS i IP nie mają zastosowania, w przypadku gdy zamiar lub rezultat związany z ich 
tymczasową obecnością zakłóca lub w inny sposób wpływa na wynik wszelkich sporów lub negocjacji między 
pracownikami i pracodawcami.   
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Sektor lub podsektor Opis zastrzeżeń 

WSZYSTKIE SEKTORY (1) Okresy przejściowe 

BG, RO: Zobowiązania wchodzą w życie w dniu 1 stycznia 2014 r. 

AT, BE, DE, DK, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LU, NL, PT, SE, UK: Bez ograniczeńUznawanie 

UE: Dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie wzajemnego uznawania dyplomów mają zastosowanie wyłącznie do obywa
teli państw członkowskich Unii Europejskiej. Prawo do wykonywania regulowanego zawodu w jednym państwie człon
kowskim Unii Europejskiej nie przyznaje prawa do wykonywania tego zawodu w innym państwie członkowskim Unii 
Europejskiej (2). 

Usługi w zakresie doradztwa prawnego w odniesieniu do między
narodowego prawa publicznego i prawa zagranicznego (tj. niebę
dącego prawem Unii Europejskiej) 

(część CPC 861) (3) 

AT, CY, DE, EE, IE, LU, NL, SE, UK: Bez ograniczeń 

ES, IT, HR, EL, PL: Test potrzeb ekonomicznych dla IP. 

LV: Test potrzeb ekonomicznych dla usługodawców kontraktowych (CSS) 

BE: Test potrzeb ekonomicznych, z wyjątkiem przypadku CSS, których roczne wynagrodzenie przekracza kwotę okreś
loną w odpowiednich przepisach ustawowych i wykonawczych. 

BG, CZ, DK, FI, HU, LT, MT, PT, RO, SI, SK: Test potrzeb ekonomicznych. 

DK: Obrót działalnością związaną z doradztwem prawnym ograniczony jest do prawników posiadających duńską licen
cję na wykonywanie zawodu. Uzyskanie duńskiej licencji na wykonywanie zawodu uwarunkowane jest zdaniem duń
skiego egzaminu z zakresu prawa. 

FR: Wymagane jest pełne (uproszczone) przyjęcie do palestry w drodze testu kwalifikacji. 

HR: Pełne członkostwo w palestrze, wymagane do świadczenia usług w zakresie przedstawicielstwa prawnego, podlega 
wymogowi obywatelstwa. 

Usługi rachunkowo-księgowe 

(CPC 86212, inne niż »usługi audytorskie«, CPC 86213, CPC 
86219 i CPC 86220) 

CY, DE, EE, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: Bez ograniczeń 

AT: Pracodawca musi być członkiem odpowiedniej organizacji zawodowej w kraju rodzimym, o ile taka istnieje. 

BE: Test potrzeb ekonomicznych, z wyjątkiem przypadku CSS, których roczne wynagrodzenie przekracza kwotę okreś
loną w odpowiednich przepisach ustawowych i wykonawczych. 

FR: Wymóg uzyskania zezwolenia. 

BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: Test potrzeb ekonomicznych. 

Usługi w zakresie doradztwa podatkowego 

(CPC 863) (4) 

CY, DE, EE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: Bez ograniczeń 

AT: Pracodawca musi być członkiem odpowiedniej organizacji zawodowej w kraju rodzimym, o ile taki organ istnieje; 
wymóg obywatelstwa dla występowania w roli przedstawiciela przed właściwymi organami.  
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Sektor lub podsektor Opis zastrzeżeń 

BE: Test potrzeb ekonomicznych, z wyjątkiem przypadku CSS, których roczne wynagrodzenie przekracza kwotę okreś
loną w odpowiednich przepisach ustawowych i wykonawczych. 

BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: Test potrzeb ekonomicznych. 

PT: Bez zobowiązań 

HR, HU: Wymóg w zakresie miejsca zamieszkania  

Usługi architektoniczne 

oraz 

Usługi w zakresie planowania urbanistycznego i architektury kra
jobrazu 

(CPC 8671 i CPC 8674) 

CY, EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, SI, SE, UK: Bez ograniczeń 

ES, HR, IT, PL: Test potrzeb ekonomicznych dla IP. 

LV: Test potrzeb ekonomicznych dla usługodawców kontraktowych (CSS) 

FI: Osoba fizyczna musi wykazać, że posiada specjalistyczną wiedzę niezbędną do świadczenia danej usługi. 

BE: Test potrzeb ekonomicznych, z wyjątkiem przypadku CSS, których roczne wynagrodzenie przekracza kwotę okreś
loną w odpowiednich przepisach ustawowych i wykonawczych. 

DK: Test potrzeb ekonomicznych, z wyjątkiem przypadku CSS, których pobyt nie przekracza trzech miesięcy 

BG, CZ, DE, FI, HU, LT, PT, RO, SK: Test potrzeb ekonomicznych. 

AT: Wyłącznie dla usług w zakresie planowania, dla których stosuje się: test potrzeb ekonomicznych. 

HR, HU: Wymóg w zakresie miejsca zamieszkania. 

Usługi inżynierskie 

oraz 

Usługi inżynierskie kompleksowe 

(CPC 8672 i CPC 8673) 

CY, EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, SI, SE, UK: Bez ograniczeń 

ES, HR, IT, PL, PT: Test potrzeb ekonomicznych dla IP. 

LV: Test potrzeb ekonomicznych dla usługodawców kontraktowych (CSS) 

FI: Osoba fizyczna musi wykazać, że posiada specjalistyczną wiedzę niezbędną do świadczenia danej usługi. 

BE: Test potrzeb ekonomicznych, z wyjątkiem przypadku CSS, których roczne wynagrodzenie przekracza kwotę okreś
loną w odpowiednich przepisach ustawowych i wykonawczych. 

DK: Test potrzeb ekonomicznych, z wyjątkiem przypadku CSS, których pobyt nie przekracza trzech miesięcy 

BG, CZ, DE, FI, HU, LT, RO, SK: Test potrzeb ekonomicznych. 

AT: Wyłącznie dla usług w zakresie planowania, dla których stosuje się Test potrzeb ekonomicznych. 

HR, HU: Wymóg w zakresie miejsca zamieszkania 

Usługi medyczne (w tym usługi świadczone przez psychologów) 
i stomatologiczne 

(CPC 9312 i część CPC 85201) 

SE: Bez ograniczeń 

CY, CZ, DE, DK, EE, ES (5), IE, IT, LU, MT, NL, PL, RO, SI: Test potrzeb ekonomicznych.  
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Sektor lub podsektor Opis zastrzeżeń 

AT: Bez zobowiązań, z wyjątkiem usług świadczonych przez psychologów oraz usług stomatologicznych, w przypadku 
których: test potrzeb ekonomicznych. 

BE, BG, EL, FI, FR, HU, LT, LV, PT, SK, UK: Bez zobowiązań  

Usługi weterynaryjne 

(CPC 932) 

SE: Bez ograniczeń 

BE, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES (6), FI, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, RO, SI: Test potrzeb ekonomicznych. 

AT, BG, FR, HR, HU, LV, PT, SK, UK: Bez zobowiązań 

Usługi położnicze 

(część CPC 93191) 

SE: Bez ograniczeń 

AT, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, RO, SI: Test potrzeb ekonomicznych. 

BE, BG, FI, FR, HU, PT, SK, UK: Bez zobowiązań 

Usługi świadczone przez pielęgniarki, fizjoterapeutów i personel 
paramedyczny 

(część CPC 93191) 

SE: Bez ograniczeń 

AT, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, RO, SI: Test potrzeb ekonomicznych. 

BE, BG, FI, FR, HU, PT, SK, UK: Bez zobowiązań 

Usługi komputerowe i usługi z nimi związane 

(CPC 84) 

CY, DE, EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, SI, SE: Bez ograniczeń 

ES, IT, PL: Test potrzeb ekonomicznych dla IP. 

LV: Test potrzeb ekonomicznych dla CSS 

BE: Test potrzeb ekonomicznych, z wyjątkiem przypadku CSS, których roczne wynagrodzenie przekracza kwotę okreś
loną w odpowiednich przepisach ustawowych i wykonawczych. 

DK: Test potrzeb ekonomicznych, z wyjątkiem przypadku CSS, których pobyt nie przekracza trzech miesięcy 

AT, BG, CZ, FI, HU, LT, RO, PT, SK, UK: Test potrzeb ekonomicznych. 

HR: Wymóg w zakresie miejsca zamieszkania dla CSS. Bez zobowiązań w przypadku IP. 

Usługi badania rynku i opinii publicznej 

(CPC 864) 

CY, DE, EE, FR, IE, LU, NL, SE, UK: Bez ograniczeń 

ES, HR, IT, PL: Test potrzeb ekonomicznych dla IP.  
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Sektor lub podsektor Opis zastrzeżeń 

BE: Test potrzeb ekonomicznych, z wyjątkiem przypadku CSS, których roczne wynagrodzenie przekracza kwotę okreś
loną w odpowiednich przepisach ustawowych i wykonawczych. 

AT, BG, CZ, DK, EL, FI, LT, LV, MT, RO, SI, SK: Test potrzeb ekonomicznych. 

LT, PT: Bez zobowiązań w odniesieniu do usług badania opinii publicznej (CPC 86402). 

HU: Test potrzeb ekonomicznych, z wyjątkiem usług badania opinii publicznej (CPC 86402), dla których: Bez zobowią
zań  

Usługi konsultingowe w zakresie zarządzania 

(CPC 865) 

CY, DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, SI, SE, UK: Bez ograniczeń 

ES, HR, IT, PL, PT: Test potrzeb ekonomicznych dla IP. 

BE: Test potrzeb ekonomicznych, z wyjątkiem przypadku CSS, których roczne wynagrodzenie przekracza kwotę okreś
loną w odpowiednich przepisach ustawowych i wykonawczych. 

DK: Test potrzeb ekonomicznych, z wyjątkiem przypadku CSS, których pobyt nie przekracza trzech miesięcy 

AT, BG, CZ, FI, HU, LT, RO, SK: Test potrzeb ekonomicznych. 

Usługi związane z usługami konsultingowymi w zakresie zarzą
dzania 

(CPC 866) 

CY, DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, SI, SE, UK: Bez ograniczeń 

ES, HR, IT, PL, PT: Test potrzeb ekonomicznych dla IP. 

BE: Test potrzeb ekonomicznych, z wyjątkiem przypadku CSS, których roczne wynagrodzenie przekracza kwotę okreś
loną w odpowiednich przepisach ustawowych i wykonawczych. 

DK: Test potrzeb ekonomicznych, z wyjątkiem przypadku CSS, których pobyt nie przekracza trzech miesięcy 

AT, BG, CZ, FI, LT, RO, SK: Test potrzeb ekonomicznych. 

HU: Test potrzeb ekonomicznych, z wyjątkiem usług arbitrażu i postępowania rozjemczego (CPC 86602), dla których: 
Bez zobowiązań 

Konserwacja i naprawa statków 

(część CPC 8868) 

CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SK, SI, SE: Bez ograniczeń 

BE: Test potrzeb ekonomicznych, z wyjątkiem przypadku CSS, których roczne wynagrodzenie przekracza kwotę okreś
loną w odpowiednich przepisach ustawowych i wykonawczych. 

AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, UK (wyłącznie dla Kolumbii): Test potrzeb ekonomicznych. 

UK (wyłącznie dla Ekwadoru): Bez zobowiązań. 

Konserwacja i naprawa sprzętu transportu kolejowego 

(część CPC 8868) 

CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK (wyłącznie dla Kolumbii): Bez ograniczeń  
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Sektor lub podsektor Opis zastrzeżeń 

BE: Test potrzeb ekonomicznych, z wyjątkiem przypadku CSS, których roczne wynagrodzenie przekracza kwotę okreś
loną w odpowiednich przepisach ustawowych i wykonawczych. 

AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: Test potrzeb ekonomicznych. 

UK (wyłącznie dla Ekwadoru): Bez zobowiązań.  

Konserwacja i naprawa pojazdów silnikowych, motocykli, skute
rów śnieżnych oraz sprzętu transportu drogowego 

(CPC 6112, CPC 6122, część CPC 8867 i część CPC 8868) 

CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE: Bez ograniczeń 

BE: Test potrzeb ekonomicznych, z wyjątkiem przypadku CSS, których roczne wynagrodzenie przekracza kwotę okreś
loną w odpowiednich przepisach ustawowych i wykonawczych. 

AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK: Test potrzeb ekonomicznych. 

UK (wyłącznie dla Kolumbii): Test potrzeb ekonomicznych w odniesieniu do konserwacji i naprawy pojazdów silniko
wych, motocykli i skuterów śnieżnych (CPC 6112, CPC 6122, część CPC 8867). 

UK (wyłącznie dla Ekwadoru): Bez zobowiązań. 

Konserwacja i naprawa statków powietrznych i ich części 

(część CPC 8868) 

CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK (wyłącznie dla Kolumbii): Bez ograniczeń 

BE: Test potrzeb ekonomicznych, z wyjątkiem przypadku CSS, których roczne wynagrodzenie przekracza kwotę okreś
loną w odpowiednich przepisach ustawowych i wykonawczych. 

AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: Test potrzeb ekonomicznych. 

UK (wyłącznie dla Ekwadoru): Bez zobowiązań. 

Konserwacja i naprawa wyrobów metalowych, urządzeń (nie biu
rowych), sprzętu (nie transportowego i nie biurowego) oraz arty
kułów użytku osobistego i domowego (7) 

(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 
8865 i CPC 8866) 

CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: Bez ograniczeń 

BE: Test potrzeb ekonomicznych, z wyjątkiem przypadku CSS, których roczne wynagrodzenie przekracza kwotę okreś
loną w odpowiednich przepisach ustawowych i wykonawczych. 

AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: Test potrzeb ekonomicznych. 

Usługi projektowe AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Bez zobowią
zań 

ES: Bez ograniczeń dla CSS, bez zobowiązań dla IP. 

Inżynieria chemiczna, farmacja i fotochemia; AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, FI, FR, HR, HU, IE, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Bez zobowiązań 

ES, IT: Bez ograniczeń dla CSS, bez zobowiązań dla IP. 
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Usługi w zakresie technologii kosmetyków AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Bez zobowią
zań 

ES: Bez ograniczeń dla CSS, bez zobowiązań dla IP. 

Usługi specjalistyczne w dziedzinie techniki, inżynierii, marke
tingu i sprzedaży dla sektora motoryzacyjnego 

AT, BE, BG, CY, CZ, ES, DE, DK, EE, EL, FI, FR, HR, HU, IE, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Bez zobo
wiązań 

IT: Bez ograniczeń dla CSS, test potrzeb ekonomicznych dla IP. 

Usługi komercyjne w zakresie projektowania i wzornictwa oraz 
marketingu dla przemysłu modowo-włókienniczego, odzieży, 
obuwia i akcesoriów 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, FI, FR, HR, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: Bez zobowią
zań 

ES: Bez ograniczeń dla CSS, bez zobowiązań dla IP. 

Usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych 

(CPC 87905, z wyłączeniem tłumaczeń urzędowych lub poświad
czonych) 

CY, EE, FR, LU, LV, MT, NL, PT, SI, SE, UK: Bez ograniczeń 

AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, EL, FI, HU, IE, IT, LT, PL, RO, SK: Test potrzeb ekonomicznych. 

HR: Bez zobowiązań w przypadku IP. 

(1)  Uwaga służąca zwiększeniu przejrzystości w odniesieniu do Belgii: w stosownych przypadkach, kwota rocznego wynagrodzenia, o której mowa, jest obecnie ustalona na 33 677 EUR (marzec 2007 r.). 
(2)  W celu uzyskania przez obywateli krajów trzecich uznania ich kwalifikacji obowiązującego na terenie całej Unii Europejskiej, konieczne jest negocjowanie porozumienia o wzajemnym uznawaniu w ramach 

określonych w art. 129 niniejszej Umowy. 
(3)  Świadczenie tych usług, podobnie jak świadczenie innych usług, podlega wymogowi uzyskania licencji i procedurom obowiązującym w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Mogą one między innymi 

przyjmować formę zachowania zgodności z miejscowymi kodeksami etyki, stosowania krajowych tytułów (chyba że uzyskano prawo noszenia tytułu stosowanego w państwie przyjmującym), wymogów w za
kresie ubezpieczeń, zwykłej rejestracji w palestrze w państwie przyjmującym lub uproszczonego przyjęcia do palestry w państwie przyjmującym w drodze testu kwalifikacji i posiadania miejsca stałego za
mieszkania lub zarejestrowania siedziby w państwie przyjmującym. 

(4) Nie obejmuje doradztwa prawnego i usług w zakresie reprezentacji prawnej w sprawach podatkowych, które znajdują się pod pozycją »Usługi w zakresie doradztwa prawnego w odniesieniu do międzynarodo
wego prawa publicznego i prawa zagranicznego«. 

(5) W odniesieniu do usług medycznych (w tym usług świadczonych przez psychologów) oraz stomatologicznych (CPC 9312 oraz część CPC 85201) oraz wyłącznie w odniesieniu do Hiszpanii wymóg przepro
wadzenia testu potrzeb ekonomicznych nie ma zastosowania do Kolumbii. 

(6)  W odniesieniu do usług weterynaryjnych (CPC 932) oraz wyłącznie w odniesieniu do Hiszpanii wymóg przeprowadzenia testu potrzeb ekonomicznych nie ma zastosowania do Kolumbii. 
(7)  Usługi konserwacji i naprawy urządzeń oraz sprzętu biurowego, włącznie z komputerami (CPC 845) znajdują się pod pozycją »Usługi komputerowe«.”.     
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ZAŁĄCZNIK XVI 

„SEKCJA D 

EKWADOR 

Niniejszy wykaz zobowiązań jest zgodny z przepisami konstytucyjnymi i prawnymi regulującymi tymczasową obecność 
w Ekwadorze osób fizycznych w celach służbowych oraz ich zgodność ze zobowiązaniami podjętymi na poziomie 
wielostronnym. 

W celu opracowania tej oferty zobowiązań uwzględniono Centralną Klasyfikację Produktów określoną w dokumentach 
statystycznych Urzędu Statystycznego Narodów Zjednoczonych, seria M, nr 77, prov., z 1991 r. w odniesieniu 
do transgranicznego handlu usługami. 

W poniższym wykazie zastrzeżeń podano rodzaje działalności gospodarczej zliberalizowane zgodnie z art. 126 ust. 2 
i 3 oraz art. 127 ust. 2 i 3 niniejszej Umowy oraz szczególne dyskryminacyjne ograniczenia, które mają do nich 
zastosowanie. Ekwador nie podejmuje żadnych zobowiązań w stosunku do usługodawców kontraktowych i osób 
wykonujących wolne zawody w przypadku rodzajów działalności gospodarczej, które nie zostały zliberalizowane 
zgodnie z art. 126 i 127 niniejszej Umowy. 

Do celów przeglądu i analizy metodologicznej, poniższy wykaz jest przedstawiony w następujący sposób: 

Sektory usług oraz objęte tą grupą sektory, do których odnoszą się zastrzeżenia wskazane w ofercie znajdują się w lewej 
kolumnie zatytułowanej »Sektor lub podsektor«. 

W celu uzupełnienia wykazu, kolumna po prawej stronie obejmuje zastrzeżenia lub ograniczenia dotyczące 
odpowiedniego sektora lub podsektora. 

Zobowiązania w konkretnych sektorach lub podsektorach podlegają horyzontalnym zastrzeżeniom i ograniczeniom 
zawartym w pierwszej sekcji, które mają zastosowanie ogólne i bezwarunkowe do kategorii usługodawców kontrak
towych i osób wykonujących wolne zawody. 

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 107 ust. 7 odnoszącymi się do zakresu zasad w tytule w sprawie handlu 
usługami, zakładania przedsiębiorstw i handlu elektronicznego, nie wskazano żadnych środków, które odnoszą się 
do regulowania wjazdu i czasowego pobytu osób fizycznych na terytorium Ekwadoru, włącznie ze środkami wprowa
dzanymi lub utrzymywanymi w razie konieczności przez Ekwador w celu ochrony integralności jego granic oraz 
zapewnienia prawidłowego przepływu osób fizycznych przez te granice. 

Poniższy wykaz nie obejmuje środków odnoszących się do wymogów i procedur kwalifikacyjnych, standardów 
technicznych oraz wymogów dotyczących stopni naukowych, a także procedur dotyczących warunków zatrudnienia, 
pracy i ubezpieczeń społecznych. Takie środki, które obejmują, ale nie są ograniczone do konieczności uzyskania 
licencji, konieczności uznania kwalifikacji w sektorach podlegających regulacji, konieczności zdania określonych 
egzaminów, w tym egzaminów językowych, konieczności posiadania miejsca stałego zamieszkania na terytorium, gdzie 
prowadzona jest działalność gospodarcza, konieczności przestrzegania krajowych przepisów i praktyk dotyczących płacy 
minimalnej i układów zbiorowych w zakresie płac w państwie przyjmującym, nawet jeśli nie są wymienione w wykazie, 
mają zastosowanie w każdym przypadku do usługodawców kontraktowych i osób wykonujących wolne zawody. 

Prawa i obowiązki wynikające z niniejszego wykazu zobowiązań nie mają bezpośredniego zastosowania i nie są 
bezpośrednio skuteczne, a zatem nie przyznają bezpośrednio żadnych praw poszczególnym osobom fizycznym lub 
osobom prawnym.   
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ZOBOWIĄZANIA HORYZONTALNE  

WSZYSTKIE SEKTORY Uznanie stopni lub świadectw naukowych wystawionych przez zagraniczne instytucje szkolnictwa wyższego może pod
legać umowom dwustronnym dotyczącym wzajemności. Jeżeli instytucja szkolnictwa wyższego nie znajduje się w wyka
zie zatwierdzonym przez właściwy organ i nie ma siedziby w państwach, z którymi podpisano umowy o wzajemności, 
wymagany jest wniosek o rejestrację. 

1. USŁUGI BIZNESOWE W celu rejestracji w stowarzyszeniach lub cechach, aby wykonywać zawód, mogą być stosowane różne stawki wobec 
obywateli Ekwadoru i cudzoziemców. 

A. Wolne zawody W celu wykonywania większości wolnych zawodów w Ekwadorze, kwalifikacje zawodowe uzyskane zagranicą muszą 
zostać uznane przez właściwy krajowy organ, który wymaga zazwyczaj miejsca zamieszkania w Ekwadorze, przed ta
kim uznaniem kwalifikacji. 

a) usługi prawne (CPC 861) Wyłącznie usługi w zakresie doradz
twa prawnego w sprawach prawa zagranicznego i międzynarodo
wego (z wyłączeniem usług w zakresie doradztwa prawnego 
i przedstawicielstwa w sprawach sądowych zgodnie z prawem 
krajowym) 

Zagraniczni prawnicy mogą wykonywać swój zawód, pod warunkiem, że ich kwalifikacje są uznane w państwie zgod
nie z warunkami określonymi w prawie i z zastrzeżeniem zasady wzajemności. Należy zaznaczyć, że członkostwo 
w »Foro del Consejo de la Judicatura« (Stowarzyszenie Rady Sądownictwa) nie stanowi wymogu do świadczenia zliberalizo
wanych usług prawnych. Jednak zagraniczni prawnicy, którzy wnioskują o przyjęcie do wymienionego stowarzyszenia, 
są zobowiązani do odbycia jednorocznej praktyki przed rozpoczęciem pracy zawodowej. 

b) Usługi rachunkowo-księgowe i audytorskie 

(CPC 862) 

bez ograniczeń 

d) usługi architektoniczne 

(CPC 8671 i 8674) 

Aby zagraniczny architekt, który uzyskał kwalifikacje zagranicą, mógł uzyskać stałe pozwolenie od Kolegium Architek
tów w Ekwadorze na wykonywanie zawodu w tym państwie, spełnione muszą zostać następujące czynności: 

a) przedłożenie do krajowego rejestru należycie uzasadnionego wniosku o pozwolenie; 

b) sprawdzenie, czy ekwadorscy architekci mogą wykonywać zawód bez ograniczeń w państwie pochodzenia wniosko
dawcy; 

c) sprawdzenie, czy wnioskodawca przebywa na terytorium państwa zgodnie z prawem, w szczególności zweryfikowa
nie jego statusu imigranta w świetle odpowiednich przepisów; 

d) przedstawienie kwalifikacji akademickich należycie ratyfikowanych w Ekwadorze; oraz 

e) sprawdzenie zdolności kredytowej i wypłacalności wnioskodawcy w zakresie wykonywania proponowanych rodza
jów działalności, wraz ze świadectwem uczelni lub izby architektów w państwie pochodzenia wnioskodawcy; 
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e) usługi inżynierskie 

(CPC 8672) 

f) usługi inżynierskie kompleksowe 

(CPC 8673) 

Krajowe lub zagraniczne przedsiębiorstwa oraz konsorcja krajowych lub zagranicznych przedsiębiorstw utworzone 
w celu wykonywania robót inżynierskich są zobowiązane w celu prowadzenia takich robót do zatrudnienia przy danym 
projekcie inżynierów, z których nie mniej niż 80 % musi być Ekwadorczykami. Wymóg ten obowiązuje do dziesiątego 
roku po utworzeniu przedsiębiorstwa w Ekwadorze. Od jedenastego roku odsetek pracowników ekwadorskich musi 
być zwiększany o 4 % rocznie, aż do osiągnięcia poziomu 90 %. W przypadku gdy brak jest krajowych pracowników 
wyspecjalizowanych w zadaniach wykonywanych przez wspomniane przedsiębiorstwa lub konsorcja, muszą one za
trudnić osoby, które zostaną przeszkolone w odpowiedniej dziedzinie specjalizacji. 

Zagraniczni inżynierowie lądowi zatrudniani na czas określony przez przedsiębiorstwa lub instytucje państwowe mogą 
wykonywać jedynie zadania w zakresie doradztwa, kontroli i szkolenia. 

Zagraniczni inżynierowie posiadający tymczasową licencję mogą podpisywać jedynie dokumenty dotyczące zadań w za
kresie doradztwa, kontroli i szkolenia, w odniesieniu do których zostali zatrudnieni. 

Aby móc wykonywać swój zawód w państwie, zagraniczne osoby wykonujące wolne zawody w dziedzinie inżynierii 
muszą dokonać następujących czynności: 

a) ratyfikować swoje kwalifikacje w jakiejkolwiek instytucji szkolnictwa wyższego uznanej przez ustawę o szkolnictwie 
wyższym; 

b) przedstawić odpowiednią wizę imigracyjną w państwie oraz 

c) licencję zawodową otrzymaną od ekwadorskiego zrzeszenia inżynierów zgodnie z odpowiednimi przepisami. 

C. USŁUGI BADAWCZO-ROZWOJOWE (85) W odniesieniu do procedur przetargu publicznego zagraniczni konsultanci, jako osoby prawne lub fizyczne, mogą 
uczestniczyć jedynie w takich dziedzinach lub rodzajach działalności, w których krajowi konsultanci nie dysponują 
techniczną wiedzą lub doświadczeniem. Wyjątek dotyczy umów konsultacyjnych całkowicie lub częściowo finansowa
nych z pożyczek udzielonych przez zagraniczne rządy lub wielostronne organizacje rozwoju, których członkiem jest 
Ekwador. 

F. POZOSTAŁE USŁUGI BIZNESOWE W celu wykonywania większości wolnych zawodów w Ekwadorze, kwalifikacje zawodowe uzyskane zagranicą muszą 
zostać uznane przez właściwy krajowy organ, który wymaga zazwyczaj miejsca zamieszkania w Ekwadorze w momen
cie składania wniosku, przed takim uznaniem kwalifikacji. 

m) powiązane usługi konsultingu naukowego i technicznego 
(CPC 8675) 

W odniesieniu do procedur przetargu publicznego zagraniczni konsultanci, jako osoby prawne lub fizyczne, mogą 
uczestniczyć jedynie w takich dziedzinach lub rodzajach działalności, w których krajowi konsultanci nie dysponują 
techniczną wiedzą lub doświadczeniem. Wyjątek dotyczy umów konsultacyjnych całkowicie lub częściowo finansowa
nych z pożyczek udzielonych przez zagraniczne rządy lub wielostronne organizacje rozwoju, których członkiem jest 
Ekwador.”.   
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ZAŁĄCZNIK XVII 

„ZAŁĄCZNIK XIa (1) 

Ustalenie dotyczące lit. b) definicji „usług świadczonych w ramach wykonywania władzy publicznej”, 
o których mowa w art. 152 niniejszej Umowy 

1.  Strony ustalają, że tytuł IV (Handel usługami, zakładanie przedsiębiorstw i handel elektroniczny) niniejszej Umowy 
ma zastosowanie do środków wprowadzanych lub utrzymywanych przez Stronę w odniesieniu do działań i usług 
opisanych w lit. b) definicji „usług świadczonych w ramach wykonywania władzy publicznej”, o których mowa w art. 
152 niniejszej Umowy, jedynie w takim zakresie, w jakim Strona zezwala swoim podmiotom świadczącym usługi 
finansowe na wykonywanie takich działań i usług w konkurencji z podmiotem publicznym lub podmiotem 
świadczącym usługi finansowe. Strony ustalają ponadto, że tytuł IV niniejszej Umowy nie ma zastosowania do takich 
środków w zakresie, w jakim Strona zastrzega wykonywanie takich działań i usług dla rządu, podmiotu publicznego 
lub podmiotu świadczącego usługi finansowe oraz w zakresie, w jakim takie działania i usługi nie są wykonywane 
w konkurencji z innym podmiotem świadczącym usługi finansowe. 

2.  Strony uznają odpowiednio, że każda z nich może wyznaczyć, w sposób formalny lub faktyczny, monopolistę, 
w tym podmiot świadcząc usługi finansowe, do świadczenia niektórych lub wszystkich działań lub usług objętych 
wymienioną lit. b) oraz że takie środki nie powinny być uznane za niezgodne z obowiązkami i zobowiązaniami 
podjętymi przez Strony w ramach tytułu IV niniejszej Umowy.  

(1) Niniejszy załącznik ma zastosowanie wyłącznie do Strony UE i Ekwadoru”.  
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ZAŁĄCZNIK XVIII 

„SEKCJA B 

STRONA UE 

PODSEKCJA 1 

PODMIOTY RZĄDOWE NA SZCZEBLU CENTRALNYM 

Tytuł VI niniejszej Umowy dotyczy podmiotów rządowych na szczeblu centralnym, o których mowa w niniejszej 
podsekcji, odnośnie do udzielania zamówień na towary, usługi i usługi budowlane wskazane poniżej, jeżeli wartość 
udzielanego zamówienia została oszacowana, zgodnie z art. 173 ust. 6-8 niniejszej Umowy, jako równa lub wyższa niż 
odpowiednie progi podane poniżej: 

Towary: 

Określone w podsekcji 4 

Próg 130 000 SDR 

Usługi: 

Określone w podsekcji 5 

Próg 130 000 SDR 

Usługi budowlane: 

Określone w podsekcji 6 

Próg 5 000 000 SDR 

Podmioty zamawiające:  

1. Wszystkie podmioty rządowe na szczeblu centralnym państw członkowskich Unii Europejskiej (zob. orientacyjny 
wykaz poniżej)  

2. Podmioty Unii Europejskiej: 

—  Rada Unii Europejskiej 

—  Komisja Europejska 

Uwaga do niniejszej podsekcji 

„Instytucje zamawiające państw członkowskich Unii Europejskiej” obejmują także wszelkie podporządkowane podmioty 
jakiejkolwiek instytucji zamawiającej państwa członkowskiego Unii Europejskiej pod warunkiem, że nie mają one 
odrębnej osobowości prawnej. 

ORIENTACYJNY WYKAZ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCYCH, KTÓRE SĄ PODMIOTAMI RZĄDOWYMI NA 
SZCZEBLU CENTRALNYM, ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZAWARTĄ W DYREKTYWACH UNII EUROPEJSKIEJ 

O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH 

Belgia 

1. Services publics fédéraux (Ministères): 1. Federale Overheidsdiensten (Ministeries): 

SPF Chancellerie du Premier Ministre FOD Kanselarij van de Eerste Minister 

SPF Personnel et Organisation FOD Kanselarij Personeel en Organisatie 

SPF Budget et Contrôle de la Gestion FOD Budget en Beheerscontrole 
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1. Services publics fédéraux (Ministères): 1. Federale Overheidsdiensten (Ministeries): 

SPF Technologie de l'Information et de la Communication 
(Fedict) 

FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict) 

SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et 
Coopération au Développement 

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en 
Ontwikkelingssamenwerking 

SPF Intérieur FOD Binnenlandse Zaken 

SPF Finances FOD Financiën 

SPF Mobilité et Transports FOD Mobiliteit en Vervoer 

SPF Emploi, Travail et Concertation sociale FOD Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg 

SPF Sécurité Sociale et Institutions publiques de Sécurité 
Sociale; 

FOD Sociale Zekerheid en Openbare Instellingen van 
sociale Zekerheid 

SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et 
Environnement 

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en 
Leefmilieu 

SPF Justice FOD Justitie 

SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie 

Ministère de la Défense Ministerie van Landsverdediging 

Service public de programmation Intégration sociale, Lutte 
contre la pauvreté et Économie sociale 

Programmatorische Overheidsdienst Maatschappelijke 
Integratie, Armoedsbestrijding en sociale Economie 

Service public fédéral de Programmation Développement 
durable 

Programmatorische federale Overheidsdienst Duurzame 
Ontwikkeling 

Service public fédéral de Programmation Politique 
scientifique 

Programmatorische federale Overheidsdienst 
Wetenschapsbeleid 

2. Régie des Bâtiments: 2. Regie der Gebouwen: 

Office national de Sécurité sociale Rijksdienst voor sociale Zekerheid 

Institut national d'Assurance sociales pour travailleurs 
indépendants 

Rijksinstituut voor de sociale Verzekeringen der 
Zelfstandigen 

Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering 

Office national des Pensions Rijksdienst voor Pensioenen 

Caisse auxiliaire d'Assurance Maladie-Invalidité Hulpkas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering 

Fonds des Maladies professionnelles Fonds voor Beroepsziekten 

Office national de l'Emploi Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening  
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Bułgaria 

—  Администрация на Народното събрание 

—  Aдминистрация на Президента 

—  Администрация на Министерския съвет 

—  Конституционен съд 

—  Българска народна банка 

—  Министерство на външните работи 

—  Министерство на вътрешните работи 

—  Министерство на държавната администрация и административната реформа 

—  Министерство на извънредните ситуации 

—  Министерство на земеделието и храните 

—  Министерство на здравеопазването 

—  Министерство на икономиката и енергетиката 

—  Министерство на културата 

—  Министерство на образованието и науката 

—  Министерство на околната среда и водите 

—  Министерство на отбраната 

—  Министерство на правосъдието 

—  Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

—  Министерство на транспорта 

—  Министерство на труда и социалната политика 

—  Министерство на финансите 

Agencje państwowe, komisje państwowe, agencje wykonawcze i inne organy państwowe ustanowione na mocy ustawy 
lub dekretu Rady Ministrów, posiadające funkcję związaną z realizacją uprawnień wykonawczych: 

—  Агенция за ядрено регулиране 

—  Висшата атестационна комисия 

—  Държавна комисия за енергийно и водно регулиране 

—  Държавна комисия по сигурността на информацията 

—  Комисия за защита на конкуренцията 

—  Комисия за защита на личните данни 

—  Комисия за защита от дискриминация 

—  Комисия за регулиране на съобщенията 

—  Комисия за финансов надзор 
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—  Патентно ведомство на Република България 

—  Сметна палата на Република България 

—  Агенция за приватизация 

—  Агенция за следприватизационен контрол 

—  Български институт по метрология 

—  Държавна агенция „Архиви” 

—  Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” 

—  Държавна агенция „Национална сигурност” 

—  Държавна агенция за бежанците 

—  Държавна агенция за българите в чужбина 

—  Държавна агенция за закрила на детето 

—  Държавна агенция за информационни технологии и съобщения 

—  Държавна агенция за метрологичен и технически надзор 

—  Държавна агенция за младежта и спорта 

—  Държавна агенция по горите 

—  Държавна агенция по туризма 

—  Държавна комисия по стоковите борси и тържища 

—  Институт по публична администрация и европейска интеграция 

—  Национален статистически институт 

—  Национална агенция за оценяване и акредитация 

—  Националната агенция за професионално образование и обучение 

—  Национална комисия за борба с трафика на хора 

—  Агенция „Мsитници” 

—  Агенция за държавна и финансова инспекция 

—  Агенция за държавни вземания 

—  Агенция за социално подпомагане 

—  Агенция за хората с увреждания 

—  Агенция по вписванията 

—  Агенция по геодезия, картография и кадастър 

—  Агенция по енергийна ефективност 

—  Агенция по заетостта 

—  Агенция по обществени поръчки 
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—  Българска агенция за инвестиции 

—  Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” 

—  Дирекция „Материално-техническо осигуряване и социално обслужване” на Министерство на вътрешните работи 

—  Дирекция „Оперативно издирване” на Министерство на вътрешните работи 

—  Дирекция „Финансово-ресурсно осигуряване” на Министерство на вътрешните работи 

—  Дирекция за национален строителен контрол 

—  Държавна комисия по хазарта 

—  Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация” 

—  Изпълнителна агенция „Борба с градушките” 

—  Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация” 

—  Изпълнителна агенция „Военни клубове и информация” 

—  Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” 

—  Изпълнителна агенция „Държавна собственост на Министерството на отбраната” 

—  Изпълнителна агенция „Железопътна администрация” 

—  Изпълнителна агенция „Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества” 

—  Изпълнителна агенция „Морска администрация” 

—  Изпълнителна агенция „Национален филмов център” 

—  Изпълнителна агенция „Пристанищна администрация” 

—  Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав” 

—  Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната” 

—  Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози 

—  Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия 

—  Изпълнителна агенция по лекарствата 

—  Изпълнителна агенция по лозата и виното 

—  Изпълнителна агенция по околна среда 

—  Изпълнителна агенция по почвените ресурси 

—  Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури 

—  Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството 

—  Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол 

—  Изпълнителна агенция по трансплантация 

—  Изпълнителна агенция по хидромелиорации 

—  Комисията за защита на потребителите 
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—  Контролно-техническата инспекция 

—  Национален център за информация и документация 

—  Национален център по радиобиология и радиационна защита 

—  Национална агенция за приходите 

—  Национална ветеринарномедицинска служба 

—  Национална служба „Полиция” 

—  Национална служба „Пожарна безопасност и защита на населението” 

—  Национална служба за растителна защита 

—  Национална служба за съвети в земеделието 

—  Национална служба по зърното и фуражите 

—  Служба „Военна информация” 

—  Служба „Военна полиция” 

—  Фонд „Републиканска пътна инфраструктура” 

—  Авиоотряд 28 

Republika Czeska 

—  Ministerstvo dopravy 

—  Ministerstvo financí 

—  Ministerstvo kultury 

—  Ministerstvo obrany 

—  Ministerstvo pro místní rozvoj 

—  Ministerstvo práce a sociálních věcí 

—  Ministerstvo průmyslu a obchodu 

—  Ministerstvo spravedlnosti 

—  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

—  Ministerstvo vnitra 

—  Ministerstvo zahraničních věcí 

—  Ministerstvo zdravotnictví 

—  Ministerstvo zemědělství 

—  Ministerstvo životního prostředí 

—  Poslanecká sněmovna PČR 

—  Senát PČR 

—  Kancelář prezidenta 
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—  Český statistický úřad 

—  Český úřad zeměměřičský a katastrální 

—  Úřad průmyslového vlastnictví 

—  Úřad pro ochranu osobních údajů 

—  Bezpečnostní informační služba 

—  Národní bezpečnostní úřad 

—  Česká akademie věd 

—  Vězeňská služba 

—  Český báňský úřad 

—  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 

—  Správa státních hmotných rezerv 

—  Státní úřad pro jadernou bezpečnost 

—  Česká národní banka 

—  Energetický regulační úřad 

—  Úřad vlády České republiky 

—  Ústavní soud 

—  Nejvyšší soud 

—  Nejvyšší správní soud 

—  Nejvyšší státní zastupitelství 

—  Nejvyšší kontrolní úřad 

—  Kancelář Veřejného ochránce práv 

—  Grantová agentura České republiky 

—  Státní úřad inspekce práce 

—  Český telekomunikační úřad 

Dania 

—  Folketinget 

Rigsrevisionen 

—  Statsministeriet 

—  Udenrigsministeriet 

—  Beskæftigelsesministeriet 

5 styrelser og institutioner (5 agencji i instytucji) 
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—  Domstolsstyrelsen 

—  Finansministeriet 

5 styrelser og institutioner (5 agencji i instytucji) 

—  Forsvarsministeriet 

5 styrelser og institutioner (5 agencji i instytucji) 

—  Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 

Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut (szereg agencji i instytucji, w tym Statens Serum 
Institut) 

—  Justitsministeriet 

Rigspolitichefen, anklagemyndigheden samt 1 direktorat og et antal styrelser (komendant policji, prokurator, 1 
dyrekcja i szereg agencji) 

—  Kirkeministeriet 

10 stiftsøvrigheder (10 organów diecezjalnych) 

—  Kulturministeriet – Ministerstwo Kultury 

4 styrelser samt et antal statsinstitutioner (4 departamenty i szereg instytucji) 

—  Miljøministeriet 

5 styrelser (5 agencji) 

—  Ministeriet for Flygtninge, Invandrere og Integration 

1 styrelse (1 agencja) 

—  Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 

4 direktorater og institutioner (4 dyrekcje i instytucje) 

—  Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling 

Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø og Statens uddannelsesbygninger (szereg agencji 
i instytucji, w tym Laboratorium Krajowe w Risoe i duńskie krajowe ośrodki badawcze i edukacyjne) 

—  Skatteministeriet 

1 styrelse og institutioner (1 agencja i szereg instytucji) 

—  Velfærdsministeriet 

3 styrelser og institutioner (3 agencje i szereg instytucji) 

—  Transportministeriet 

7 styrelser og institutioner, herunder Øresundsbrokonsortiet (7 agencji i instytucji, w tym Øresundsbrokonsortiet) 

—  Undervisningsministeriet 

3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre institutioner (3 agencje, 4 placówki edukacyjne, 5 innych 
instytucji) 
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—  Økonomi- og Erhvervsministeriet 

Adskillige styrelser og institutioner (szereg agencji i instytucji) 

—  Klima- og Energiministeriet 

3 styrelse og institutioner (3 agencje i instytucje) 

Niemcy 

—  Auswärtiges Amt 

—  Bundeskanzleramt 

—  Bundesministerium für Arbeit und Soziales 

—  Bundesministerium für Bildung und Forschung 

—  Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz 

—  Bundesministerium der Finanzen 

—  Bundesministerium des Innern (jedynie towary o przeznaczeniu cywilnym) 

—  Bundesministerium für Gesundheit 

—  Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend 

—  Bundesministerium der Justiz 

—  Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung 

—  Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie 

—  Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

—  Bundesministerium der Verteidigung (z wyłączeniem towarów o przeznaczeniu wojskowym) 

—  Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit 

Estonia 

—  Vabariigi Presidendi Kantselei 

—  Eesti Vabariigi Riigikogu 

—  Eesti Vabariigi Riigikohus 

—  Riigikontroll 

—  Õiguskantsler 

—  Riigikantselei 

—  Rahvusarhiiv 

—  Haridus- ja Teadusministeerium 

—  Justiitsministeerium 

—  Kaitseministeerium 
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—  Keskkonnaministeerium 

—  Kultuuriministeerium 

—  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 

—  Maaeluministeerium 

—  Rahandusministeerium 

—  Siseministeerium 

—  Sotsiaalministeerium 

—  Välisministeerium 

—  Keeleinspektsioon 

—  Riigiprokuratuur 

—  Teabeamet 

—  Maa-amet 

—  Keskkonnainspektsioon 

—  Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus 

—  Muinsuskaitseamet 

—  Patendiamet 

—  Tarbijakaitseamet 

—  Põllumajandusamet 

—  Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet 

—  Veterinaar- ja Toiduamet 

—  Konkurentsiamet 

—  Maksuja Tolliamet 

—  Statistikaamet 

—  Kaitsepolitseiamet 

—  Politsei- ja Piirivalveamet 

—  Eesti Kohtuekspertiisi Instituut 

—  Päästeamet 

—  Andmekaitse Inspektsioon 

—  Ravimiamet 

—  Sotsiaalkindlustusamet 

—  Töötukassa 

—  Terviseamet– 
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—  Tööinspektsioon 

—  Lennuamet 

—  Maanteeamet 

—  Veeteede Amet 

—  Kaitseressursside Amet 

—  Toetuse väejuhatus 

—  Tehnilise Järelevalve Amet 

Irlandia 

—  President's Establishment 

—  Houses of the Oireachtas — [parlament] 

—  Department of the Taoiseach — [premier] 

—  Central Statistics Office 

—  Department of Finance 

—  Office of the Comptroller and Auditor General 

—  Office of the Revenue Commissioners 

—  Office of Public Works 

—  State Laboratory 

—  Office of the Attorney General 

—  Office of the Director of Public Prosecutions 

—  Valuation Office 

—  Office of the Commission for Public Service Appointments 

—  Public Appointments Service 

—  Office of the Ombudsman 

—  Chief State Solicitor's Office 

—  Department of Justice, Equality and Law Reform 

—  Courts Service 

—  Prisons Service 

—  Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests 

—  Department of the Environment, Heritage and Local Government 

—  Department of Education and Science 

—  Department of Communications, Energy and Natural Resources 

—  Department of Agriculture, Fisheries and Food 
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—  Department of Transport 

—  Department of Health and Children 

—  Department of Enterprise, Trade and Employment 

—  Department of Arts, Sports and Tourism 

—  Department of Defence 

—  Department of Foreign Affairs 

—  Department of Social and Family Affairs 

—  Department of Community, Rural and Gaeltacht — [Gaelic speaking regions] Affairs 

—  Arts Council 

—  National Gallery 

Grecja 

—  Υπουργείο Εσωτερικών 

—  Υπουργείο Εξωτερικών 

—  Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών 

—  Υπουργείο Ανάπτυξης 

—  Υπουργείο Δικαιοσύνης 

—  Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων 

—  Υπουργείο Πολιτισμού 

—  Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

—  Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων 

—  Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας 

—  Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών 

—  Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 

—  Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής 

—  Υπουργείο Μακεδονίας- Θράκης 

—  Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας 

—  Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης 

—  Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς 

—  Γενική Γραμματεία Ισότητας 

—  Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

—  Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού 

—  Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας 

—  Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 
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—  Γενική Γραμματεία Αθλητισμού 

—  Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων 

—  Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος 

—  Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας 

—  Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας 

—  Εθνικό Τυπογραφείο 

—  Γενικό Χημείο του Κράτους 

—  Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας 

—  Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

—  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

—  Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

—  Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

—  Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

—  Πανεπιστήμιο Πατρών 

—  Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 

—  Πολυτεχνείο Κρήτης 

—  Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων 

—  Αιγινήτειο Νοσοκομείο 

—  Αρεταίειο Νοσοκομείο 

—  Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης 

—  Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού 

—  Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων 

—  Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων 

—  Γενικό Επιτελείο Στρατού 

—  Γενικό Επιτελείο Ναυτικού 

—  Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας 

—  Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας 

—  Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

—  Υπουργείο Εθνικής Άμυνας 

—  Γενική Γραμματεία Εμπορίου 
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Hiszpania 

—  Presidencia del Gobierno 

—  Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 

—  Ministerio de Justicia 

—  Ministerio de Defensa 

—  Ministerio de Economía y Hacienda 

—  Ministerio del Interior 

—  Ministerio de Fomento 

—  Ministerio de Educación, Política Social y Deportes 

—  Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 

—  Ministerio de Trabajo e Inmigración 

—  Ministerio de la Presidencia 

—  Ministerio de Administraciones Públicas 

—  Ministerio de Cultura 

—  Ministerio de Sanidad y Consumo 

—  Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 

—  Ministerio de Vivienda 

—  Ministerio de Ciencia e Innovación 

—  Ministerio de Igualdad 

Francja  

(1) Ministerstwa: 

—  Services du Premier ministre 

—  Ministère chargé de la santé, de la jeunesse et des sports 

—  Ministère chargé de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales 

—  Ministère chargé de la justice 

—  Ministère chargé de la défense 

—  Ministère chargé des affaires étrangères et européennes 

—  Ministère chargé de l'éducation nationale 

—  Ministère chargé de l'économie, des finances et de l'emploi 

—  Secrétariat d'État aux transports 

—  Secrétariat d'État aux entreprises et au commerce extérieur 

—  Ministère chargé du travail, des relations sociales et de la solidarité 
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—  Ministère chargé de la culture et de la communication 

—  Ministère chargé du budget, des comptes publics et de la fonction publique 

—  Ministère chargé de l'agriculture et de la pêche 

—  Ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche 

—  Ministère chargé de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables 

—  Secrétariat d'État à la fonction publique 

—  Ministère chargé du logement et de la ville 

—  Secrétariat d'État à la coopération et à la francophonie 

—  Secrétariat d'État à l'outre-mer 

—  Secrétariat d'État à la jeunesse, des sports et de la vie associative 

—  Secrétariat d'État aux anciens combattants 

—  Ministère chargé de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement 

—  Secrétariat d'État en charge de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques 

—  Secrétariat d'État aux affaires européennes 

—  Secrétariat d'État aux affaires étrangères et aux droits de l'homme 

—  Secrétariat d'État à la consommation et au tourisme 

—  Secrétariat d'État à la politique de la ville 

—  Secrétariat d'État à la solidarité 

—  Secrétariat d'État en charge de l'industrie et de la consommation 

—  Secrétariat d'État en charge de l'emploi 

—  Secrétariat d'État en charge du commerce, de l'artisanat, des PME, du tourisme et des services 

—  Secrétariat d'État en charge de l'écologie 

—  Secrétariat d'État en charge du développement de la région-capitale 

—  Secrétariat d'État en charge de l'aménagement du territoire  

(2) Instytucje, niezależne organy i jurysdykcje: 

—  Présidence de la République 

—  Assemblée Nationale 

—  Sénat 

—  Conseil constitutionnel 

—  Conseil économique et social 

—  Conseil supérieur de la magistrature 

—  Agence française contre le dopage 

—  Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles 

—  Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires 
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—  Autorité de régulation des communications électroniques et des postes 

—  Autorité de sûreté nucléaire 

—  Autorité indépendante des marchés financiers 

—  Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel 

—  Commission d'accès aux documents administratifs 

—  Commission consultative du secret de la défense nationale 

—  Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques 

—  Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité 

—  Commission nationale de déontologie de la sécurité 

—  Commission nationale du débat public 

—  Commission nationale de l'informatique et des libertés 

—  Commission des participations et des transferts 

—  Commission de régulation de l'énergie 

—  Commission de la sécurité des consommateurs 

—  Commission des sondages 

—  Commission de la transparence financière de la vie politique 

—  Conseil de la concurrence 

—  Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques 

—  Conseil supérieur de l'audiovisuel 

—  Défenseur des enfants 

—  Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité 

—  Haute autorité de santé 

—  Médiateur de la République 

—  Cour de justice de la République 

—  Tribunal des Conflits 

—  Conseil d'État 

—  Cours administratives d'appel 

—  Tribunaux administratifs 

—  Cour des Comptes 

—  Chambres régionales des Comptes 

—  Cours et tribunaux de l'ordre judiciaire (cour de cassation, Cours d'appel, tribunaux d'instance et tribunaux de 
grande instance) 
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(3) Narodowe placówki publiczne: 

—  Académie de France à Rome 

—  Académie de marine 

—  Académie des sciences d'outre-mer 

—  Académie des technologies 

—  Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) 

—  Agence de biomédicine 

—  Agence pour l'enseignement du français à l'étranger 

—  Agence française de sécurité sanitaire des aliments 

—  Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail 

—  Agence Nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances 

—  Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs 

—  Agences de l'eau 

—  Agence Nationale de l'Accueil des Étrangers et des migrations 

—  Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail (ANACT) 

—  Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH) 

—  Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l'Égalité des Chances 

—  Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer (ANIFOM) 

—  Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA) 

—  Bibliothèque publique d'information 

—  Bibliothèque nationale de France 

—  Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg 

—  Caisse des Dépôts et Consignations 

—  Caisse nationale des autoroutes (CNA) 

—  Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS) 

—  Caisse de garantie du logement locatif social 

—  Casa de Velasquez 

—  Centre d'enseignement zootechnique 

—  Centre d'études de l'emploi 

—  Centre d'études supérieures de la sécurité sociale 

—  Centres de formation professionnelle et de promotion agricole 

—  Centre hospitalier des Quinze-Vingts 

—  Centre international d'études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro) 
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—  Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale 

—  Centre des Monuments Nationaux 

—  Centre national d'art et de culture Georges Pompidou 

—  Centre national des arts plastiques 

—  Centre national de la cinématographie 

—  Centre National d'Études et d'expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts 
(CEMAGREF) 

—  Centre national du livre 

—  Centre national de documentation pédagogique 

—  Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS) 

—  Centre national professionnel de la propriété forestière 

—  Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) 

—  Centres d'éducation populaire et de sport (CREPS) 

—  Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS) 

—  Collège de France 

—  Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres 

—  Conservatoire National des Arts et Métiers 

—  Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris 

—  Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon 

—  Conservatoire national supérieur d'art dramatique 

—  École centrale de Lille 

—  École centrale de Lyon 

—  École centrale des arts et manufactures 

—  École française d'archéologie d'Athènes 

—  École française d'Extrême-Orient 

—  École française de Rome 

—  École des hautes études en sciences sociales 

—  École du Louvre 

—  École nationale d'administration 

—  École nationale de l'aviation civile (ENAC) 

—  École nationale des Chartes 

—  École nationale d'équitation 

—  École Nationale du Génie de l'Eau et de l'environnement de Strasbourg 
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—  Écoles nationales d'ingénieurs 

—  École nationale d'ingénieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires de Nantes 

—  Écoles nationales d'ingénieurs des travaux agricoles 

—  École nationale de la magistrature 

—  Écoles nationales de la marine marchande 

—  École nationale de la santé publique (ENSP) 

—  École nationale de ski et d'alpinisme 

—  École nationale supérieure des arts décoratifs 

—  École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre 

—  École nationale supérieure des arts et industries textiles de Roubaix 

—  Écoles nationales supérieures d'arts et métiers 

—  École nationale supérieure des beaux-arts 

—  École nationale supérieure de céramique industrielle 

—  École nationale supérieure de l'électronique et de ses applications (ENSEA) 

—  École nationale supérieure du paysage de Versailles 

—  École Nationale Supérieure des Sciences de l'information et des bibliothécaires 

—  École nationale supérieure de la sécurité sociale 

—  Écoles nationales vétérinaires 

—  École nationale de voile 

—  Écoles normales supérieures 

—  École polytechnique 

—  École technique professionnelle agricole et forestière de Meymac (Corrèze) 

—  École de sylviculture Crogny (Aube) 

—  École de viticulture et d'œnologie de la Tour-Blanche (Gironde) 

—  École de viticulture — Avize (Marne) 

—  Établissement national d'enseignement agronomique de Dijon 

—  Établissement national des invalides de la marine (ENIM) 

—  Établissement national de bienfaisance Koenigswarter 

—  Établissement public du musée et du domaine national de Versailles 

—  Fondation Carnegie 

—  Fondation Singer-Polignac 

—  Haras nationaux 

24.12.2016 L 356/1270 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



—  Hôpital national de Saint-Maurice 

—  Institut des hautes études pour la science et la technologie 

—  Institut français d'archéologie orientale du Caire 

—  Institut géographique national 

—  Institut National de l'origine et de la qualité 

—  Institut national des hautes études de sécurité 

—  Institut de veille sanitaire 

—  Institut National d'enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes 

—  Institut National d'Études Démographiques (INED) 

—  Institut National d'Horticulture 

—  Institut National de la jeunesse et de l'éducation populaire 

—  Institut national des jeunes aveugles — Paris 

—  Institut national des jeunes sourds — Bordeaux 

—  Institut national des jeunes sourds — Chambéry 

—  Institut national des jeunes sourds — Metz 

—  Institut national des jeunes sourds — Paris 

—  Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (INPNPP) 

—  Institut national de la propriété industrielle 

—  Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) 

—  Institut National de la Recherche Pédagogique (INRP) 

—  Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (Inserm) 

—  Institut national d'histoire de l'art (INHA) 

—  Institut national de recherches archéologiques préventives 

—  Institut National des Sciences de l'Univers 

—  Institut National des Sports et de l'Éducation Physique 

— Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseig
nements inadaptés 

—  Instituts nationaux polytechniques 

—  Instituts nationaux des sciences appliquées 

—  Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) 

—  Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (Inrets) 

—  Institut de Recherche pour le Développement 

—  Instituts régionaux d'administration 
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—  Institut des Sciences et des Industries du vivant et de l'environnement (Agro Paris Tech) 

—  Institut supérieur de mécanique de Paris 

—  Institut Universitaire de Formation des Maîtres 

—  Musée de l'armée 

—  Musée Gustave-Moreau 

—  Musée national de la marine 

—  Musée national Jean-Jacques Henner 

—  Musée du Louvre 

—  Musée du Quai Branly 

—  Muséum National d'Histoire Naturelle 

—  Musée Rodin 

—  Observatoire de Paris 

—  Office français de protection des réfugiés et apatrides 

—  Office National des Anciens Combattants et des Victimes de Guerre (ONAC) 

—  Office national de la chasse et de la faune sauvage 

—  Office National de l'eau et des milieux aquatiques 

—  Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP) 

—  Office universitaire et culturel français pour l'Algérie 

—  Ordre national de la Légion d'honneur 

—  Palais de la découverte 

—  Parcs nationaux 

—  Universités  

(4) Inne krajowe podmioty publiczne: 

—  Union des groupements d'achats publics (UGAP) 

—  Agence Nationale pour l'emploi (ANPE) 

—  Caisse Nationale des Allocations Familiales (CNAF) 

—  Caisse Nationale d'Assurance Maladie des Travailleurs Salariés (CNAMS) 

—  Caisse Nationale d'Assurance-Vieillesse des Travailleurs Salariés (CNAVTS) 

Chorwacja 

—  Croatian Parliament 

—  President of the Republic of Croatia 

—  Office of the President of the Republic of Croatia 

—  Office of the President of the Republic of Croatia after the expiry of the term of office 

—  Government of the Republic of Croatia 
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—  Offices of the Government of the Republic of Croatia 

—  Ministry of Economy 

—  Ministry of Regional Development and EU Funds 

—  Ministry of Finance 

—  Ministry of Defence 

—  Ministry of Foreign and European Affairs 

—  Ministry of the Interior 

—  Ministry of Justice 

—  Ministry of Public Administration 

—  Ministry of Entrepreneurship and Crafts 

—  Ministry of Labour and Pension System 

—  Ministry of Maritime Affairs, Transport and Infrastructure 

—  Ministry of Agriculture 

—  Ministry of Tourism 

—  Ministry of Environmental and Nature Protection 

—  Ministry of Construction and Physical Planning 

—  Ministry of Veterans' Affairs 

—  Ministry of Social Policy and Youth 

—  Ministry of Health 

—  Ministry of Science, Education and Sports 

—  Ministry of Culture 

—  State administrative organisations 

—  County state administration offices 

—  Constitutional Court of the Republic of Croatia 

—  Supreme Court of the Republic of Croatia 

—  Courts 

—  State Judiciary Council 

—  State attorney's offices 

—  State Prosecutor's Council 

—  Ombudsman's offices 

—  State Commission for the Supervision of Public Procurement Procedures 

—  Croatian National Bank 
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—  State agencies and offices 

—  State Audit Office 

Włochy  

(1) Podmioty dokonujące zakupów: 

—  Presidenza del Consiglio dei Ministri 

—  Ministero degli Affari Esteri 

—  Ministero dell'Interno 

—  Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace) 

—  Ministero della Difesa 

—  Ministero dell'Economia e delle Finanze 

—  Ministero dello Sviluppo Economico 

—  Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 

—  Ministero dell'Ambiente – Tutela del Territorio e del Mare 

—  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

—  Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali 

—  Ministero dell' Istruzione, Università e Ricerca 

—  Ministero per i Beni e le Attività culturali, comprensivo delle sue articolazioni periferiche  

(2) Inne krajowe podmioty publiczne: 

—  CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici) 

Cypr 

—  Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο 

—  Γραφείο Συντονιστή Εναρμόνισης 

—  Υπουργικό Συμβούλιο 

—  Βουλή των Αντιπροσώπων 

—  Δικαστική Υπηρεσία 

—  Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας 

—  Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας 

—  Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας 

—  Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας 

—  Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως 

—  Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού 

—  Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου 

—  Γραφείο Προγραμματισμού 
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—  Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας 

—  Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 

—  Γραφείο Εφόρου Δημοσίων Ενισχύσεων 

—  Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών 

—  Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών 

—  Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων 

—  Υπουργείο Άμυνας 

—  Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 

—  Τμήμα Γεωργίας 

—  Κτηνιατρικές Υπηρεσίες 

—  Τμήμα Δασών 

—  Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων 

—  Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης 

—  Μετεωρολογική Υπηρεσία 

—  Τμήμα Αναδασμού 

—  Υπηρεσία Μεταλλείων 

—  Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών 

—  Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών 

—  Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως 

—  Αστυνομία 

—  Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου 

—  Τμήμα Φυλακών 

—  Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 

—  Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη 

—  Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

—  Τμήμα Εργασίας 

—  Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

—  Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας 

—  Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου 

—  Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου 

—  Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο 
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—  Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 

—  Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων 

—  Υπουργείο Εσωτερικών 

—  Επαρχιακές Διοικήσεις 

—  Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως 

—  Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστεύσεως 

—  Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας 

—  Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών 

—  Πολιτική Άμυνα 

—  Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκαταστάσεων Εκτοπισθέντων 

—  Υπηρεσία Ασύλου; 

—  Υπουργείο Εξωτερικών 

—  Υπουργείο Οικονομικών 

—  Τελωνεία 

—  Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων 

—  Στατιστική Υπηρεσία 

—  Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών 

—  Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού 

—  Κυβερνητικό Τυπογραφείο 

—  Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής 

—  Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού 

—  Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων 

—  Τμήμα Δημοσίων Έργων 

—  Τμήμα Αρχαιοτήτων 

—  Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας 

—  Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας 

—  Τμήμα Οδικών Μεταφορών 

—  Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών 

—  Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 

—  Υπουργείο Υγείας 

—  Φαρμακευτικές Υπηρεσίες 

—  Γενικό Χημείο 

—  Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας 

—  Οδοντιατρικές Υπηρεσίες 

—  Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας 
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Łotwa  

(1) Ministerstwa, sekretariaty ministerstw do zadań specjalnych i podległe im instytucje: 

—  Aizsardzības ministrija un tās padotībā esošās iestādes 

—  Ārlietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes 

—  Bērnu un ģimenes lietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes 

—  Ekonomikas ministrija un tās padotībā esošās iestādes 

—  Finanšu ministrija un tās padotībā esošās iestādes 

—  Iekšlietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes 

—  Izglītības un zinātnes ministrija un tās padotībā esošās iestādes 

—  Kultūras ministrija un tās padotībā esošās iestādes 

—  Labklājības ministrija un tās padotībā esošās iestādes 

—  Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes 

—  Satiksmes ministrija un tās padotībā esošās iestādes 

—  Tieslietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes 

—  Veselības ministrija un tās padotībā esošās iestādes 

—  Vides ministrija un tās padotībā esošās iestādes 

—  Zemkopības ministrija un tās padotībā esošās iestādes 

—  Īpašu uzdevumu ministra sekretariāti un to padotībā esošās iestādes 

—  Satversmes aizsardzības birojs  

(2) Inne instytucje państwowe: 

—  Augstākā tiesa 

—  Centrālā vēlēšanu komisija 

—  Finanšu un kapitāla tirgus komisija 

—  Latvijas Banka 

—  Prokuratūra un tās pārraudzībā esošās iestādes 

—  Saeimas kanceleja un tās padotībā esošās iestādes 

—  Satversmes tiesa 

—  Valsts kanceleja un tās padotībā esošās iestādes 

—  Valsts kontrole 

—  Valsts prezidenta kanceleja 

—  Tiesībsarga birojs 

—  Nacionālā radio un televīzijas padome 

—  Citas valsts iestādes, kuras nav ministriju padotībā (inne instytucje państwowe, niepodlegające ministerstwom) 
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Litwa 

—  Prezidentūros kanceliarija 

—  Seimo kanceliarija 

—  Instytucje podległe Seimas [parlamentowi]: 

—  Lietuvos mokslo taryba 

—  Seimo kontrolierių įstaiga 

—  Valstybės kontrolė 

—  Specialiųjų tyrimų tarnyba 

—  Valstybės saugumo departamentas 

—  Konkurencijos taryba 

—  Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras 

—  Vertybinių popierių komisija 

—  Ryšių reguliavimo tarnyba 

—  Nacionalinė sveikatos taryba 

—  Etninės kultūros globos taryba 

—  Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba 

—  Valstybinė kultūros paveldo komisija 

—  Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga 

—  Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija 

—  Valstybinė lietuvių kalbos komisija 

—  Vyriausioji rinkimų komisija 

—  Vyriausioji tarnybinės etikos komisija 

—  Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba 

—  Vyriausybės kanceliarija 

—  Instytucje podległe Vyriausybė [rządowi]: 

—  Ginklų fondas 

—  Informacinės visuomenės plėtros komitetas 

—  Kūno kultūros ir sporto departamentas 

—  Lietuvos archyvų departamentas 

—  Mokestinių ginčų komisija 

—  Statistikos departamentas 

—  Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas 

—  Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba 
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—  Viešųjų pirkimų tarnyba 

—  Narkotikų kontrolės departamentas 

—  Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija 

—  Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija 

—  Valstybinė lošimų priežiūros komisija 

—  Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba 

—  Vyriausioji administracinių ginčų komisija 

—  Draudimo priežiūros komisija 

—  Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas 

—  Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centras 

—  Konstitucinis Teismas 

—  Lietuvos bankas 

—  Aplinkos ministerija 

—  Instytucje podległe Aplinkos ministerija [Ministerstwu Ochrony Środowiska]: 

—  Generalinė miškų urėdija 

—  Lietuvos geologijos tarnyba 

—  Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba 

—  Lietuvos standartizacijos departamentas 

—  Nacionalinis akreditacijos biuras 

—  Valstybinė metrologijos tarnyba 

—  Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba 

—  Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija 

—  Finansų ministerija 

—  Instytucje podległe Finansų ministerija [Ministerstwu Finansów]: 

—  Muitinės departamentas 

—  Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba 

—  Valstybinė mokesčių inspekcija 

—  Finansų ministerijos mokymo centras 

—  Krašto apsaugos ministerija 

—  Instytucje podległe Krašto apsaugos ministerija [Ministerstwu Obrony Narodowej]: 

—  Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas 

—  Centralizuota finansų ir turto tarnyba 

—  Karo prievolės administravimo tarnyba 
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—  Krašto apsaugos archyvas 

—  Krizių valdymo centras 

—  Mobilizacijos departamentas 

—  Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba 

—  Infrastruktūros plėtros departamentas 

—  Valstybinis pilietinio pasipriešinimo rengimo centras 

—  Lietuvos kariuomenė 

—  Krašto apsaugos sistemos kariniai vienetai ir tarnybos 

—  Kultūros ministerija 

—  Instytucje podległe Kultūros ministerija [Ministerstwu Kultury]: 

—  Kultūros paveldo departamentas 

—  Valstybinė kalbos inspekcija 

—  Socialinės apsaugos ir darbo ministerija 

—  Instytucje podległe Socialinės apsaugos ir darbo ministerija [Ministerstwu Zabezpieczeń Społecznych i Pracy]: 

—  Garantinio fondo administracija 

—  Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba 

—  Lietuvos darbo birža 

—  Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba 

—  Trišalės tarybos sekretoriatas 

—  Socialinių paslaugų priežiūros departamentas 

—  Darbo inspekcija 

—  Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba 

—  Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba 

—  Ginčų komisija 

—  Techninės pagalbos neįgaliesiems centras 

—  Neįgaliųjų reikalų departamentas 

—  Susisiekimo ministerija 

—  Instytucje podległe Susisiekimo ministerija [Ministerstwu Transportu i Komunikacji]: 

—  Lietuvos automobilių kelių direkcija 

—  Valstybinė geležinkelio inspekcija 

—  Valstybinė kelių transporto inspekcija 

—  Pasienio kontrolės punktų direkcija 
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—  Sveikatos apsaugos ministerija 

—  Instytucje podległe Sveikatos apsaugos ministerija [Ministerstwu Zdrowia]: 

—  Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba 

—  Valstybinė ligonių kasa 

—  Valstybinė medicininio audito inspekcija 

—  Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba 

—  Valstybinė teismo psichiatrijos ir narkologijos tarnyba 

—  Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba 

—  Farmacijos departamentas 

—  Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras 

—  Lietuvos bioetikos komitetas 

—  Radiacinės saugos centras 

—  Švietimo ir mokslo ministerija 

—  Instytucje podległe Švietimo ir mokslo ministerija [Ministerstwu Edukacji i Nauki]: 

—  Nacionalinis egzaminų centras 

—  Studijų kokybės vertinimo centras 

—  Teisingumo ministerija 

—  Instytucje podległe Teisingumo ministerija [Ministerstwu Sprawiedliwości]: 

—  Kalėjimų departamentas 

—  Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba 

—  Europos teisės departamentas 

—  Ūkio ministerija 

—  Instytucje podległe Ūkio ministerija [Ministerstwu Gospodarki]: 

—  Įmonių bankroto valdymo departamentas 

—  Valstybinė energetikos inspekcija 

—  Valstybinė ne maisto produktų inspekcija 

—  Valstybinis turizmo departamentas 

—  Užsienio reikalų ministerija 

—  Diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos užsienyje bei atstovybės prie tarptautinių organizacijų 

—  Vidaus reikalų ministerija 

—  Instytucje podległe Vidaus reikalų ministerija [Ministerstwu Spraw Wewnętrznych]: 

—  Asmens dokumentų išrašymo centras 

—  Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba 
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—  Gyventojų registro tarnyba 

—  Policijos departamentas 

—  Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas 

—  Turto valdymo ir ūkio departamentas 

—  Vadovybės apsaugos departamentas 

—  Valstybės sienos apsaugos tarnyba 

—  Valstybės tarnybos departamentas 

—  Informatikos ir ryšių departamentas 

—  Migracijos departamentas 

—  Sveikatos priežiūros tarnyba 

—  Bendrasis pagalbos centras 

—  Žemės ūkio ministerija 

—  Instytucje podległe Žemės ūkio ministerija [Ministerstwu Rolnictwa]: 

—  Nacionalinė mokėjimo agentūra 

—  Nacionalinė žemės tarnyba 

—  Valstybinė augalų apsaugos tarnyba 

—  Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba 

—  Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba 

—  Žuvininkystės departamentas 

—  Teismai [sądy]: 

—  Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 

—  Lietuvos apeliacinis teismas 

—  Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 

—  apygardų teismai 

—  apygardų administraciniai teismai 

—  apylinkių teismai 

—  Nacionalinė teismų administracija 

—  Generalinė prokuratūra 

—  Inne podmioty administracji publicznej na szczeblu centralnym (institucijos [instytucje], įstaigos [placówki], tarnybos 
[agencje]) 

—  Aplinkos apsaugos agentūra 

—  Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija 

—  Aplinkos projektų valdymo agentūra 

—  Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnyba 

—  Miško sanitarinės apsaugos tarnyba 
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—  Valstybinė miškotvarkos tarnyba 

—  Nacionalinis visuomenės sveikatos tyrimų centras 

—  Lietuvos AIDS centras 

—  Nacionalinis organų transplantacijos biuras 

—  Valstybinis patologijos centras 

—  Valstybinis psichikos sveikatos centras 

—  Lietuvos sveikatos informacijos centras 

—  Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras 

—  Valstybinis aplinkos sveikatos centras 

—  Respublikinis mitybos centras 

—  Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centras 

—  Trakų visuomenės sveikatos priežiūros ir specialistų tobulinimosi centras 

—  Visuomenės sveikatos ugdymo centras 

—  Muitinės kriminalinė tarnyba 

—  Muitinės informacinių sistemų centras 

—  Muitinės laboratorija 

—  Muitinės mokymo centras 

—  Valstybinis patentų biuras 

—  Lietuvos teismo ekspertizės centras 

—  Centrinė hipotekos įstaiga 

—  Lietuvos metrologijos inspekcija 

—  Civilinės aviacijos administracija 

—  Lietuvos saugios laivybos administracija 

—  Transporto investicijų direkcija 

—  Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija 

—  Pabėgėlių priėmimo centras 

Luksemburg 

—  Ministère d'État 

—  Ministère des Affaires Étrangères et de l'Immigration 

—  Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural 

—  Ministère des Classes moyennes, du Tourisme et du Logement 

—  Ministère de la Culture, de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche 

—  Ministère de l'Économie et du Commerce extérieur 
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—  Ministère de l'Éducation nationale et de la Formation professionnelle 

—  Ministère de l'Égalité des chances 

—  Ministère de l'Environnement 

—  Ministère de la Famille et de l'Intégration 

—  Ministère des Finances 

—  Ministère de la Fonction publique et de la Réforme administrative 

—  Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire 

—  Ministère de la Justice 

—  Ministère de la Santé 

—  Ministère de la Sécurité sociale 

—  Ministère des Transports 

—  Ministère du Travail et de l'Emploi 

—  Ministère des Travaux publics 

Węgry 

—  Emberi Erőforrás Minisztériuma 

—  Földművelésügyi Minisztérium 

—  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

—  Honvédelmi Minisztérium 

—  Igazságügyi Minisztérium 

—  Nemzetgazdasági Minisztérium 

—  Külgazdasági és Külügyminisztérium 

—  Miniszterelnökség 

—  Miniszterelnöki Kabinetiroda 

—  Belügyminisztérium 

—  Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság 

Malta 

—  Uffiċċju tal-Prim Ministru (Office of the Prime Minister) 

—  Ministeru għall-Familja u Solidarjeta' Soċjali (Ministry for the Family and Social Solidarity) 

—  Ministeru ta' l-Edukazzjoni Zghazagh u Impjieg (Ministry for Education, Youth and Employment) 

—  Ministeru tal-Finanzi (Ministry of Finance) 

—  Ministeru tar-Riżorsi u l-Infrastruttura (Ministry for Resources and Infrastructure) 

—  Ministeru tat-Turiżmu u Kultura (Ministry for Tourism and Culture) 

—  Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern (Ministry for Justice and Home Affairs) 
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—  Ministeru għall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent (Ministry for Rural Affairs and the Environment) 

—  Ministeru għal Għawdex (Ministry for Gozo) 

—  Ministeru tas-Saħħa, l-Anzjani u Kura fil-Kommunita' (Ministry of Health, the Elderly and Community Care) 

—  Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin (Ministry of Foreign Affairs) 

—  Ministeru għall-Investimenti, Industrija u Teknologija ta' Informazzjoni (Ministry for Investment, Industry and 
Information Technology) 

—  Ministeru għall-Kompetittivà u Komunikazzjoni (Ministry for Competitiveness and Communications) 

—  Ministeru għall-Iżvilupp Urban u Toroq (Ministry for Urban Development and Roads) 

Niderlandy 

—  Ministerie van Algemene Zaken 

—  Bestuursdepartement 

—  Bureau van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 

—  Rijksvoorlichtingsdienst 

—  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

—  Bestuursdepartement 

—  Centrale Archiefselectiedienst (CAS) 

—  Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) 

—  Agentschap Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) 

—  Agentschap Korps Landelijke Politiediensten 

—  Ministerie van Buitenlandse Zaken 

—  Directoraat-generaal Regiobeleid en Consulaire Zaken (DGRC) 

—  Directoraat-generaal Politieke Zaken (DGPZ) 

—  Directoraat-generaal Internationale Samenwerking (DGIS) 

—  Directoraat-generaal Europese Samenwerking (DGES) 

—  Centrum tot Bevordering van de Import uit Ontwikkelingslanden (CBI) 

—  Centrale diensten ressorterend onder S/PlvS (Usługi wspierające podległe sekretariatowi generalnemu i zastępcy 
sekretarza generalnego ) 

—  Buitenlandse Posten (ieder afzonderlijk) 

—  Ministerie van Defensie – (Ministerstwo Obrony) 

—  Bestuursdepartement 

—  Commando Diensten Centra (CDC) 

—  Defensie Telematica Organisatie (DTO) 

—  Centrale directie van de Defensie Vastgoed Dienst 

—  De afzonderlijke regionale directies van de Defensie Vastgoed Dienst 
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—  Defensie Materieel Organisatie (DMO) 

—  Landelijk Bevoorradingsbedrijf van de Defensie Materieel Organisatie 

—  Logistiek Centrum van de Defensie Materieel Organisatie 

—  Marinebedrijf van de Defensie Materieel Organisatie 

—  Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO) 

—  Ministerie van Economische Zaken 

—  Bestuursdepartement 

—  Centraal Planbureau (CPB) 

—  SenterNovem 

—  Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) 

—  Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) 

—  Economische Voorlichtingsdienst (EVD) 

—  Agentschap Telecom 

—  Kenniscentrum Professioneel & Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Oververheidsopdrachtgevers (PIANOo) 

—  Regiebureau Inkoop Rijksoverheid 

—  Octrooicentrum Nederland 

—  Consumentenautoriteit 

—  Ministerie van Financiën 

—  Bestuursdepartement 

—  Belastingdienst Automatiseringscentrum 

—  Belastingdienst 

—  De afzonderlijke Directies der Rijksbelastingen (różne wydziały Urzędu ds. Podatków i Ceł na terenie całych 
Niderlandów) 

—  Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (w tym Economische Controle dienst (ECD)) 

—  Belastingdienst Opleidingen 

—  Dienst der Domeinen 

—  Ministerie van Justitie 

—  Bestuursdepartement 

—  Dienst Justitiële Inrichtingen 

—  Raad voor de Kinderbescherming 

—  Centraal Justitie Incasso Bureau 

—  Openbaar Ministerie 

—  Immigratie en Naturalisatiedienst 

—  Nederlands Forensisch Instituut 

—  Dienst Terugkeer & Vertrek 
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—  Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

—  Bestuursdepartement 

—  Dienst Regelingen (DR) 

—  Agentschap Plantenziektenkundige Dienst (PD) 

—  Algemene Inspectiedienst (AID) 

—  Dienst Landelijk Gebied (DLG) 

—  Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) 

—  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 

—  Bestuursdepartement 

—  Inspectie van het Onderwijs 

—  Erfgoedinspectie 

—  Centrale Financiën Instellingen 

—  Nationaal Archief 

—  Adviesraad voor Wetenschaps- en Technologiebeleid 

—  Onderwijsraad 

—  Raad voor Cultuur 

—  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

—  Bestuursdepartement 

—  Inspectie Werk en Inkomen 

—  Agentschap SZW 

—  Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

—  Bestuursdepartement 

—  Directoraat-Generaal Transport en Luchtvaart 

—  Directoraat-generaal Personenvervoer 

—  Directoraat-generaal Water 

—  Centrale diensten (służby centralne) 

—  Wspólne służby Organisatie Verkeer en Watersaat 

—  Koninklijke Nederlandse Meteorologisch Instituut KNMI 

—  Rijkswaterstaat, Bestuur 

—  De afzonderlijke regionale Diensten van Rijkswaterstaat (każdy indywidualny regionalny urząd Dyrekcji 
Generalnej ds. Robót Publicznych i Gospodarki Wodnej) 

—  De afzonderlijke specialistische diensten van Rijkswaterstaat (każdy indywidualny specjalistyczny urząd Dyrekcji 
Generalnej ds. Robót Publicznych i Gospodarki Wodnej) 

—  Adviesdienst Geo-Informatie en ICT 

—  Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) 
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—  Bouwdienst 

—  Corporate Dienst 

—  Data ICT Dienst 

—  Dienst Verkeer en Scheepvaart 

—  Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW) 

—  Rijksinstituut voor Kunst en Zee (RIKZ) 

—  Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) 

—  Waterdienst 

—  Inspectie Verkeer en Waterstaat, Hoofddirectie 

—  Port state Control 

—  Directie Toezichtontwikkeling Communicatie en Onderzoek (TCO) 

—  Toezichthouder Beheer Eenheid Lucht 

—  Toezichthouder Beheer Eenheid Water 

—  Toezichthouder Beheer Eenheid Land 

—  Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 

—  Bestuursdepartement 

—  Directoraat-generaal Wonen, Wijken en Integratie 

—  Directoraat-generaal Ruimte 

—  Directoraat-general Milieubeheer 

—  Rijksgebouwendienst 

—  VROM Inspectie 

—  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

—  Bestuursdepartement 

—  Inspectie Gezondheidsbescherming, Waren en Veterinaire Zaken 

—  Inspectie Gezondheidszorg 

—  Inspectie Jeugdhulpverlening en Jeugdbescherming 

—  Rijksinstituut voor de Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 

—  Sociaal en Cultureel Planbureau 

—  Agentschap t.b.v. het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen 

—  Tweede Kamer der Staten-Generaal 

—  Eerste Kamer der Staten-Generaal 

—  Raad van State 

—  Algemene Rekenkamer 

—  Nationale Ombudsman 
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—  Kanselarij der Nederlandse Orden 

—  Kabinet der Koningin 

—  Raad voor de rechtspraak en de Rechtbanken 

Austria 

—  Bundeskanzleramt 

—  Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten 

—  Bundesministerium für Finanzen 

—  Bundesministerium für Gesundheit, Familie und Jugend 

—  Bundesministerium für Inneres 

—  Bundesministerium für Justiz 

—  Bundesministerium für Landesverteidigung 

—  Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft 

—  Bundesministerium für Soziales und Konsumentenschutz 

—  Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur 

—  Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie 

—  Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit 

—  Bundesministerium für Wissenschaft und Forschung 

—  Österreichische Forschungs- und Prüfzentrum Arsenal Gesellschaft m.b.H 

—  Bundesbeschaffung G.m.b.H 

—  Bundesrechenzentrum G.m.b.H 

Polska 

—  Kancelaria Prezydenta RP 

—  Kancelaria Sejmu RP 

—  Kancelaria Senatu RP 

—  Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 

—  Sąd Najwyższy 

—  Naczelny Sąd Administracyjny 

—  Wojewódzkie sądy administracyjne 

—  Sądy powszechne – rejonowe, okręgowe i apelacyjne 

—  Trybunał Konstytucyjny 

—  Najwyższa Izba Kontroli 

—  Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich 

—  Biuro Rzecznika Praw Dziecka 
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—  Biuro Ochrony Rządu 

—  Biuro Bezpieczeństwa Narodowego 

—  Centralne Biuro Antykorupcyjne 

—  Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej 

—  Ministerstwo Finansów 

—  Ministerstwo Gospodarki 

—  Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

—  Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

—  Ministerstwo Edukacji Narodowej 

—  Ministerstwo Obrony Narodowej 

—  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

—  Ministerstwo Skarbu Państwa 

—  Ministerstwo Sprawiedliwości 

—  Ministerstwo Infrastruktury 

—  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

—  Ministerstwo Środowiska 

—  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 

—  Ministerstwo Spraw Zagranicznych 

—  Ministerstwo Zdrowia 

—  Ministerstwo Sportu i Turystyki 

—  Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 

—  Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej 

—  Urząd Regulacji Energetyki 

—  Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych 

—  Urząd Transportu Kolejowego 

—  Urząd Dozoru Technicznego 

—  Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 

—  Urząd do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców 

—  Urząd Zamówień Publicznych 

—  Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

—  Urząd Lotnictwa Cywilnego 

—  Urząd Komunikacji Elektronicznej 

—  Wyższy Urząd Górniczy 
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—  Główny Urząd Miar 

—  Główny Urząd Geodezji i Kartografii 

—  Główny Urząd Nadzoru Budowlanego 

—  Główny Urząd Statystyczny 

—  Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 

—  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

—  Państwowa Komisja Wyborcza 

—  Państwowa Inspekcja Pracy 

—  Rządowe Centrum Legislacji 

—  Narodowy Fundusz Zdrowia 

—  Polska Akademia Nauk 

—  Polskie Centrum Akredytacji 

—  Polskie Centrum Badań i Certyfikacji 

—  Polska Organizacja Turystyczna 

—  Polski Komitet Normalizacyjny 

—  Zakład Ubezpieczeń Społecznych 

—  Komisja Nadzoru Finansowego 

—  Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych 

—  Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 

—  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

—  Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa 

—  Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej 

—  Komenda Główna Policji 

—  Komenda Główna Straży Granicznej 

—  Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 

—  Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 

—  Główny Inspektorat Transportu Drogowego 

—  Główny Inspektorat Farmaceutyczny 

—  Główny Inspektorat Sanitarny 

—  Główny Inspektorat Weterynarii 

—  Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 

—  Agencja Wywiadu 

—  Agencja Mienia Wojskowego 
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—  Wojskowa Agencja Mieszkaniowa 

—  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

—  Agencja Rynku Rolnego 

—  Agencja Nieruchomości Rolnych 

—  Państwowa Agencja Atomistyki 

—  Polska Agencja Żeglugi Powietrznej 

—  Polska Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

—  Agencja Rezerw Materiałowych 

—  Narodowy Bank Polski 

—  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

—  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

—  Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu 

—  Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 

—  Służba Celna Rzeczypospolitej Polskiej 

—  Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” 

—  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

—  Urzędy wojewódzkie 

—  Samodzielne Publiczne Zakłady Opieki Zdrowotnej, jeśli ich organem założycielskim jest minister, centralny organ 
administracji rządowej lub wojewoda 

Portugalia 

—  Presidência do Conselho de Ministros 

—  Ministério das Finanças e da Administração Pública 

—  Ministério da Defesa Nacional 

—  Ministério dos Negócios Estrangeiros 

—  Ministério da Administração Interna 

—  Ministério da Justiça 

—  Ministério da Economia e da Inovação 

—  Ministério da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Pescas 

—  Ministério da Educação 

—  Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior 

—  Ministério da Cultura 

—  Ministério da Saúde 

—  Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social 

—  Ministério das Obras Públicas, Transportes e Comunicações 
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—  Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional 

—  Presidença da Republica 

—  Tribunal Constitucional 

—  Tribunal de Contas 

—  Provedoria de Justiça 

Rumunia 

—  Administrația Prezidențială 

—  Senatul României 

—  Camera Deputaților 

—  Înalta Curte de Casație și Justiție 

—  Curtea Constituțională 

—  Consiliul Legislativ 

—  Curtea de Conturi 

—  Consiliul Superior al Magistraturii 

—  Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție 

—  Secretariatul General al Guvernului 

—  Cancelaria Primului Ministru 

—  Ministerul Afacerilor Externe 

—  Ministerul Economiei și Finanțelor 

—  Ministerul Justiției 

—  Ministerul Apărării 

—  Ministerul Internelor și Reformei Administrative 

—  Ministerul Muncii, Familiei și Egalității de Șanse 

—  Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale 

—  Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale 

—  Ministerul Transporturilor 

—  Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Locuinței 

—  Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului 

—  Ministerul Sănătății Publice 

—  Ministerul Culturii și Cultelor 

—  Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației 

—  Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile 

—  Serviciul Român de Informații 

—  Serviciul de Informații Externe 

—  Serviciul de Protecție și Pază 
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—  Serviciul de Telecomunicații Speciale 

—  Consiliul Național al Audiovizualului 

—  Consiliul Concurenței (CC) 

—  Direcția Națională Anticorupție 

—  Inspectoratul General de Poliție 

—  Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice 

—  Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor 

—  Autoritatea Națională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice (ANRSC) 

—  Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor 

—  Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor 

—  Autoritatea Navală Română 

—  Autoritatea Feroviară Română 

—  Autoritatea Rutieră Română 

—  Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului 

—  Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap 

—  Autoritatea Națională pentru Turism 

—  Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților 

—  Autoritatea Națională pentru Tineret 

—  Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică 

—  Autoritatea Națională pentru Reglementare în Comunicații și Tehnologia Informației 

—  Autoritatea Națională pentru Serviciile Societății Informaționale 

—  Autoritatea Electorală Permanentă 

—  Agenția pentru Strategii Guvernamentale 

—  Agenția Națională a Medicamentului 

—  Agenția Națională pentru Sport 

—  Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 

—  Agenția Națională de Reglementare în Domeniul Energiei 

—  Agenția Română pentru Conservarea Energiei 

—  Agenția Națională pentru Resurse Minerale 

—  Agenția Română pentru Investiții Străine 

—  Agenția Națională pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație 

—  Agenția Națională a Funcționarilor Publici 

—  Agenția Națională de Administrare Fiscală 

—  Agenția de Compensare pentru Achiziții de Tehnică Specială 
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—  Agenția Națională Anti-doping 

—  Agenția Nucleară 

—  Agenția Națională pentru Protecția Familiei 

—  Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Bărbați și Femei 

—  Agenția Națională pentru Protecția Mediului 

—  Agenția Națională Antidrog 

Słowenia 

—  Predsednik Republike Slovenije 

—  Državni zbor Republike Slovenije 

—  Državni svet Republike Slovenije 

—  Varuh človekovih pravic 

—  Ustavno sodišče Republike Slovenije 

—  Računsko sodišče Republike Slovenije 

—  Državna revizijska komisja za revizijo postopkov oddaje javnih naročil 

—  Slovenska akademija znanosti in umetnosti 

—  Vladne službe 

—  Ministrstvo za finance 

—  Ministrstvo za notranje zadeve 

—  Ministrstvo za zunanje zadeve 

—  Ministrstvo za obrambo 

—  Ministrstvo za pravosodje 

—  Ministrstvo za gospodarstvo 

—  Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

—  Ministrstvo za promet 

—  Ministrstvo za okolje in prostor 

—  Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 

—  Ministrstvo za zdravje 

—  Ministrstvo za javno upravo 

—  Ministrstvo za šolstvo in šport 

—  Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo 

—  Ministrstvo za kulturo 

—  Vrhovno sodišče Republike Slovenije 

—  višja sodišča 

—  okrožna sodišča 
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—  okrajna sodišča 

—  Vrhovno državno tožilstvo Republike Slovenije 

—  Okrožna državna tožilstva 

—  Državno pravobranilstvo 

—  Upravno sodišče Republike Slovenije 

—  Višje delovno in socialno sodišče 

—  delovna sodišča 

—  Davčna uprava Republike Slovenije 

—  Carinska uprava Republike Slovenije 

—  Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja 

—  Urad Republike Slovenije za nadzor prirejanja iger na srečo 

—  Uprava Republike Slovenije za javna plačila 

—  Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna 

—  Policija 

—  Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve 

—  General štab Slovenske vojske 

—  Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje 

—  Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo 

—  Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 

—  Uprava Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij 

—  Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence 

—  Urad Republike Slovenije za varstvo potrošnikov 

—  Tržni inšpektorat Republike Slovenije 

—  Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino 

—  Inšpektorat Republike Slovenije za elektronske komunikacije, elektronsko podpisovanje in pošto 

—  Inšpektorat za energetiko in rudarstvo 

—  Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja 

—  Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano 

—  Fitosanitarna uprava Republike Slovenije 

—  Veterinarska uprava Republike Slovenije 

—  Uprava Republike Slovenije za pomorstvo 

—  Direkcija Republike Slovenije za ceste 

—  Prometni inšpektorat Republike Slovenije 

—  Direkcija za vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo 
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—  Agencija Republike Slovenije za okolje 

—  Geodetska uprava Republike Slovenije 

—  Uprava Republike Slovenije za jedrsko varstvo 

—  Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor 

—  Inšpektorat Republike Slovenije za delo 

—  Zdravstveni inšpektorat 

—  Urad Republike Slovenije za kemikalije 

—  Uprava Republike Slovenije za varstvo pred sevanji 

—  Urad Republike Slovenije za meroslovje 

—  Urad za visoko šolstvo 

—  Urad Republike Slovenije za mladino 

—  Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport 

—  Arhiv Republike Slovenije 

—  Inšpektorat Republike Slovenije za kulturo in medije 

—  Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije 

—  Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije 

—  Služba vlade za zakonodajo 

—  Služba vlade za evropske zadeve 

—  Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko 

—  Urad vlade za komuniciranje 

—  Urad za enake možnosti 

—  Urad za verske skupnosti 

—  Urad za narodnosti 

—  Urad za makroekonomske analize in razvoj 

—  Statistični urad Republike Slovenije 

—  Slovenska obveščevalno-varnostna agencija 

—  Protokol Republike Slovenije 

—  Urad za varovanje tajnih podatkov 

—  Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu 

—  Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj 

—  Informacijski pooblaščenec 

—  Državna volilna komisija 
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Słowacja 

Ministerstwa i inne organy rządowe na szczeblu centralnym, o których mowa w ustawie nr 575/2001 Coll. w sprawie 
struktury działań organów rządowych i organów administracji państwowej na szczeblu centralnym, zmienionej 
późniejszymi rozporządzeniami: 

—  Kancelária prezidenta Slovenskej republiky 

—  Národná rada Slovenskej republiky 

—  Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 

—  Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

—  Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky 

—  Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky 

—  Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 

—  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 

—  Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 

—  Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky 

—  Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky 

—  Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 

—  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky 

—  Ministerstvo školstva Slovenskej republiky 

—  Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 

—  Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky 

—  Úrad vlády Slovenskej republiky 

—  Protimonopolný úrad Slovenskej republiky 

—  Štatistický úrad Slovenskej republiky 

—  Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 

—  Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky 

—  Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky 

—  Úrad pre verejné obstarávanie 

—  Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky 

—  Národný bezpečnostný úrad 

—  Ústavný súd Slovenskej republiky 

—  Najvyšší súd Slovenskej republiky 

—  Generálna prokuratúra Slovenskej republiky 

—  Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 

—  Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky 
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—  Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 

—  Úrad pre finančný trh 

—  Úrad na ochranu osobných údajov 

—  Kancelária verejného ochrancu práv 

Finlandia 

—  Oikeuskanslerinvirasto – Justitiekanslersämbetet 

—  Liikenne- ja viestintäministeriö – Kommunikationsministeriet 

—  Ajoneuvohallintokeskus AKE – Fordonsförvaltningscentralen AKE 

—  Ilmailuhallinto – Luftfartsförvaltningen 

—  Ilmatieteen laitos – Meteorologiska institutet 

—  Merenkulkulaitos – Sjöfartsverket 

—  Merentutkimuslaitos – Havsforskningsinstitutet 

—  Ratahallintokeskus RHK – Banförvaltningscentralen RHK 

—  Rautatievirasto – Järnvägsverket 

—  Tiehallinto – Vägförvaltningen 

—  Viestintävirasto – Kommunikationsverket 

—  Maa- ja metsätalousministeriö – Jord- och skogsbruksministeriet 

—  Elintarviketurvallisuusvirasto – Livsmedelssäkerhetsverket 

—  Maanmittauslaitos – Lantmäteriverket 

—  Maaseutuvirasto – Landsbygdsverket 

—  Oikeusministeriö – Justitieministeriet 

—  Tietosuojavaltuutetun toimisto – Dataombudsmannens byrå 

—  Tuomioistuimet – domstolar 

—  Korkein oikeus – Högsta domstolen 

—  Korkein hallinto-oikeus – Högsta förvaltningsdomstolen 

—  Hovioikeudet – hovrätter 

—  Käräjäoikeudet – tingsrätter 

—  Hallinto-oikeudet –förvaltningsdomstolar 

—  Markkinaoikeus – Marknadsdomstolen 

—  Työtuomioistuin – Arbetsdomstolen 

—  Vakuutusoikeus – Försäkringsdomstolen 

—  Kuluttajariitalautakunta – Konsumenttvistenämnden 

—  Vankeinhoitolaitos – Fångvårdsväsendet 
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—  HEUNI – Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimiva Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti – HEUNI – 
Europeiska institutet för kriminalpolitik, verksamt i anslutning till Förenta Nationerna 

—  Konkurssiasiamiehen toimisto – Konkursombudsmannens byrå 

—  Kuluttajariitalautakunta – Konsumenttvistenämnden 

—  Oikeushallinnon palvelukeskus – Justitieförvaltningens servicecentral 

—  Oikeushallinnon tietotekniikkakeskus – Justitieförvaltningens datateknikcentral 

—  Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos (Optula) – Rättspolitiska forskningsinstitutet 

—  Oikeusrekisterikeskus – Rättsregistercentralen 

—  Onnettomuustutkintakeskus – Centralen för undersökning av olyckor 

—  Rikosseuraamusvirasto – Brottspåföljdsverket 

—  Rikosseuraamusalan koulutuskeskus – Brottspåföljdsområdets utbildningscentral 

—  Rikoksentorjuntaneuvosto – Rådet för brottsförebyggande 

—  Saamelaiskäräjät – Sametinget 

—  Valtakunnansyyttäjänvirasto – Riksåklagarämbetet 

—  Vankeinhoitolaitos – Fångvårdsväsendet 

—  Opetusministeriö – Undervisningsministeriet 

—  Opetushallitus – Utbildningsstyrelsen 

—  Valtion elokuvatarkastamo – Statens filmgranskningsbyrå 

—  Puolustusministeriö – Försvarsministeriet 

—  Puolustusvoimat – Försvarsmakten 

—  Sisäasiainministeriö – Inrikesministeriet 

—  Väestörekisterikeskus – Befolkningsregistercentralen 

—  Keskusrikospoliisi – Centralkriminalpolisen 

—  Liikkuva poliisi – Rörliga polisen 

—  Rajavartiolaitos – Gränsbevakningsväsendet 

—  Lääninhallitukset – Länstyrelserna 

—  Suojelupoliisi – Skyddspolisen 

—  Poliisiammattikorkeakoulu – Polisyrkeshögskolan 

—  Poliisin tekniikkakeskus – Polisens teknikcentral 

—  Poliisin tietohallintokeskus – Polisens datacentral 

—  Helsingin kihlakunnan poliisilaitos – Polisinrättningen i Helsingfors 

—  Pelastusopisto – Räddningsverket 

—  Hätäkeskuslaitos – Nödcentralsverket 
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—  Maahanmuuttovirasto – Migrationsverket 

—  Sisäasiainhallinnon palvelukeskus – Inrikesförvaltningens servicecentral 

—  Sosiaali- ja terveysministeriö – Social- och hälsovårdsministeriet 

—  Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunta – Besvärsnämnden för utkomstskyddsärenden 

—  Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunta – Besvärsnämnden för socialtrygghet 

—  Lääkelaitos – Läkemedelsverket 

—  Terveydenhuollon oikeusturvakeskus – Rättsskyddscentralen för hälsovården 

—  Säteilyturvakeskus – Strålsäkerhetscentralen 

—  Kansanterveyslaitos – Folkhälsoinstitutet 

—  Lääkehoidon kehittämiskeskus ROHTO – Utvecklingscentralen för läkemedelsbe-handling 

—  Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus – Social- och hälsovårdens produkttill-synscentral 

—  Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakes – Forsknings- och utvecklingscentralen för social- 
och hälsovården Stakes 

—  Vakuutusvalvontavirasto – Försäkringsinspektionen 

—  Työ- ja elinkeinoministeriö – Arbets- och näringsministeriet 

—  Kuluttajavirasto – Konsumentverket 

—  Kilpailuvirasto – Konkurrensverket 

—  Patentti- ja rekisterihallitus – Patent- och registerstyrelsen 

—  Valtakunnansovittelijain toimisto – Riksförlikningsmännens byrå 

—  Valtion turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskukset – Statliga förläggningar för asylsökande 

—  Energiamarkkinavirasto – Energimarknadsverket 

—  Geologian tutkimuskeskus – Geologiska forskningscentralen 

—  Huoltovarmuuskeskus – Försörjningsberedskapscentralen 

—  Kuluttajatutkimuskeskus – Konsumentforskningscentralen 

—  Matkailun edistämiskeskus (MEK) – Centralen för turistfrämjande 

—  Mittatekniikan keskus (MIKES) – Mätteknikcentralen 

—  Tekes – teknologian ja innovaatioiden kehittämiskeskus – Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och 
innovationer 

—  Turvatekniikan keskus (TUKES) – Säkerhetsteknikcentralen 

—  Valtion teknillinen tutkimuskeskus (VTT) – Statens tekniska forskningscentral 

—  Syrjintälautakunta – Nationella diskrimineringsnämnden 

—  Työneuvosto – Arbetsrådet 

—  Vähemmistövaltuutetun toimisto – Minoritetsombudsmannens byrå 
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—  Ulkoasiainministeriö – Utrikesministeriet 

—  Valtioneuvoston kanslia – Statsrådets kansli 

—  Valtiovarainministeriö – Finansministeriet 

—  Valtiokonttori – Statskontoret 

—  Verohallinto – Skatteförvaltningen 

—  Tullilaitos – Tullverket 

—  Tilastokeskus – Statistikcentralen 

—  Valtiontaloudellinen tutkimuskeskus – Statens ekonomiska forskiningscentral 

—  Ympäristöministeriö – Miljöministeriet 

—  Suomen ympäristökeskus – Finlands miljöcentral 

—  Asumisen rahoitus- ja kehityskeskus – Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet 

—  Valtiontalouden tarkastusvirasto – Statens revisionsverk 

Szwecja 

A 

—  Affärsverket svenska kraftnät 

—  Akademien för de fria konsterna 

—  Alkohol- och läkemedelssortiments-nämnden 

—  Allmänna pensionsfonden 

—  Allmänna reklamationsnämnden 

—  Ambassader 

—  Ansvarsnämnd, statens 

—  Arbetsdomstolen 

—  Arbetsförmedlingen 

—  Arbetsgivarverk, statens 

—  Arbetslivsinstitutet 

—  Arbetsmiljöverket 

—  Arkitekturmuseet 

—  Arrendenämnder 

—  Arvsfondsdelegationen 

B 

—  Banverket 

—  Barnombudsmannen 
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—  Beredning för utvärdering av medicinsk metodik, statens 

—  Bergsstaten 

—  Biografbyrå, statens 

—  Biografiskt lexikon, svenskt 

—  Birgittaskolan 

—  Blekinge tekniska högskola 

—  Bokföringsnämnden 

—  Bolagsverket 

—  Bostadsnämnd, statens 

—  Bostadskreditnämnd, statens 

—  Boverket 

—  Brottsförebyggande rådet 

—  Brottsoffermyndigheten 

C 

—  Centrala studiestödsnämnden 

D 

—  Danshögskolan 

—  Datainspektionen 

—  Departementen 

—  Domstolsverket 

—  Dramatiska institutet 

E 

—  Ekeskolan 

—  Ekobrottsmyndigheten 

—  Ekonomistyrningsverket 

—  Ekonomiska rådet 

—  Elsäkerhetsverket 

—  Energimarknadsinspektionen 

—  Energimyndighet, statens 

—  EU/FoU-rådet 

—  Exportkreditnämnden 

—  Exportråd, Sveriges 
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F 

—  Fastighetsmäklarnämnden 

—  Fastighetsverk, statens 

—  Fideikommissnämnden 

—  Finansinspektionen 

—  Finanspolitiska rådet 

—  Finsk-svenska gränsälvskommissionen 

—  Fiskeriverket 

—  Flygmedicincentrum 

—  Folkhälsoinstitut, statens 

—  Fonden för fukt- och mögelskador 

—  Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande, Formas 

—  Folke Bernadotte Akademin 

—  Forskarskattenämnden 

—  Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap 

—  Fortifikationsverket 

—  Forum för levande historia 

—  Försvarets materielverk 

—  Försvarets radioanstalt 

—  Försvarets underrättelsenämnd 

—  Försvarshistoriska museer, statens 

—  Försvarshögskolan 

—  Försvarsmakten 

—  Försäkringskassan 

G 

—  Gentekniknämnden 

—  Geologiska undersökning 

—  Geotekniska institut, statens 

—  Giftinformationscentralen 

—  Glesbygdsverket 

—  Grafiska institutet och institutet för högre kommunikation- och reklamutbildning 

—  Granskningsnämnden för radio och TV 

—  Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar 
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—  Gymnastik- och Idrottshögskolan 

—  Göteborgs universitet 

H 

—  Handelsflottans kultur- och fritidsråd 

—  Handelsflottans pensionsanstalt 

—  Handelssekreterare 

—  Handelskamrar, auktoriserade 

—  Handikappombudsmannen 

—  Handikappråd, statens 

—  Harpsundsnämnden 

—  Haverikommission, statens 

—  Historiska museer, statens 

—  Hjälpmedelsinstitutet 

—  Hovrätterna 

—  Hyresnämnder 

—  Häktena 

—  Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 

—  Högskolan Dalarna 

—  Högskolan i Borås 

—  Högskolan i Gävle 

—  Högskolan i Halmstad 

—  Högskolan i Kalmar 

—  Högskolan i Karlskrona/Ronneby 

—  Högskolan i Kristianstad 

—  Högskolan i Skövde 

—  Högskolan i Trollhättan/Uddevalla 

—  Högskolan på Gotland 

—  Högskolans avskiljandenämnd 

—  Högskoleverket 

—  Högsta domstolen 

I 

—  ILO kommittén 

—  Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen 
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—  Inspektionen för strategiska produkter 

—  Institut för kommunikationsanalys, statens 

—  Institut för psykosocial medicin, statens 

—  Institut för särskilt utbildningsstöd, statens 

—  Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering 

—  Institutet för rymdfysik 

—  Institutet för tillväxtpolitiska studier 

—  Institutionsstyrelse, statens 

—  Insättningsgarantinämnden 

—  Integrationsverket 

—  Internationella programkontoret för utbildningsområdet 

J 

—  Jordbruksverk, statens 

—  Justitiekanslern 

—  Jämställdhetsombudsmannen 

—  Jämställdhetsnämnden 

—  Järnvägar, statens 

—  Järnvägsstyrelsen 

K 

—  Kammarkollegiet 

—  Kammarrätterna 

—  Karlstads universitet 

—  Karolinska Institutet 

—  Kemikalieinspektionen 

—  Kommerskollegium 

—  Konjunkturinstitutet 

—  Konkurrensverket 

—  Konstfack 

—  Konsthögskolan 

—  Konstnärsnämnden 

—  Konstråd, statens 

—  Konsulat 

24.12.2016 L 356/1306 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



—  Konsumentverket 

—  Krigsvetenskapsakademin 

—  Krigsförsäkringsnämnden 

—  Kriminaltekniska laboratorium, statens 

—  Kriminalvården 

—  Krisberedskapsmyndigheten 

—  Kristinaskolan 

—  Kronofogdemyndigheten 

—  Kulturråd, statens 

—  Kungl. Biblioteket 

—  Kungl. Konsthögskolan 

—  Kungl. Musikhögskolan i Stockholm 

—  Kungl. Tekniska högskolan 

—  Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademien 

—  Kungl Vetenskapsakademin 

—  Kustbevakningen 

—  Kvalitets- och kompetensråd, statens 

—  Kärnavfallsfondens styrelse 

L 

—  Lagrådet 

—  Lantbruksuniversitet, Sveriges 

—  Lantmäteriverket 

—  Linköpings universitet 

—  Livrustkammaren, Skoklosters slott och Hallwylska museet 

—  Livsmedelsverk, statens 

—  Livsmedelsekonomiska institutet 

—  Ljud- och bildarkiv, statens 

—  Lokala säkerhetsnämnderna vid kärnkraftverk 

—  Lotteriinspektionen 

—  Luftfartsverket 

—  Luftfartsstyrelsen 

—  Luleå tekniska universitet 

—  Lunds universitet 
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—  Läkemedelsverket 

—  Läkemedelsförmånsnämnden 

—  Länsrätterna 

—  Länsstyrelserna 

—  Lärarhögskolan i Stockholm 

M 

—  Malmö högskola 

—  Manillaskolan 

—  Maritima muséer, statens 

—  Marknadsdomstolen 

—  Medlingsinstitutet 

—  Meteorologiska och hydrologiska institut, Sveriges 

—  Migrationsverket 

—  Militärhögskolor 

—  Mittuniversitetet 

—  Moderna museet 

—  Museer för världskultur, statens 

—  Musikaliska Akademien 

—  Musiksamlingar, statens 

—  Myndigheten för handikappolitisk samordning 

—  Myndigheten för internationella adoptionsfrågor 

—  Myndigheten för skolutveckling 

—  Myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning 

—  Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning 

—  Myndigheten för Sveriges nätuniversitet 

—  Myndigheten för utländska investeringar i Sverige 

—  Mälardalens högskola 

N 

—  Nationalmuseum 

—  Nationellt centrum för flexibelt lärande 

—  Naturhistoriska riksmuseet 

—  Naturvårdsverket 

—  Nordiska Afrikainstitutet 

—  Notarienämnden 
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—  Nämnd för arbetstagares uppfinningar, statens 

—  Nämnden för statligt stöd till trossamfund 

—  Nämnden för styrelserepresentationsfrågor 

—  Nämnden mot diskriminering 

—  Nämnden för elektronisk förvaltning 

—  Nämnden för RH anpassad utbildning 

—  Nämnden för hemslöjdsfrågor 

O 

—  Oljekrisnämnden 

—  Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning 

—  Ombudsmannen mot etnisk diskriminering 

—  Operahögskolan i Stockholm 

P 

—  Patent- och registreringsverket 

—  Patentbesvärsrätten 

—  Pensionsverk, statens 

—  Personregisternämnd statens, SPAR-nämnden 

—  Pliktverk, Totalförsvarets 

—  Polarforskningssekretariatet 

—  Post- och telestyrelsen 

—  Premiepensionsmyndigheten 

—  Presstödsnämnden 

R 

—  Radio- och TV–verket 

—  Rederinämnden 

—  Regeringskansliet 

—  Regeringsrätten 

—  Resegarantinämnden 

—  Registernämnden 

—  Revisorsnämnden 

—  Riksantikvarieämbetet 

—  Riksarkivet 

—  Riksbanken 

—  Riksdagsförvaltningen 
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—  Riksdagens ombudsmän 

—  Riksdagens revisorer 

—  Riksgäldskontoret 

—  Rikshemvärnsrådet 

—  Rikspolisstyrelsen 

—  Riksrevisionen 

—  Rikstrafiken 

—  Riksutställningar, Stiftelsen 

—  Riksvärderingsnämnden 

—  Rymdstyrelsen 

—  Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige 

—  Räddningsverk, statens 

—  Rättshjälpsmyndigheten 

—  Rättshjälpsnämnden 

—  Rättsmedicinalverket 

S 

—  Samarbetsnämnden för statsbidrag till trossamfund 

—  Sameskolstyrelsen och sameskolor 

—  Sametinget 

—  SIS, Standardiseringen i Sverige 

—  Sjöfartsverket 

—  Skatterättsnämnden 

—  Skatteverket 

—  Skaderegleringsnämnd, statens 

—  Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor 

—  Skogsstyrelsen 

—  Skogsvårdsstyrelserna 

—  Skogs och lantbruksakademien 

—  Skolverk, statens 

—  Skolväsendets överklagandenämnd 

—  Smittskyddsinstitutet 

—  Socialstyrelsen 

—  Specialpedagogiska institutet 

—  Specialskolemyndigheten 
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—  Språk- och folkminnesinstitutet 

—  Sprängämnesinspektionen 

—  Statistiska centralbyrån 

—  Statskontoret 

—  Stockholms universitet 

—  Stockholms internationella miljöinstitut 

—  Strålsäkerhetsmyndigheten 

—  Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll 

—  Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, SIDA 

—  Styrelsen för Samefonden 

—  Styrelsen för psykologiskt försvar 

—  Stängselnämnden 

—  Svenska institutet 

—  Svenska institutet för europapolitiska studier 

—  Svenska ESF rådet 

—  Svenska Unescorådet 

—  Svenska FAO kommittén 

—  Svenska Språknämnden 

—  Svenska Skeppshypotekskassan 

—  Svenska institutet i Alexandria 

—  Sveriges författarfond 

—  Säkerhetspolisen 

—  Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden 

—  Södertörns högskola 

T 

—  Taltidningsnämnden 

—  Talboks- och punktskriftsbiblioteket 

—  Teaterhögskolan i Stockholm 

—  Tingsrätterna 

—  Tjänstepensions och grupplivnämnd, statens 

—  Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet 

—  Totalförsvarets forskningsinstitut 
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—  Totalförsvarets pliktverk 

—  Tullverket 

—  Turistdelegationen 

U 

—  Umeå universitet 

—  Ungdomsstyrelsen 

—  Uppsala universitet 

—  Utlandslönenämnd, statens 

—  Utlänningsnämnden 

—  Utrikesförvaltningens antagningsnämnd 

—  Utrikesnämnden 

—  Utsädeskontroll, statens 

V 

—  Valideringsdelegationen 

—  Valmyndigheten 

—  Vatten- och avloppsnämnd, statens 

—  Vattenöverdomstolen 

—  Verket för förvaltningsutveckling 

—  Verket för högskoleservice 

—  Verket för innovationssystem (VINNOVA) 

—  Verket för näringslivsutveckling (NUTEK) 

—  Vetenskapsrådet 

—  Veterinärmedicinska anstalt, statens 

—  Veterinära ansvarsnämnden 

—  Väg- och transportforskningsinstitut, statens 

—  Vägverket 

—  Vänerskolan 

—  Växjö universitet 

—  Växtsortnämnd, statens 

Å 

—  Åklagarmyndigheten 

—  Åsbackaskolan 
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Ö 

—  Örebro universitet 

—  Örlogsmannasällskapet 

—  Östervångsskolan 

—  Överbefälhavaren 

—  Överklagandenämnden för högskolan 

—  Överklagandenämnden för nämndemanna-uppdrag 

—  Överklagandenämnden för studiestöd 

—  Överklagandenämnden för totalförsvaret 

Zjednoczone Królestwo 

—  Cabinet Office 

—  Office of the Parliamentary Counsel 

—  Central Office of Information 

—  Charity Commission 

—  Crown Estate Commissioners (Vote Expenditure Only) 

—  Crown Prosecution Service 

—  Department for Business, Enterprise and Regulatory Reform 

—  Competition Commission 

—  Gas and Electricity Consumers' Council 

—  Office of Manpower Economics 

—  Department for Children, Schools and Families 

—  Department of Communities and Local Government 

—  Rent Assessment Panels 

—  Department for Culture, Media and Sport 

—  British Library 

—  British Museum 

—  Commission for Architecture and the Built Environment 

—  The Gambling Commission 

—  Historic Buildings and Monuments Commission for England (English Heritage) 

—  Imperial War Museum 

—  Museums, Libraries and Archives Council 

—  National Gallery 

—  National Maritime Museum 
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—  National Portrait Gallery 

—  Natural History Museum 

—  Science Museum 

—  Tate Gallery 

—  Victoria and Albert Museum 

—  Wallace Collection 

—  Department for Environment, Food and Rural Affairs 

—  Agricultural Dwelling House Advisory Committees 

—  Agricultural Land Tribunals 

—  Agricultural Wages Board and Committees 

—  Cattle Breeding Centre 

—  Countryside Agency 

—  Plant Variety Rights Office 

—  Royal Botanic Gardens, Kew 

—  Royal Commission on Environmental Pollution 

—  Department of Health 

—  Dental Practice Board 

—  National Health Service Strategic Health Authorities 

—  NHS Trusts 

—  Prescription Pricing Authority 

—  Department for Innovation, Universities and Skills 

—  Higher Education Funding Council for England 

—  National Weights and Measures Laboratory 

—  Patent Office 

—  Department for International Development 

—  Department of the Procurator General and Treasury Solicitor 

—  Legal Secretariat to the Law Officers 

—  Department for Transport 

—  Maritime and Coastguard Agency 

—  Department for Work and Pensions 

—  Disability Living Allowance Advisory Board 

—  Independent Tribunal Service 

—  Medical Boards and Examining Medical Officers (War Pensions) 

—  Occupational Pensions Regulatory Authority 
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—  Regional Medical Service 

—  Social Security Advisory Committee 

—  Export Credits Guarantee Department 

—  Foreign and Commonwealth Office 

—  Wilton Park Conference Centre 

—  Government Actuary's Department 

—  Government Communications Headquarters 

—  Home Office 

—  HM Inspectorate of Constabulary 

—  House of Commons 

—  House of Lords 

—  Ministry of Defence 

—  Defence Equipment & Support 

—  Meteorological Office 

—  Ministry of Justice 

—  Boundary Commission for England 

—  Combined Tax Tribunal 

—  Council on Tribunals 

—  Court of Appeal – Criminal 

—  Employment Appeals Tribunal 

—  Employment Tribunals 

—  HMCS Regions, Crown, County and Combined Courts (England and Wales) 

—  Immigration Appellate Authorities 

—  Immigration Adjudicators 

—  Immigration Appeals Tribunal 

—  Lands Tribunal 

—  Law Commission 

—  Legal Aid Fund (England and Wales) 

—  Office of the Social Security Commissioners 

—  Parole Board and Local Review Committees 

—  Pensions Appeal Tribunals 

—  Public Trust Office 
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—  Supreme Court Group (England and Wales) 

—  Transport Tribunal 

—  The National Archives 

—  National Audit Office 

—  National Savings and Investments 

—  National School of Government 

—  Northern Ireland Assembly Commission 

—  Northern Ireland Court Service 

—  Coroners Courts 

—  County Courts 

—  Court of Appeal and High Court of Justice in Northern Ireland 

—  Crown Court 

—  Enforcement of Judgements Office 

—  Legal Aid Fund 

—  Magistrates' Courts 

—  Pensions Appeals Tribunals 

—  Northern Ireland, Department for Employment and Learning 

—  Northern Ireland, Department for Regional Development 

—  Northern Ireland, Department for Social Development 

—  Northern Ireland, Department of Agriculture and Rural Development 

—  Northern Ireland, Department of Culture, Arts and Leisure 

—  Northern Ireland, Department of Education 

—  Northern Ireland, Department of Enterprise, Trade and Investment 

—  Northern Ireland, Department of the Environment 

—  Northern Ireland, Department of Finance and Personnel 

—  Northern Ireland, Department of Health, Social Services and Public Safety 

—  Northern Ireland, Office of the First Minister and Deputy First Minister 

—  Northern Ireland Office 

—  Crown Solicitor's Office 

—  Department of the Director of Public Prosecutions for Northern Ireland 

—  Forensic Science Laboratory of Northern Ireland 

—  Office of the Chief Electoral Officer for Northern Ireland 
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—  Police Service of Northern Ireland 

—  Probation Board for Northern Ireland 

—  State Pathologist Service 

—  Office of Fair Trading 

—  Office for National Statistics 

—  National Health Service Central Register 

—  Office of the Parliamentary Commissioner for Administration and Health Service Commissioners 

—  Paymaster General's Office 

—  Postal Business of the Post Office 

—  Privy Council Office 

—  Public Record Office 

—  HM Revenue and Customs 

—  The Revenue and Customs Prosecutions Office 

—  Royal Hospital, Chelsea 

—  Royal Mint 

—  Rural Payments Agency 

—  Scotland, Auditor-General 

—  Scotland, Crown Office and Procurator Fiscal Service 

—  Scotland, General Register Office 

—  Scotland, Queen's and Lord Treasurer's Remembrancer 

—  Scotland, Registers of Scotland 

—  The Scotland Office 

—  The Scottish Ministers 

—  Architecture and Design Scotland 

—  Crofters Commission 

—  Deer Commission for Scotland 

—  Lands Tribunal for Scotland 

—  National Galleries of Scotland 

—  National Library of Scotland 

—  National Museums of Scotland 
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—  Royal Botanic Garden, Edinburgh 

—  Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Scotland 

—  Scottish Further and Higher Education Funding Council 

—  Scottish Law Commission 

—  Community Health Partnerships 

—  Special Health Boards 

—  Health Boards 

—  The Office of the Accountant of Court 

—  High Court of Justiciary 

—  Court of Session 

—  HM Inspectorate of Constabulary 

—  Parole Board for Scotland 

—  Pensions Appeal Tribunals 

—  Scottish Land Court 

—  Sheriff Courts 

—  Scottish Police Services Authority 

—  Office of the Social Security Commissioners 

—  The Private Rented Housing Panel and Private Rented Housing Committees 

—  Keeper of the Records of Scotland 

—  The Scottish Parliamentary Body Corporate 

—  HM Treasury 

—  Office of Government Commerce 

—  United Kingdom Debt Management Office 

—  The Wales Office (Office of the Secretary of State for Wales) 

—  The Welsh Ministers 

—  Higher Education Funding Council for Wales 

—  Local Government Boundary Commission for Wales 

—  The Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales 

—  Valuation Tribunals (Wales) 

—  Welsh National Health Service Trusts and Local Health Boards 

—  Welsh Rent Assessment Panels 
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WYKAZ TOWARÓW I URZĄDZEŃ NABYWANYCH PRZEZ MINISTERSTWA OBRONY I AGENCJE DS. 
OBRONNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA BELGII, BUŁGARII, REPUBLIKI CZESKIEJ, DANII, NIEMIEC, ESTONII, 
GRECJI, HISZPANII, FRANCJI, CHORWACJI, IRLANDII, WŁOCH, CYPRU, ŁOTWY, LITWY, LUKSEMBURGA, 
WĘGIER, MALTY, NIDERLANDÓW, AUSTRII, POLSKI, PORTUGALII, RUMUNII, SŁOWENII, SŁOWACJI, 

FINLANDII, SZWECJI I ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA, OBJĘTE TYTUŁEM VI NINIEJSZEJ UMOWY 

Niniejszy wykaz dostaw odnosi się do Nomenklatury Scalonej określonej w załączniku IV do Rozporządzenia Komisji 
(WE) nr 213/2008 w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 74 z 15.3.2008, 
s. 1) 

Dział 25: Sól, siarka, ziemia i kamienie, materiały gipsowe, wapno i cement 

Dział 26: Rudy metali, żużel i popiół 

Dział 27: Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji, substancje bitumiczne, woski mine
ralne, 

z wyjątkiem: 

ex 27.10: benzyny specjalnej 

Dział 28: Chemikalia nieorganiczne, organiczne i nieorganiczne związki metali szlachetnych, metali ziem 
rzadkich, pierwiastków promieniotwórczych i izotopów 

z wyjątkiem: 

ex 28.09: materiałów wybuchowych 

ex 28.13: materiałów wybuchowych 

ex 28.14: gazu łzawiącego 

ex 28.28: materiałów wybuchowych  

ex 28.32: materiałów wybuchowych 

ex 28.39: materiałów wybuchowych 

ex 28.50: produktów toksycznych 

ex 28.51: produktów toksycznych 

ex 28.54: materiałów wybuchowych 

Dział 29: Chemikalia organiczne 

z wyjątkiem: 

ex 29.03: materiałów wybuchowych 

ex 29.04: materiałów wybuchowych 

ex 29.07: materiałów wybuchowych 

ex 29.08: materiałów wybuchowych 

ex 29.11: materiałów wybuchowych 

ex 29.12: materiałów wybuchowych 

ex 29.13: produktów toksycznych 

ex 29.14: produktów toksycznych 

ex 29.15: produktów toksycznych 

ex 29.21: produktów toksycznych 

ex 29.22: produktów toksycznych 

ex 29.23: produktów toksycznych 

ex 29.26: materiałów wybuchowych 

ex 29.27: produktów toksycznych 

ex 29.29: materiałów wybuchowych 
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Dział 30: Produkty farmaceutyczne 

Dział 31: Nawozy 

Dział 32: Ekstrakty garbników i środków barwiących, garbniki i ich pochodne, barwniki, pigmenty, farby i la
kiery, kit i inne masy uszczelniające, atramenty 

Dział 33: Olejki eteryczne i rezinoidy; preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe 

Dział 34: Mydło, organiczne środki powierzchniowo czynne, preparaty piorące, preparaty smarowe, woski 
syntetyczne, woski preparowane, preparaty do czyszczenia i szorowania, świece i artykuły pod
obne, pasty modelarskie i »woski dentystyczne« 

Dział 35: Substancje białkowe, kleje, enzymy 

Dział 37: Materiały fotograficzne i kinematograficzne 

Dział 38: Produkty chemiczne różne 

z wyjątkiem: 

ex 38.19: produktów toksycznych 

Dział 39: Tworzywa sztuczne, żywice syntetyczne, estry celulozowe i etery, artykuły z nich, 

z wyjątkiem: 

ex 39.03: materiałów wybuchowych 

Dział 40: Kauczuk, kauczuk syntetyczny, faktysa i artykuły z nich, 

z wyjątkiem: 

ex 40.11: opon kuloodpornych 

Dział 41: Skóry i skórki surowe (inne niż skóry futerkowe) oraz skóry wyprawione 

Dział 42: Wyroby ze skóry, wyroby siodlarskie i rymarskie, artykuły podróżne, torby ręczne i podobne po
jemniki, artykuły z wnętrzności zwierzęcych (z wyjątkiem wnętrzności jedwabników) 

Dział 43: Skóry futerkowe i sztuczne futra, wyroby z nich 

Dział 44: Drewno i wyroby z drewna, węgiel drzewny 

Dział 45: Korek i wyroby z korka 

Dział 46: Wyroby ze słomy, z esparto i innych materiałów do wyplatania, wyroby koszykarskie i wyroby z wi
kliny 

Dział 47: Materiały do produkcji papieru 

Dział 48: Papier i tektura, wyroby z masy papierniczej, papieru lub tektury 
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Dział 49: Książki, gazety, obrazki i pozostałe wyroby przemysłu poligraficznego, rękopisy, maszynopisy 
i plany 

Dział 65: Nakrycia głowy i ich części 

Dział 66: Parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, bicze, szpicruty i ich części 

Dział 67: Preparowane pióra i puch oraz wyroby z piór lub puchu, sztuczne kwiaty, wyroby z włosów ludz
kich 

Dział 68: Wyroby z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki lub podobnych materiałów 

Dział 69: Wyroby ceramiczne 

Dział 70: Szkło i wyroby ze szkła 

Dział 71: Perły, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szla
chetnym i wyroby z nich, sztuczna biżuteria 

Dział 73: Żelazo i stal i wyroby z nich 

Dział 74: Miedź i artykuły z miedzi 

Dział 75: Nikiel i artykuły z niklu 

Dział 76: Aluminium i artykuły z aluminium 

Dział 77: Magnez i beryl i wyroby z nich 

Dział 78: Ołów i artykuły z ołowiu 

Dział 79: Cynk i artykuły z cynku 

Dział 80: Cyna i wyroby z cyny 

Dział 81: Pozostałe metale nieszlachetne wykorzystywane w przemyśle hutniczym i wyroby z nich 

Dział 82: Narzędzia, przybory, noże, łyżki i widelce z metali nieszlachetnych, ich części 

z wyjątkiem: 

ex 82.05: narzędzi 

ex 82.07: narzędzi, części 

Dział 83: Artykuły różne z metali nieszlachetnych 
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Dział 84: Kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne, ich części, 

z wyjątkiem: 

ex 84.06: silników 

ex 84.08: pozostałych silników 

ex 84.45: maszyn 

ex 84.53: maszyn do automatycznego przetwarzania danych 

ex 84.55: części do maszyn wymienionych w pozycji nr 84.53 

ex 84.59: reaktorów jądrowych 

Dział 85: Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części 

z wyjątkiem: 

ex 85.13: urządzeń telekomunikacyjnych 

ex 85.15: aparatury nadawczej 

Dział 86: Lokomotywy pojazdów szynowych, tabor szynowy i jego części; osprzęt i elementy torów kolejo
wych wraz z ich częściami; komunikacyjne urządzenia sygnalizacyjne wszelkich typów (mecha
niczne), 

z wyjątkiem: 

ex 86.02: lokomotyw opancerzonych zasilanych energią elektryczną 

ex 86.03: pozostałych lokomotyw opancerzonych 

ex 86.05: wagonów opancerzonych 

ex 86.06: wagonów warsztatowych 

ex 86.07: wagonów 

Dział 87: Pojazdy nieszynowe oraz ich części, 

z wyjątkiem: 

ex 87.08: czołgów i innych pojazdów opancerzonych 

ex 87.01: traktorów 

ex 87.02: pojazdów wojskowych 

ex 87.03: pojazdów pogotowia technicznego 

ex 87.09: motocykli 

ex 87.14: przyczep 

Dział 89: Statki, łodzie i konstrukcje pływające 

z wyjątkiem: 

ex 89.01 A: okrętów wojennych 

Dział 90: Aparatura i przyrządy, optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precy
zyjne, medyczne lub chirurgiczne, ich części 

z wyjątkiem: 

ex 90.05: lornetek 

ex 90.13: różnorodnych przyrządów, laserów 

ex 90.14: dalmierzy 

ex 90.28: instrumentów pomiarowych elektrycznych i elektronicznych 

ex 90.11: mikroskopów 

ex 90.17: narzędzi i przyrządów medycznych 

ex 90.18: sprzętu do mechanoterapii 

ex 90.19: sprzętu ortopedycznego 

ex 90.20: aparatury wykorzystującej promieniowanie rentgenowskie 
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Dział 91: Zegary i zegarki 

Dział 92: Instrumenty muzyczne, urządzenia do rejestracji i odtwarzania dźwięku, urządzenia telewizyjne do 
rejestracji i odtwarzania obrazu i dźwięków, części i wyposażenie dodatkowe do tych urządzeń 

Dział 94: Meble i ich części, pościel, materace, stelaże pod materace, poduszki i temu podobne artykuły wy
pychane, 

z wyjątkiem: 

ex 94.01 A: foteli lotniczych 

Dział 95: Obrobione materiały rzeźbiarskie i formowane oraz wyroby z tych materiałów 

Dział 96: Miotły, szczotki, pędzle do nakładania kosmetyków i sita 

Dział 98: Artykuły przemysłowe różne  

PODSEKCJA 2 

PODMIOTY RZĄDOWE NA SZCZEBLU REGIONALNYM I LOKALNYM 

Tytuł VI niniejszej Umowy dotyczy podmiotów rządowych na szczeblu regionalnym i lokalnym, o których mowa 
w niniejszej podsekcji, odnośnie do udzielania zamówień na towary, usługi i usługi budowlane wskazane poniżej, jeżeli 
wartość udzielanego zamówienia została oszacowana, zgodnie z art. 173 ust. 6-8 niniejszej Umowy, jako równa lub 
wyższa niż odpowiednie progi podane poniżej: 

Towary: 

Określone w podsekcji 4 

Próg 200 000 SDR 

Usługi: 

Określone w podsekcji 5 

Próg 200 000 SDR 

Usługi budowlane: 

Określone w podsekcji 6 

Próg 5 000 000 SDR 

Podmioty zamawiające:  

1. Wszystkie regionalne podmioty zamawiające  

2. Wszystkie lokalne podmioty zamawiające  

3. Wszystkie podmioty zamawiające są podmiotami prawa publicznego zgodnie z definicją zawartą w dyrektywach Unii 
Europejskiej dotyczących zamówień publicznych 
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Uwaga do niniejszej podsekcji: 

„Podmiot prawa publicznego” oznacza podmiot: 

— ustanowiony w szczególnym celu zaspokajania potrzeb w ogólnym interesie, nieposiadający charakteru przemy
słowego lub handlowego, 

—  posiadający osobowość prawną, oraz 

—  finansowany w przeważającej części przez państwo, jednostki samorządu terytorialnego lub przez inne podmioty 
prawa publicznego; lub jeżeli jest zarządzany przez takie podmioty lub podlega nadzorowi z ich strony albo taki, 
w którym ponad połowa członków organu administrującego, zarządzającego lub nadzorczego została wyznaczona 
przez państwo, jednostki samorządu terytorialnego lub inne podmioty prawa publicznego. 

W załączeniu znajduje się orientacyjny wykaz instytucji zamawiających, które są podmiotami prawa publicznego. 

ORIENTACYJNY WYKAZ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCYCH, KTÓRE SĄ PODMIOTAMI PRAWA 
PUBLICZNEGO ZGODNIE Z DEFINICJĄ ZAWARTĄ W DYREKTYWACH UNII EUROPEJSKIEJ 

O ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH 

Belgia 

Podmioty: 

A 

—  Agence fédérale pour l'Accueil des demandeurs d'Asile — Federaal Agentschap voor Opvang van Asielzoekers 

—  Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire — Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen 

—  Agence fédérale de Contrôle nucléaire — Federaal Agentschap voor nucleaire Controle 

—  Agence wallonne à l'Exportation 

—  Agence wallonne des Télécommunications 

—  Agence wallonne pour l'Intégration des Personnes handicapées 

—  Aquafin 

—  Arbeitsamt der Deutschsprachigen Gemeinschaft 

—  Archives générales du Royaume et Archives de l'Etat dans les Provinces —Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de 
Provinciën Astrid 

B 

—  Banque nationale de Belgique — Nationale Bank van België 

—  Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft 

—  Berlaymont 2000 

—  Bibliothèque royale Albert Ier — Koninklijke Bilbliotheek Albert I 

—  Bruxelles-Propreté — Agence régionale pour la Propreté — Net–Brussel — Gewestelijke Agentschap voor Netheid 

—  Bureau d'Intervention et de Restitution belge — Belgisch Interventie en Restitutiebureau 

—  Bureau fédéral du Plan — Federaal Planbureau 
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C 

—  Caisse auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage — Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen 

—  Caisse de Secours et de Prévoyance en Faveur des Marins — Hulp en Voorzorgskas voor Zeevarenden 

—  Caisse de Soins de Santé de la Société Nationale des Chemins de Fer Belges — Kas der geneeskundige Verzorging van 
de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen 

—  Caisse nationale des Calamités — Nationale Kas voor Rampenschade 

—  Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des Travailleurs occupés dans les Entreprises 
de Batellerie — Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders der Ondernemingen 
voor Binnenscheepvaart 

—  Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales en Faveur des Travailleurs occupés dans les Entreprises 
de Chargement, Déchargement et Manutention de Marchandises dans les Ports, Débarcadères, Entrepôts et Stations 
(appelée habituellement „Caisse spéciale de Compensation pour Allocations familiales des Régions maritimes”) — 
Bijzondere Verrekenkas voor Gezinsvergoedingen ten Bate van de Arbeiders gebezigd door Ladings— en Lossingson
dernemingen en door de Stuwadoors in de Havens, Losplaatsen, Stapelplaatsen en Stations (gewoonlijk genoemd 
„Bijzondere Compensatiekas voor Kindertoeslagen van de Zeevaartgewesten”) 

—  Centre d'Étude de l'Énergie nucléaire — Studiecentrum voor Kernenergie 

—  Centre de recherches agronomiques de Gembloux 

—  Centre hospitalier de Mons 

—  Centre hospitalier de Tournai 

—  Centre hospitalier universitaire de Liège 

—  Centre informatique pour la Région de Bruxelles-Capitale — Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest 

—  Centre pour l'Égalité des Chances et la Lutte contre le Racisme — Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor 
Racismebestrijding 

—  Centre régional d'Aide aux Communes 

—  Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën 

—  Centrum voor landbouwkundig Onderzoek te Gent 

—  Comité de Contrôle de l'Électricité et du Gaz — Controlecomité voor Elekticiteit en Gas 

—  Comité national de l'Énergie — Nationaal Comité voor de Energie 

—  Commissariat général aux Relations internationales 

—  Commissariaat-Generaal voor de Bevordering van de lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie 

—  Commissariat général pour les Relations internationales de la Communauté française de Belgique 

—  Conseil central de l'Économie — Centrale Raad voor het Bedrijfsleven 

—  Conseil économique et social de la Région wallonne 

—  Conseil national du Travail — Nationale Arbeidsraad 

—  Conseil supérieur de la Justice — Hoge Raad voor de Justitie 
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—  Conseil supérieur des Indépendants et des petites et moyennes Entreprises — Hoge Raad voor Zelfstandigen en de 
kleine en middelgrote Ondernemingen 

—  Conseil supérieur des Classes moyennes 

—  Coopération technique belge — Belgische technische Coöperatie 

D 

—  Dienststelle der Deutschprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung 

—  Dienst voor de Scheepvaart 

—  Dienst voor Infrastructuurwerken van het gesubsidieerd Onderwijs 

—  Domus Flandria 

E 

—  Entreprise publique des Technologies nouvelles de l'Information et de la Communication de la Communauté 
française 

—  Export Vlaanderen 

F 

—  Financieringsfonds voor Schuldafbouw en Eenmalige Investeringsuitgaven 

—  Financieringsinstrument voor de Vlaamse Visserij- en Aquicultuursector 

—  Fonds bijzondere Jeugdbijstand 

—  Fonds communautaire de Garantie des Bâtiments scolaires 

—  Fonds culturele Infrastructuur 

—  Fonds de Participation 

—  Fonds de Vieillissement — Zilverfonds 

—  Fonds d'Aide médicale urgente — Fonds voor dringende geneeskundige Hulp 

—  Fonds de Construction d'Institutions hospitalières et médico-sociales de la Communauté française 

—  Fonds de Pension pour les Pensions de Retraite du Personnel statutaire de Belgacom — Pensioenfonds voor de 
Rustpensioenen van het statutair Personeel van Belgacom 

—  Fonds des Accidents du Travail — Fonds voor Arbeidsongevallen 

—  Fonds d'Indemnisation des Travailleurs licenciés en cas de Fermeture d'Entreprises 

—  Fonds tot Vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen Werknemers 

—  Fonds du Logement des Familles nombreuses de la Région de Bruxelles-Capitale — Woningfonds van de grote 
Gezinnen van het Brusselse hoofdstedelijk Gewest 

—  Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie 

—  Fonds Film in Vlaanderen 

—  Fonds national de Garantie des Bâtiments scolaires — Nationaal Warborgfonds voor Schoolgebouwen 

— Fonds national de Garantie pour la Réparation des Dégâts houillers — Nationaal Waarborgfonds inzake Kolenmijnen
schade 
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—  Fonds piscicole de Wallonie 

—  Fonds pour le Financement des Prêts à des États étrangers — Fonds voor Financiering van de Leningen aan Vreemde 
Staten 

—  Fonds pour la Rémunération des Mousses — Fonds voor Scheepsjongens 

—  Fonds régional bruxellois de Refinancement des Trésoreries communales —Brussels gewestelijk Herfinancieringsfonds 
van de gemeentelijke Thesaurieën 

—  Fonds voor flankerend economisch Beleid 

—  Fonds wallon d'Avances pour la Réparation des Dommages provoqués par des Pompages et des Prises d'Eau 
souterraine 

G 

—  Garantiefonds der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Schulbauten 

—  Grindfonds 

H 

—  Herplaatsingfonds 

—  Het Gemeenschapsonderwijs 

—  Hulpfonds tot financieel Herstel van de Gemeenten 

I 

—  Institut belge de Normalisation — Belgisch Instituut voor Normalisatie 

— Institut belge des Services postaux et des Télécommunications — Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommu
nicatie 

—  Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle 

—  Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement — Brussels Instituut voor Milieubeheer 

—  Institut d'Aéronomie spatiale — Instituut voor Ruimte aëronomie 

—  Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes Entreprises 

—  Institut des Comptes nationaux — Instituut voor de nationale Rekeningen 

—  Institut d'Expertise vétérinaire — Instituut voor veterinaire Keuring 

—  Institut du Patrimoine wallon 

—  Institut für Aus- und Weiterbildung im Mittelstand und in kleinen und mittleren Unternehmen 

—  Institut géographique national — Nationaal geografisch Instituut 

—  Institution pour le Développement de la Gazéification souterraine — Instelling voor de Ontwikkeling van 
ondergrondse Vergassing 

—  Institution royale de Messine — Koninklijke Gesticht van Mesen 

—  Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté flamande — Universitaire instellingen van 
publiek recht afangende van de Vlaamse Gemeenschap 
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—  Institutions universitaires de droit public relevant de la Communauté française — Universitaire instellingen van 
publiek recht afhangende van de Franse Gemeenschap 

—  Institut national des Industries extractives — Nationaal Instituut voor de Extractiebedrijven 

— Institut national de Recherche sur les Conditions de Travail — Nationaal Onderzoeksinstituut voor Arbeidsomstan
digheden 

—  Institut national des Invalides de Guerre, anciens Combattants et Victimes de Guerre — Nationaal Instituut voor 
Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers 

—  Institut national des Radioéléments — Nationaal Instituut voor Radio-Elementen 

—  Institut national pour la Criminalistique et la Criminologie — Nationaal Instituut voor Criminalistiek en 
Criminologie 

—  Institut pour l'Amélioration des Conditions de Travail — Instituut voor Verbetering van de Arbeidsvoorwaarden 

—  Institut royal belge des Sciences naturelles — Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 

—  Institut royal du Patrimoine culturel — Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium 

—  Institut royal météorologique de Belgique — Koninklijk meteorologisch Instituut van België 

—  Institut scientifique de Service public en Région wallonne 

—  Institut scientifique de la Santé publique – Louis Pasteur — Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid – Louis 
Pasteur 

—  Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen 

—  Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer 

—  Instituut voor het archeologisch Patrimonium 

—  Investeringsdienst voor de Vlaamse autonome Hogescholen 

—  Investeringsfonds voor Grond- en Woonbeleid voor Vlaams-Brabant 

J 

—  Jardin botanique national de Belgique — Nationale Plantentuin van België 

K 

—  Kind en Gezin 

—  Koninklijk Museum voor schone Kunsten te Antwerpen 

L 

—  Loterie nationale — Nationale Loterij 

M 

—  Mémorial national du Fort de Breendonk — Nationaal Gedenkteken van het Fort van Breendonk 

—  Musée royal de l'Afrique centrale — Koninklijk Museum voor Midden- Afrika 

—  Musées royaux d'Art et d'Histoire — Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis 

—  Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique — Koninklijke Musea voor schone Kunsten van België 
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O 

—  Observatoire royal de Belgique — Koninklijke Sterrenwacht van België 

—  Office central d'Action sociale et culturelle du Ministère de la Défense — Centrale Dienst voor sociale en culturele 
Actie van het Ministerie van Defensie 

—  Office communautaire et régional de la Formation professionnelle et de L'Emploi 

—  Office de Contrôle des Assurances — Controledienst voor de Verzekeringen 

—  Office de Contrôle des Mutualités et des Unions nationales de Mutualités — Controledienst voor de Ziekenfondsen 
en de Landsbonden van Ziekenfondsen 

—  Office de la Naissance et de l'Enfance 

—  Office de Promotion du Tourisme 

—  Office de Sécurité sociale d'Outre-Mer — Dienst voor de overzeese sociale Zekerheid 

—  Office for Foreign Investors in Wallonia 

—  Office national d'Allocations familiales pour Travailleurs salariés — Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers 

—  Office national de Sécurité sociale des Administrations provinciales et locales — Rijksdienst voor sociale Zekerheid 
van de provinciale en plaatselijke Overheidsdiensten 

—  Office national des Vacances annuelles — Rijksdienst voor jaarlijkse Vakantie 

—  Office national du Ducroire — Nationale Delcrederedienst 

—  Office régional bruxellois de l'Emploi — Brusselse gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling 

—  Office régional de Promotion de l'Agriculture et de l'Horticulture 

—  Office régional pour le Financement des Investissements communaux 

—  Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi 

—  Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Geel 

—  Openbaar psychiatrisch Ziekenhuis-Rekem 

—  Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaams Gewest 

—  Orchestre national de Belgique — Nationaal Orkest van België 

—  Organisme national des Déchets radioactifs et des Matières fissiles — Nationale Instelling voor radioactief Afval en 
Splijtstoffen 

P 

—  Palais des Beaux-Arts — Paleis voor schone Kunsten 

—  Participatiemaatschappij Vlaanderen 

—  Pool des Marins de la Marine marchande — Pool van de Zeelieden der Koopvaardij 

R 

—  Radio et Télévision belge de la Communauté française 

—  Reproductiefonds voor de Vlaamse Musea 
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S 

—  Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale — Brusselse hoofdstedelijk Dienst 
voor Brandweer en dringende medische Hulp 

— Société belge d'Investissement pour les pays en développement — Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwink
kelingslanden 

—  Société d'Assainissement et de Rénovation des Sites industriels dans l'Ouest du Brabant wallon 

—  Société de Garantie régionale 

—  Sociaal economische Raad voor Vlaanderen 

—  Société du Logement de la Région bruxelloise et sociétés agréées —Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij 
en erkende maatschappijen 

—  Société publique d'Aide à la Qualité de l'Environnement 

—  Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires bruxellois 

—  Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Brabant wallon 

—  Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Hainaut 

—  Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Namur 

—  Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires de Liège 

—  Société publique d'Administration des Bâtiments scolaires du Luxembourg 

—  Société publique de Gestion de l'Eau 

—  Société wallonne du Logement et sociétés agréées 

—  Sofibail 

—  Sofibru 

—  Sofico 

T 

—  Théâtre national 

—  Théâtre royal de la Monnaie — De Koninklijke Muntschouwburg 

—  Toerisme Vlaanderen 

—  Tunnel Liefkenshoek 

U 

—  Universitair Ziekenhuis Gent 

V 

—  Vlaams Commissariaat voor de Media 

—  Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding 

—  Vlaams Egalisatie Rente Fonds 
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—  Vlaamse Hogescholenraad 

—  Vlaamse Huisvestingsmaatschappij en erkende maatschappijen 

—  Vlaamse Instelling voor technologisch Onderzoek 

—  Vlaamse interuniversitaire Raad 

—  Vlaamse Landmaatschappij 

—  Vlaamse Milieuholding 

—  Vlaamse Milieumaatschappij 

—  Vlaamse Onderwijsraad 

—  Vlaamse Opera 

—  Vlaamse Radio- en Televisieomroep 

—  Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteit- en Gasmarkt 

—  Vlaamse Stichting voor Verkeerskunde 

—  Vlaams Fonds voor de Lastendelging 

—  Vlaams Fonds voor de Letteren 

—  Vlaams Fonds voor de sociale Integratie van Personen met een Handicap 

—  Vlaams Informatiecentrum over Land- en Tuinbouw 

—  Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden 

—  Vlaams Instituut voor de Bevordering van het wetenschappelijk- en technologisch Onderzoek in de Industrie 

—  Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie 

—  Vlaams Instituut voor het Zelfstandig ondernemen 

—  Vlaams Landbouwinvesteringsfonds 

—  Vlaams Promotiecentrum voor Agro- en Visserijmarketing 

—  Vlaams Zorgfonds 

—  Vlaams Woningsfonds voor de grote Gezinnen 

Bułgaria 

Podmioty: 

—  Икономически и социален съвет 

—  Национален осигурителен институт 

—  Национална здравноосигурителна каса 

—  Български червен кръст 

—  Българска академия на науките 

—  Национален център за аграрни науки 
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—  Български институт за стандартизация 

—  Българско национално радио 

—  Българска национална телевизия 

Kategorie: 

Przedsiębiorstwa państwowe w rozumieniu art. 62(3) Търговския закон (обн., ДВ, бр.48/18.6.1991): 

—  Национална компания „Железопътна инфраструктура” 

—  ДП „Пристанищна инфраструктура” 

—  ДП „Ръководство на въздушното движение” 

—  ДП „Строителство и възстановяване” 

—  ДП „Транспортно строителство и възстановяване” 

—  ДП „Съобщително строителство и възстановяване” 

—  ДП „Радиоактивни отпадъци” 

—  ДП „Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда” 

—  ДП „Български спортен тотализатор” 

—  ДП „Държавна парично-предметна лотария” 

—  ДП „Кабиюк”, Шумен 

—  ДП „Фонд затворно дело” 

—  Държавни дивечовъдни станции 

Państwowe szkoły wyższe, ustanowione na mocy art. 13 Закона за висшето образование (обн., ДВ, бр.112/27.12.1995): 

—  Аграрен университет – Пловдив 

—  Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив 

—  Академия на Министерството на вътрешните работи 

—  Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий” 

—  Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров” – Варна 

—  Висше строително училище „Любен Каравелов” – София 

—  Висше транспортно училище „Тодор Каблешков” – София 

—  Военна академия „Г. С. Раковски” – София 

—  Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров” – София 

—  Икономически университет – Варна 

—  Колеж по телекомуникации и пощи – София 

—  Лесотехнически университет – София 

—  Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов” – Варна 
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—  Медицински университет – Плевен 

—  Медицински университет – Пловдив 

—  Медицински университет – София 

—  Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски” – София 

—  Национален военен университет „Васил Левски” – Велико Търново 

—  Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов” – София 

—  Национална спортна академия „Васил Левски” – София 

—  Национална художествена академия – София 

—  Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” 

—  Русенски университет „Ангел Кънчев” 

—  Софийски университет „Св. Климент Охридски” 

—  Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии – София 

—  Стопанска академия „Д. А. Ценов” – Свищов 

—  Технически университет – Варна 

—  Технически университет – Габрово 

—  Технически университет – София 

—  Tракийски университет – Стара Загора 

—  Университет „Проф. д-р Асен Златаров” – Бургас 

—  Университет за национално и световно стопанство – София 

—  Университет по архитектура, строителство и геодезия – София 

—  Университет по хранителни технологии – Пловдив 

—  Химико-технологичен и металургичен университет – София 

—  Шуменски университет „Епископ Константин Преславски” 

—  Югозападен университет „Неофит Рилски” – Благоевград 

Szkoły państwowe i komunalne w rozumieniu Закона за народната просвета (обн., ДВ, бр. 86/18.10.1991) 

Instytuty kulturalne w rozumieniu Закона за закрила и развитие на културата (обн., ДВ, бр.50/1.6.1999): 

—  Народна библиотека „Св. св. Кирил и Методий” 

—  Българска национална фонотека 

—  Българска национална филмотека 

—  Национален фонд „Култура” 

—  Национален институт за паметниците на културата 

—  Театри (teatry) 

—  Опери, филхармонии и ансамбли (opery, filharmonie, zespoły) 
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—  Музеи и галерии (muzea i galerie) 

—  Училища по изкуствата и културата (szkoły artystyczne i kulturalne) 

—  Български културни институти в чужбина (bułgarskie instytuty kulturalne za granicą) 

Państwowe lub komunalne instytucje medyczne, o których mowa w art. 3 ust.1 Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, 
бр.62/9.7.1999) 

Instytucje medyczne, o których mowa w art. 5 ust. 1 Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр.62/9.7.1999): 

—  Домове за медико-социални грижи за деца 

—  Лечебни заведения за стационарна психиатрична помощ 

—  Центрове за спешна медицинска помощ 

—  Центрове за трансфузионна хематология 

—  Болница „Лозенец” 

—  Военномедицинска академия 

—  Медицински институт на Министерство на вътрешните работи 

—  Лечебни заведения към Министерството на правосъдието 

—  Лечебни заведения към Министерството на транспорта 

Osoby prawne o charakterze niekomercyjnym utworzone na potrzeby zaspokajania potrzeb o charakterze publicznym 
na mocy Закона за юридическите лица с нестопанска цел (обн., ДВ, бр.81/6.10.2000) oraz spełniające warunki §1, 
pozycja 21 Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 28/6.4.2004). 

Republika Czeska 

—  Pozemkový fond i inne fundusze państwowe 

—  Česká národní banka 

—  Česká televize 

—  Český rozhlas 

—  Rada pro rozhlasové a televizní vysílaní 

—  Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky 

—  Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 

—  Szkoły wyższe 

i inne podmioty prawne utworzone na mocy specjalnej ustawy, które zgodnie z przepisami budżetowymi wykorzystują 
na potrzeby swojej działalności pieniądze z budżetu państwa, funduszy państwowych, składek instytucji międzynaro
dowych, budżetu władz okręgowych lub budżetów wydziałów samorządu terytorialnego. 

Dania 

Podmioty: 

—  Danmarks Radio 

—  Det landsdækkende TV2 
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—  Danmarks Nationalbank 

—  Sund og Bælt Holding A/S 

—  A/S Storebælt 

—  A/S Øresund 

—  Øresundskonsortiet 

—  Metroselskabet I/S 

—  Arealudviklingsselskabet I/S 

—  Statens og Kommunernes Indkøbsservice 

—  Arbejdsmarkedets Tillægspension 

—  Arbejdsmarkedets Feriefond 

—  Lønmodtagernes Dyrtidsfond 

—  Naviair 

Kategorie: 

—  De Almene Boligorganisationer (organizacje mieszkalnictwa socjalnego) 

—  Andre forvaltningssubjekter (inne podmioty administracji publicznej) 

—  Universiteterne, jf. lovbekendtgørelse nr. 1368 af 7. december 2007 af lov om universiteter (Szkoły wyższe, zob. akt 
ujednolicający nr 1368 z dnia 7 grudnia 2007 r. w sprawie szkół wyższych). 

Niemcy 

Kategorie: 

Osoby prawne prawa publicznego: 

Instytucje, placówki i fundacje podległe prawu publicznemu i utworzone przez władze federalne, państwowe lub 
lokalne, w szczególności w następujących dziedzinach:  

(1) Instytucje: 

—  Wissenschaftliche Hochschulen und verfasste Studentenschaften – (uniwersytety i uznane organizacje studenckie), 

—  berufsständige Vereinigungen (Rechtsanwalts-, Notar-, Steuerberater-, Wirtschaftsprüfer-, Architekten-, Ärzte- und 
Apothekerkammern) – [stowarzyszenia zawodowe reprezentujące prawników, notariuszy, doradców 
podatkowych, księgowych, architektów, lekarzy i farmaceutów], 

—  Wirtschaftsvereinigungen (Landwirtschafts-, Handwerks-, Industrie- und Handelskammern, Handwerksinnungen, 
Handwerkerschaften) – [stowarzyszenia gospodarcze i handlowe: stowarzyszenia rolników i rzemieślników, izby 
przemysłowo-handlowe, cechy rzemieślnicze, stowarzyszenia kupieckie], 

—  Sozialversicherungen (Krankenkassen, Unfall- und Rentenversicherungsträger) – [instytucje ubezpieczeń 
społecznych: fundusze ubezpieczenia zdrowotnego, wypadkowego i emerytalnego], 

—  kassenärztliche Vereinigungen – (stowarzyszenia lekarzy, którzy zawarli umowy z kasa chorych), 

—  Genossenschaften und Verbände – (spółdzielnie i inne stowarzyszenia). 
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(2) Placówki i fundacje: 

Placówki inne niż przemysłowe i handlowe podlegające kontroli państwa i działające w interesie publicznym, 
w szczególności następujące: 

—  Rechtsfähige Bundesanstalten – (instytucje federalne posiadające osobowość prawną), 

—  Versorgungsanstalten und Studentenwerke – (organizacje emerytalne i związki studentów), 

—  Kultur-, Wohlfahrts- und Hilfsstiftungen – (fundacje kulturalne, dobroczynne i zapomogowe) 

Osoby prawne prawa prywatnego: 

Placówki inne niż przemysłowe i handlowe, podlegające kontroli państwa i działające w interesie publicznym, w tym 
w szczególności kommunale Versorgungsunternehmen (komunalne zakłady użyteczności publicznej): 

—  Gesundheitswesen (Krankenhäuser, Kurmittelbetriebe, medizinische Forschungseinrichtungen, Untersuchungs- und 
Tierkörperbeseitigungsanstalten) – [zdrowie: szpitale, uzdrowiska, instytuty badań medycznych, placówki badawcze 
i zakłady utylizacji padliny] 

—  Kultur (öffentliche Bühnen, Orchester, Museen, Bibliotheken, Archive, zoologische und botanische Gärten) – [kultura: 
publiczne teatry, orkiestry, muzea, biblioteki, archiwa, ogrody zoologiczne i botaniczne] 

—  Soziales (Kindergärten, Kindertagesheime, Erholungseinrichtungen, Kinderund Jugendheime, Freizeiteinrichtungen, 
Gemeinschafts- und Bürgerhäuser, Frauenhäuser, Altersheime, Obdachlosenunterkünfte) – [opieka społeczna: 
przedszkola, placówki dziennej opieki nad dziećmi, domy wypoczynkowe, domy dziecka, internaty dla młodzieży, 
ośrodki rekreacji, ośrodki środowiskowe i obywatelskie, domy dla maltretowanych żon, domy starców, kwatery dla 
bezdomnych] 

—  Sport (Schwimmbäder, Sportanlagen und -einrichtungen) – [sport: baseny, obiekty sportowe] 

—  Sicherheit (Feuerwehren, Rettungsdienste) — [bezpieczeństwo: straż pożarna, inne służby ratunkowe] 

—  Bildung (Umschulungs-, Aus-, Fort- und Weiterbildungseinrichtungen, Volksschulen) [edukacja: ośrodki szkoleń, 
podnoszenia kwalifikacji oraz przekwalifikowania zawodowego, zajęcia wieczorowe dla dorosłych] 

—  Wissenschaft, Forschung und Entwicklung (Großforschungseinrichtungen, wissenschaftliche Gesellschaften und 
Vereine, Wissenschaftsförderung) – [nauka oraz badania i rozwój: duże instytuty badawcze, towarzystwa i stowarzy
szenia naukowe, instytucje promujące naukę] 

—  Entsorgung (Straßenreinigung, Abfall- und Abwasserbeseitigung) – [gospodarka odpadami i śmieciami: sprzątanie 
ulic, wywóz śmieci i odbiór ścieków] 

— Bauwesen und Wohnungswirtschaft (Stadtplanung, Stadtentwicklung, Wohnungsunternehmen soweit im Allgemei
ninteresse tätig, Wohnraumvermittlung) – [budownictwo, inżynieria lądowa i wodna oraz mieszkalnictwo: 
planowanie przestrzenne, rozwój miast, przedsiębiorstwa developerskie (jeśli działają w interesie publicznym), usługi 
agencji mieszkaniowych] 

—  Wirtschaft (Wirtschaftsförderungsgesellschaften) – (gospodarka: organizacje popierania rozwoju gospodarczego) 

—  Friedhofs- und Bestattungswesen – (cmentarze i usługi pogrzebowe) 

—  Zusammenarbeit mit den Entwicklungsländern (Finanzierung, technische Zusammenarbeit, Entwicklungshilfe, 
Ausbildung) – [współpraca z krajami rozwijającymi się w zakresie: finansów, współpracy technicznej, pomocy na 
rzecz rozwoju, szkoleń] 

Estonia 

—  Eesti Kunstiakadeemia 

—  Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia 
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—  Eesti Maaülikool 

—  Eesti Teaduste Akadeemia 

—  Eesti Rahvusringhääling 

—  Tagatisfond 

—  Kaitseliit 

—  Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituut 

—  Eesti Haigekassa 

—  Eesti Kultuurkapital 

—  Notarite Koda 

—  Rahvusooper Estonia 

—  Eesti Rahvusraamatukogu 

—  Tallinna Ülikool 

—  Tallinna Tehnikaülikool 

—  Tartu Ülikool 

—  Eesti Advokatuur 

—  Audiitorkogu 

—  Eesti Töötukassa 

—  Eesti Arengufond 

Kategorie: 

Inne osoby prawne prawa publicznego lub osoby prawne prawa prywatnego zgodnie z § 10 ust. 2 ustawy 
o zamówieniach publicznych (RT I 21.7.2007, 15, 76). 

Irlandia 

Podmioty: 

—  Enterprise Ireland [Marketing, rozwój technologii i przedsiębiorstw] 

—  Forfás [Strategie i doradztwo w zakresie przedsiębiorczości, handlu, nauki, technologii i innowacji] 

—  Industrial Development Authority 

—  FÁS [Szkolenia z dziedziny przemysłu i zatrudnienia] 

—  Health and Safety Authority 

—  Bord Fáilte Éireann – [Rozwój turystyki] 

—  CERT [Szkolenia z zakresu hotelarstwa, gastronomii i turystyki] 

—  Irish Sports Council 
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—  National Roads Authority 

—  Údarás na Gaeltachta — [Authority for Gaelic speaking regions] 

—  Teagasc [Badania, szkolenia i rozwój w dziedzinie rolnictwa] 

—  An Bord Bia – [Promocja przemysłu spożywczego] 

—  Irish Horseracing Authority 

—  Bord na gCon – [Wsparcie i rozwój wyścigów chartów] 

—  Marine Institute 

—  Bord Iascaigh Mhara – [Rozwój rybołówstwa] 

—  Equality Authority 

—  Legal Aid Board 

—  Forbas [Forbairt] 

Kategorie: 

—  Zarząd służby zdrowia 

—  Szpitale i podobne instytucje o charakterze publicznym 

—  Komitety ds. kształcenia zawodowego 

—  Uczelnie i instytucje edukacyjne o charakterze publicznym 

—  Centralne i regionalne komisje ds. rybołówstwa 

—  Regionalne organizacje turystyczne 

—  Krajowe instytucje ustawodawcze i apelacyjne [np. w obszarach telekomunikacji, energetyki, planowania itp.] 

—  Agencje ustanowione w celu wykonywania szczególnych funkcji lub realizacji potrzeb w różnych sektorach 
publicznych [np. Healthcare Materials Management Board, Health Sector Employers Agency, Local Government 
Computer Services Board, Environmental Protection Agency, National Safety Council, Institute of Public Admini
stration, Economic and Social Research Institute, National Standards Authority itp.] 

—  Inne podmioty publiczne objęte definicją podmiotu prawa publicznego. 

Grecja 

Kategorie: 

—  Przedsiębiorstwa i podmioty publiczne 

—  Osoby prawne prawa prywatnego, które pozostają własnością państwa lub których 50 % rocznego budżetu 
pochodzi z dotacji państwowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami, lub też, w których państwo posiada pakiet 
kontrolny co najmniej 51 % akcji 

—  Osoby prawne prawa prywatnego, które pozostają własnością osób prawnych prawa publicznego, lokalnych 
organów na wszystkich poziomach, łącznie z Centralnym Greckim Zrzeszeniem Władz Lokalnych (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.), 
lokalnych związków „gmin” (lokalnych jednostek administracyjnych), przedsiębiorstw albo podmiotów publicznych 
lub osób prawnych, o których mowa w tiret drugie, albo takie, które regularnie otrzymują co najmniej 50 % swojego 
rocznego budżetu w formie dotacji od takich osób prawnych, zgodnie z obowiązującymi przepisami lub własnymi 
statutami, lub osoby prawne, o których mowa powyżej i które posiadają pakiet kontrolny co najmniej 51 % akcji 
w takich osobach prawnych prawa publicznego 

24.12.2016 L 356/1338 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



Hiszpania 

Kategorie: 

—  Instytucje i podmioty prawa publicznego, które podlegają Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público 
– [hiszpańskiej ustawie o zamówieniach], zgodnie z jej art. 3, nienależące do Administración General del Estado – 
(głównej administracji krajowej), nienależące do Administración de las Comunidades Autónomas – (administracji 
autonomicznych regionów) i nienależące do Corporaciones Locales – (władz lokalnych) 

—  Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social – (jednostki administracyjne i powszechne instytucje 
opieki zdrowotnej i społecznej). 

Francja 

Podmioty: 

—  Compagnies et établissements consulaires, chambres de commerce et d'industrie (CCI), chambres des métiers et 
chambres d'agriculture. 

Kategorie:  

(1) Krajowe podmioty publiczne: 

—  Académie des Beaux-arts 

—  Académie française 

—  Académie des inscriptions et belles-lettres 

—  Académie des sciences 

—  Académie des sciences morales et politiques 

—  Banque de France 

—  Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement 

—  Écoles d'architecture 

—  Institut national de la consommation 

—  Réunion des musées nationaux 

—  Thermes nationaux – Aix-les-Bains 

—  Groupements d'intérêt public [organizacje użyteczności publicznej], na przykład: 

—  Agence EduFrance 

—  ODIT France (observation, développement et ingénierie touristique) 

—  Agence nationale de lutte contre l'illettrisme  

(2) Podmioty administracji publicznej na poziomie regionalnym, departamentalnym i lokalnym: 

—  Collèges 

—  Lycées 

—  Établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole 

—  Établissements publics hospitaliers 

—  Offices publics de l'habitat 
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(3) Grupy organów terytorialnych: 

—  Établissements publics de coopération intercommunale 

—  Institutions interdépartementales et interrégionales 

—  Syndicat des transports d'Île-de-France 

Chorwacja 

Podmioty zamawiające, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) 
(ustawa o zamówieniach publicznych, Dziennik Ustaw nr 90/11), czyli osoby prawne ustanowione w szczególnym celu 
zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym, niemające charakteru przemysłowego ani handlowego i spełniające jeden 
z poniższych warunków: 

—  są one finansowane w ponad 50 % z budżetu państwowego lub ze środków finansowych pochodzących od 
jednostek samorządów regionalnych lub lokalnych lub od innych takich osób prawnych; lub 

—  zarządzanie nimi jest objęte nadzorem podmiotów państwowych, jednostek samorządów lokalnych i regionalnych 
lub innych takich osób prawnych; lub 

—  posiadają one zarząd, radę nadzorczą lub zarząd administracyjny, w których ponad połowa członków jest 
powoływana przez podmioty państwowe, jednostki samorządów lokalnych lub regionalnych lub inne takie osoby 
prawne. 

Na przykład: 

—  Agency Alan d.o.o.; 

—  APIS IT d.o.o – Information Systems and Information Technologies Support Agency; 

—  National Folk Dance Ensemble of Croatia „Lado”; 

—  CARnet (Croatian Academic and Research Network); 

—  Help and care centres; 

—  Social welfare centres; 

—  Social care homes; 

—  Health care centres; 

—  State archives; 

—  State Institute for Nature Protection 

—  Fund for Financing the Decommissioning of the Krško Nuclear Power Plant and the Disposal of NEK Radioactive 
Waste and Spent Nuclear Fuel; 

—  Fund for Indemnification of Seized Property; 

—  Fund for Reconstruction and Development of Vukovar; 

—  Fund for Professional Rehabilitation and Employment of People with Disabilities; 

—  Environmental Protection and Energy Efficiency Fund; 

—  Croatian Academy of Science and Arts; 

—  Croatian Bank for Reconstruction and Development; 

—  Hrvatska kontrola zračne plovidbe d.o.o. (Croatia Control Ltd.); 

—  Hrvatska lutrija d.o.o. (Croatian Lottery); 
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—  Croatian Heritage Foundation; 

—  Croatian Chamber of Agriculture; 

—  Croatian Radio Television; 

—  Croatian Association of Technological Culture; 

—  Croatian Audiovisual Centre; 

—  Croatian Centre for Horse Breeding – State Stud Farms Đakovo and Lipik; 

—  Croatian Centre for Agriculture, Food and Rural Affairs; 

—  Croatian Mine Action Centre; 

—  Croatian Memorial-Documentation Centre of the Homeland War; 

—  Croatian Olympic Committee; 

—  Croatian Energy Market Operator; 

—  Croatian Paralympic Committee; 

—  Croatian Register of Shipping; 

—  Croatian Conservation Institute; 

—  Croatian Deaf Sport Federation; 

—  Croatian Institute of Emergency Medicine; 

—  Croatian National Institute of Public Health; 

—  Croatian Institute for Mental Health; 

—  Croatian Institute for Pension Insurance; 

—  Croatian Standards Institute; 

—  Croatian Institute for Telemedicine; 

—  Croatian Institute for Toxicology and Anti-doping; 

—  Croatian National Institute of Transfusion Medicine; 

—  Croatian Employment Service; 

—  Croatian Institute for Health Protection and Safety at Work; 

—  Croatian Institute for Health Insurance; 

—  Croatian Institute for Health Insurance of Occupational Health; 

—  Jadrolinija (shipping company); 

—  Public Institution Croatian Olympic Centre; 

—  Higher education public institutions; 

—  National parks public institutions; 

—  Nature parks public institutions; 

—  Public scientific institutes; 
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—  Theatres, museums, galleries, libraries and other institutions in the field of culture established by the Republic of 
Croatia or local and regional self-government units; 

—  Penitentiaries; 

—  Clinical hospitals; 

—  Clinical hospital centres; 

—  Clinics; 

—  „Miroslav Krleža” Institute of Lexicography; 

—  Port Authorities; 

—  Sanatoriums; 

—  Pharmacies founded by the units of regional self-government; 

—  Matica hrvatska (Matrix Croatia); 

—  International Centre for Underwater Archaeology; 

—  National and University Library; 

—  National Foundation for Support to the Pupil and Student Standard of Living; 

—  National Foundation for Civil Society Development; 

—  National Foundation for Science, Higher Education and Technological Development of the Republic of Croatia; 

—  National Centre for External Evaluation of Education; 

—  National Council for Higher Education; 

—  National Council for Science; 

—  Official Gazette (Narodne novine d.d.); 

—  educational/correctional institutes; 

—  Educational institutions founded by the Republic of Croatia or units of local and regional self-government; 

—  General hospitals; 

—  Plovput d.o.o. (State-owned company in charge of safety of navigation); 

—  Polyclinics; 

—  Special hospitals; 

—  Central Register of Insured Persons; 

—  University Computing Centre; 

—  Sports associations; 

—  Sports federations; 

—  Emergency medical treatment institutions; 

—  Palliative care institutions; 

—  Health care institutions; 

—  Foundation of Police Solidarity; 

24.12.2016 L 356/1342 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



—  Prisons; 

—  Institute for the Restoration of Dubrovnik; 

—  Institute for Seed and Seedlings; 

—  Public health institutes; 

—  Aeronautical Technical Centre (Zrakoplovno – tehnički centar d.d.); 

—  County road administrations. 

Włochy 

Podmioty: 

—  Società Stretto di Messina S.p.A. 

—  Mostra d'oltremare S.p.A. 

—  Ente nazionale per l'aviazione civile – ENAC 

—  Società nazionale per l'assistenza al volo S.p.A. – ENAV 

—  ANAS S.p.A 

Kategorie: 

—  Consorzi per le opere idrauliche (konsorcja zajmujące się robotami w zakresie inżynierii wodnej) 

—  Università statali, gli istituti universitari statali, i consorzi per i lavori interessanti le università (państwowe szkoły 
wyższe, państwowe instytuty uczelniane, konsorcja działające w zakresie rozwoju uczelni) 

—  Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza (publiczne instytucje dobroczynne i opieki społecznej) 

—  Istituti superiori scientifici e culturali, osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici (instytuty naukowe 
i kulturalne na poziomie wyższym, obserwatoria astronomiczne, astrofizyczne, geofizyczne lub wulkanologiczne) 

—  Enti di ricerca e sperimentazione (organizacje prowadzące prace badawczo-eksperymentalne) 

— Enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza (agencje zarządzające programami obowiąz
kowego ubezpieczenia socjalnego i opieki społecznej) 

—  Consorzi di bonifica (konsorcja zajmujące się rekultywacją gruntów) 

—  Enti di sviluppo e di irrigazione (agencje ds. rozwoju i irygacji) 

—  Consorzi per le aree industriali (stowarzyszenia działające na rzecz obszarów przemysłowych) 

—  Enti preposti a servizi di pubblico interesse (organizacje świadczące usługi w interesie publicznym) 

—  Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero (podmioty publiczne 
zaangażowane w działalność rozrywkową, sportową, turystyczną i rekreacyjną) 

—  Enti culturali e di promozione artistica (organizacje promujące działalność kulturalną i artystyczną) 

Cypr 

—  Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου 

—  Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου 

—  Επίτροπος Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων 
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—  Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου 

—  Εφοριακό Συμβούλιο 

—  Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών 

—  Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

—  Πανεπιστήμιο Κύπρου 

—  Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

—  Ένωση Δήμων 

—  Ένωση Κοινοτήτων 

—  Αναπτυξιακή Εταιρεία Λάρνακας 

—  Ταμείο Κοινωνικής Συνοχής 

—  Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

—  Ταμείο Πλεονάζοντος Προσωπικού 

—  Κεντρικό Ταμείο Αδειών 

—  Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου 

—  Ογκολογικό Κέντρο της Τράπεζας Κύπρου 

—  Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας 

—  Ινστιτούτο Γενετικής και Νευρολογίας 

—  Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου 

—  Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου 

—  Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης 

—  Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών 

—  Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών Κύπρου 

—  Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών 

—  Οργανισμός Γεωργικής Ασφάλισης 

—  Ειδικό Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και Εξοικονόμησης Ενέργειας 

—  Συμβούλιο Ελαιοκομικών Προϊόντων 

—  Οργανισμός Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας 

—  Συμβούλιο Αμπελοοινικών Προϊόντων 

—  Συμβούλιο Εμπορίας Κυπριακών Πατατών 

—  Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Κύπρου 

—  Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου 

—  Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου 

—  Κυπριακόν Πρακτορείον Ειδήσεων 
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—  Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου 

—  Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού 

—  Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου 

—  Αρχή Κρατικών Εκθέσεων Κύπρου 

—  Ελεγκτική Υπηρεσία Συνεργατικών Εταιρειών 

—  Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού 

—  Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης 

—  Συμβούλια Αποχετεύσεων (kategoria ta odnosi się do Συμβούλια Αποχετεύσεων utworzonej i prowadzącej działalność 
zgodnie z przepisami Αποχετευτικών Συστημάτων Νόμου Ν.1(Ι) z 1971 r.) 

—  Συμβούλια Σφαγείων (kategoria ta odnosi się do Κεντρικά και Κοινοτικά Συμβούλια Σφαγείων, prowadzonej przez 
władze lokalne, utworzonej i prowadzącej działalność zgodnie z przepisami Σφαγείων Νόμου N.26(Ι) z 2003r.) 

—  Σχολικές Εφορείες (kategoria ta odnosi się do Σχολικές Εφορείες utworzonej i prowadzącej działalność zgodnie 
z przepisami Σχολικών Εφορειών Νόμου N.108 z 2003 r.) 

—  Ταμείο Θήρας 

—  Κυπριακός Οργανισμός Διαχείρισης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών 

—  Ίδρυμα Τεχνολογίας Κύπρου 

—  Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας 

—  Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου 

—  Ειδικό Ταμείο Παραχώρησης Επιδόματος Διακίνησης Αναπήρων 

—  Ταμείο Ευημερίας Εθνοφρουρού 

—  Ίδρυμα Πολιτισμού Κύπρου 

Łotwa 

—  Podmioty prawa prywatnego, które dokonują zakupów zgodnie z wymogami „Publisko iepirkumu likums” 

Litwa 

—  Placówki badawcze i placówki szkolnictwa (instytucje szkolnictwa wyższego, placówki prowadzące badania 
naukowe, kompleksy badawcze i parki technologiczne, a także inne placówki i instytucje, których działalność wiąże 
się z oceną lub organizacją badań i szkolnictwa) 

—  Placówki edukacyjne (placówki szkolnictwa wyższego, uczelnie zawodowe, szkoły ogólnokształcące, placówki 
przedszkolne, instytucje kształcenia nieformalnego, specjalne instytucje edukacyjne i inne placówki) 

—  Placówki kulturalne (teatry, muzea, biblioteki i inne placówki) 

—  Placówki krajowe litewskiego systemu opieki zdrowotnej (samodzielne placówki opieki zdrowotnej, publiczne 
placówki ochrony zdrowia, placówki prowadzące działalność farmaceutyczną i inne placówki opieki zdrowotnej itp.) 
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—  Instytucje opieki społecznej 

—  Instytucje zajmujące się kulturą fizyczną i sportem (kluby sportowe, szkoły sportowe, ośrodki sportowe, obiekty 
sportowe i inne placówki) 

—  Placówki narodowego systemu obrony 

—  Placówki ochrony środowiska 

—  Placówki zapewniające publiczne bezpieczeństwo i porządek 

—  Placówki zajmujące się ochroną ludności i systemem ratownictwa 

—  Podmioty świadczące usługi turystyczne (ośrodki informacji turystycznej i inne placówki świadczące usługi 
turystyczne) 

—  Inne podmioty publiczne i prywatne prowadzące działalność zgodnie z warunkami przewidzianymi w art. 4 ust. 2 
ustawy o zamówieniach publicznych („Valstybės žinios” (Dziennik Urzędowy) nr 84-2000, 1996; nr 4-102, 2006) 

Luksemburg 

—  Établissements publics de l'État placés sous la surveillance d'un membre du gouvernement: [państwowe instytucje 
publiczne pod nadzorem członka rządu] 

—  Fonds d'Urbanisation et d'Aménagement du Plateau de Kirchberg 

—  Fonds de Rénovation de Quatre Ilôts de la Vieille Ville de Luxembourg 

—  Fonds Belval 

—  Établissements publics placés sous la surveillance des communes. [instytucje publiczne pod nadzorem „communes”] 

—  Syndicats de communes créés en vertu de la loi du 23 février 2001 concernant les syndicats de communes. [Związki 
gmin („communes”) utworzone ustawą z dnia 23 lutego 2001 r. dotyczącą związków gmin („communes”)] 

Węgry 

Podmioty: 

—  Egyes költségvetési szervek (niektóre organy budżetowe) 

—  Az elkülönített állami pénzalapok kezelője (podmioty zarządzające wydzielonymi funduszami państwowymi) 

—  A közalapítványok (fundacje publiczne) 

—  A Magyar Nemzeti Bank 

—  A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 

—  A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 

—  A Magyar Távirati Iroda Részvénytársaság 

—  A közszolgálati műsorszolgáltatók (nadawcy publiczni) 

—  Azok a közműsor-szolgáltatók, amelyek működését többségi részben állami, illetve önkormányzati költségvetésből 
finanszírozzák (nadawcy publiczni finansowani głównie z budżetu publicznego) 

—  Az Országos Rádió és Televízió Testület 
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Kategorie: 

—  Organizacje utworzone w celu zaspokajania potrzeb interesu publicznego, niemające charakteru przemysłowego lub 
handlowego oraz kontrolowane przez podmioty publiczne lub finansowane głównie przez podmioty publiczne 
(z budżetu publicznego). 

—  Organizacje utworzone na mocy ustawy określającej ich publiczne funkcje i działalność, kontrolowane przez 
podmioty publiczne lub finansowane głównie przez podmioty publiczne (z budżetu publicznego). 

—  Organizacje utworzone przez podmioty publiczne w celu realizacji niektórych podstawowych działań, kontrolowane 
przez podmioty publiczne 

Malta 

—  Uffiċċju tal-Prim Ministru (Office of the Prime Minister) 

—  Kunsill Malti Għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali (Malta Council for Economic and Social Development) 

—  Awtorità tax-Xandir (Broadcasting Authority) 

—  Industrial Projects and Services Ltd 

—  Kunsill ta' Malta għax-Xjenza u Teknoloġija (Malta Council for Science and Technology) 

—  Ministeru tal-Finanzi (Ministry of Finance) 

—  Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta' Malta (Malta Financial Services Authority) 

—  Borża ta' Malta (Malta Stock Exchange) 

—  Awtorità dwar Lotteriji u l-Loghob (Lotteries and Gaming Authority) 

—  Awtorità tal-Istatistika ta' Malta (Malta Statistics Authority) 

—  Sezzjoni ta' Konformità mat-Taxxa (Tax Compliance Unit) 

—  Ministeru tal-Ġustizzja u l-Intern (Ministry for Justice & Home Affairs) 

—  Ċentru Malti tal-Arbitraġġ (Malta Arbitration Centre) 

—  Kunsilli Lokali (Local Councils) 

—  Ministeru tal-Edukazzjoni, Żgħażagħ u Impjiegi (Ministry of Education, Youth and Employment) 

—  Junior College 

—  Kulleġġ Malti għall-Arti, Xjenza u Teknoloġija (Malta College of Arts Science and Technology) 

—  Università` ta' Malta (University of Malta) 

—  Fondazzjoni għall-Istudji Internazzjonali (Foundation for International Studies) 

—  Fondazzjoni għall-Iskejjel ta' Għada (Foundation for Tomorrow's Schools) 

—  Fondazzjoni għal Servizzi Edukattivi (Foundation for Educational Services) 

—  Korporazzjoni tal-Impjieg u t-Taħriġ (Employment and Training Corporation) 

—  Awtorità tas-Saħħa u s-Sigurtà (Occupational Health and Safety Authority) 

—  Istitut għalStudji Turistiċi (Institute for Tourism Studies) 

—  Kunsill Malti għall-Isport 
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—  Bord tal-Koperattivi (Cooperatives Board) 

—  Pixxina Nazzjonali tal-Qroqq (National Pool tal-Qroqq) 

—  Ministeru tat-Turiżmu u Kultura (Ministry for Tourism and Culture) 

—  Awtorità Maltija-għat-Turiżmu (Malta Tourism Authority) 

—  Heritage Malta 

—  Kunsill Malti għall-Kultura u l-Arti (National Council for Culture and the Arts) 

—  Ċentru għall-Kreativita fil-Kavallier ta' San Ġakbu (St. James Cavalier Creativity Centre) 

—  Orkestra Nazzjonali (National Orchestra) 

—  Teatru Manoel (Manoel Theatre) 

—  Ċentru tal-Konferenzi tal-Mediterran (Mediterranean Conference Centre) 

—  Ċentru Malti għar-Restawr (Malta Centre for Restoration) 

—  Sovrintendenza tal-Patrimonju Kulturali (Superintendence of Cultural Heritage) 

—  Fondazzjoni Patrimonju Malti 

—  Ministeru tal-Kompetittività u l-Komunikazzjoni (Ministry for Competitiveness and Communications) 

—  Awtorità ta' Malta dwar il-Komuikazzjoni (Malta Communications Authority) 

—  Awtorità ta' Malta dwar l-Istandards (Malta Standards Authority) 

—  Ministeru tar-Riżorsi u Infrastruttura (Ministry for Resources and Infrastructure) 

—  Awtorità ta' Malta dwar ir-Riżorsi (Malta Resources Authority) 

—  Kunsill Konsultattiv dwar l-Industija tal-Bini (Building Industry Consultative Council) 

—  Ministeru għal Għawdex (Ministry for Gozo) 

—  Ministeru tas-Saħħa, l-Anzjani u Kura fil-Komunità (Ministry of Health, the Elderly and Community Care) 

—  Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi (Foundation for Medical Services) 

—  Sptar Zammit Clapp (Zammit Clapp Hospital) 

—  Sptar Mater Dei (Mater Dei Hospital) 

—  Sptar Monte Carmeli (Mount Carmel Hospital) 

—  Awtorità dwar il-Mediċini (Medicines Authority) 

—  Kumitat tal-Welfare (Welfare Committee) 

—  Ministeru għall-Investiment, Industrija u Teknologija ta' Informazzjoni (Ministry for Investment, Industry and 
Information Technology) 

—  Laboratorju Nazzjonali ta' Malta (Malta National Laboratory) 

—  MGI/Mimcol 

—  Gozo Channel Co. Ltd 

—  Kummissjoni dwar il-Protezzjoni tad-Data (Data Protection Commission) 

—  MITTS 
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—  Sezzjoni tal-Privatizzazzjoni (Privatization Unit) 

—  Sezzjoni għan-Negozjati Kollettivi (Collective Bargaining Unit) 

—  Malta Enterprise 

—  Malta Industrial Parks 

—  Ministeru għall-Affarijiet Rurali u l-Ambjent (Ministry for Rural Affairs and the Environment) 

—  Awtorità ta' Malta għall-Ambjent u l-Ippjanar (Malta Environment and Planning Authority) 

—  Wasteserv Malta Ltd 

—  Ministeru għall-Iżvilupp Urban u Toroq (Ministry for Urban Development and Roads) 

—  Ministeru għall-Familja u Solidarjetà Socjali (Ministry for the Family and Social Solidarity) 

—  Awtorità tad-Djar (Housing Authority) 

—  Fondazzjoni għas-Servizzi Soċjali (Foundation for Social Welfare Services). 

—  Sedqa 

—  Appoġġ 

—  Kummissjoni Nazzjonali Għal Persuni b'Diżabilità (National Commission for Disabled Persons) 

—  Sapport 

—  Ministeru għall-Affarijiet Barranin (Ministry of Foreign Affairs) 

—  Istitut Internazzjonali tal-Anzjani (International Institute on Ageing) 

Niderlandy 

Podmioty: 

—  Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 

—  Nederlands Instituut voor Brandweer en rampenbestrijding (NIBRA) 

—  Nederlands Bureau Brandweer Examens (NBBE) 

—  Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie (LSOP) 

—  25 afzonderlijke politieregio's – (25 indywidualnych rejonów policyjnych) 

—  Stichting ICTU 

—  Voorziening tot samenwerking Politie Nederland 

—  Ministerie van Economische Zaken 

—  Stichting Syntens 

—  Van Swinden Laboratorium B.V. 

—  Nederlands Meetinstituut B.V. 

—  Nederland Instituut voor Vliegtuigontwikkeling en Ruimtevaart (NIVR) 

—  Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen 

—  Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) 
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—  Ontwikkelingsmaatschappij Oost Nederland N.V. (Oost N.V.) 

—  LIOF (Limburg Investment Development Company LIOF) 

—  Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) 

—  Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) 

—  Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (Opta) 

—  Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 

—  Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) 

—  Stichting PUM (Programma Uitzending Managers) 

—  Stichting Kenniscentrum Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) 

—  Kamer van Koophandel Nederland 

—  Ministerie van Financiën 

—  De Nederlandse Bank N.V. 

—  Autoriteit Financiële Markten 

—  Pensioen- & Verzekeringskamer 

—  Ministerie van Justitie 

—  Stichting Reclassering Nederland (SRN) 

—  Stichting VEDIVO 

—  Voogdij- en gezinsvoogdij instellingen – (instytucje kuratorów i kuratorów rodzinnych) 

—  Stichting Halt Nederland (SHN) 

—  Particuliere Internaten – (prywatne internaty) 

—  Particuliere Jeugdinrichtingen – (instytucje karne dla młodocianych przestępców) 

—  Schadefonds Geweldsmisdrijven 

—  Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) 

—  Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) 

—  Landelijke organisaties slachtofferhulp 

—  College Bescherming Persoongegevens 

—  Raden voor de Rechtsbijstand 

—  Stichting Rechtsbijstand Asiel 

—  Stichtingen Rechtsbijstand 

—  Landelijk Bureau Racisme bestrijding (LBR) 

—  Clara Wichman Instituut 
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—  Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 

—  Bureau Beheer Landbouwgronden 

—  Faunafonds 

—  Staatsbosbeheer 

—  Stichting Voorlichtingsbureau voor de Voeding 

—  Universiteit Wageningen 

—  Stichting DLO 

—  (Hoofd) productschappen – (związki branżowe producentów żywności) 

—  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 

Właściwe organy: 

—  szkoły podstawowe publiczne lub prywatne finansowane ze środków publicznych w rozumieniu Wet op het 
primair onderwijs (Ustawy o szkolnictwie podstawowym); 

—  specjalne szkoły podstawowe publiczne lub prywatne finansowane ze środków publicznych w rozumieniu Wet op 
het primair onderwijs (Ustawy o szkolnictwie podstawowym); 

—  specjalne szkoły średnie publiczne lub prywatne finansowane ze środków publicznych w rozumieniu Wet op de 
expertisecentra (Ustawy o centrach zasobów); 

—  szkoły średnie publiczne lub prywatne finansowane ze środków publicznych lub placówki szkolnictwa średniego 
w rozumieniu Wet op het Voortgezet Onderwijs (Ustawy o szkolnictwie średnim); 

— placówki publiczne lub prywatne finansowane ze środków publicznych w rozumieniu Wet Educatie en Beroepson
derwijs (Ustawy o szkolnictwie i szkolnictwie zawodowym); 

—  finansowane ze środków publicznych uniwersytety i placówki szkolnictwa wyższego, Uniwersytet Otwarty oraz 
kliniki akademickie, w rozumieniu Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Ustawy o szkolnictwie 
wyższym i badaniach naukowych); 

—  usługi poradnictwa szkolnego w rozumieniu Wet op het primair onderwijs (Ustawy o szkolnictwie podstawowym) 
lub Wet op de expertisecentra (Ustawy o centrach zasobów); 

—  krajowe ośrodki metodyczne w rozumieniu Wet subsidiëring landelijke onderwijsondersteunende activiteiten (Ustawy 
o dotacjach dla krajowych działań na rzecz wsparcia metodyki); 

—  organizacje nadawcze w rozumieniu Mediawet (Ustawy o mediach), o ile organizacje te są finansowane w ponad 
50 % przez Ministerstwo Edukacji, Kultury i Nauki; 

—  służby w rozumieniu Wet Verzelfstandiging Rijksmuseale Diensten (Ustawy w sprawie prywatyzacji służb krajowych); 

—  Inne organizacje i instytucje prowadzące działalność w zakresie edukacji, kultury i nauki, które uzyskują ponad 
50 % swoich środków z Ministerstwa Edukacji, Kultury i Nauki; 

—  Inne organizacje, które są dotowane przez Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap w ponad 50 %, na 
przykład: 

—  Bedrijfsfonds voor de Pers (BvdP) 

—  Commissariaat voor de Media (CvdM) 

—  nformatie Beheer Groep (IB-Groep) 
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—  Koninklijke Bibliotheek (KB) 

—  Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen (KNAW) 

—  Vereniging voor Landelijke organen voor beroepsonderwijs (COLO) 

—  Nederlands Vlaams Accreditatieorgaan Hoger Onderwijs (NVAO) 

—  Fonds voor beeldende kunsten, vormgeving en bouwkunst 

—  Fonds voor Amateurkunsten en Podiumkunsten 

—  Fonds voor de scheppende toonkunst 

—  Mondriaanstichting 

—  Nederlands fonds voor de film 

—  Stimuleringsfonds voor de architectuur 

—  Fonds voor Podiumprogrammering- en marketing 

—  Fonds voor de letteren 

—  Nederlands Literair Productie- en Vertalingsfonds 

—  Nederlandse Omroepstichting (NOS) 

—  Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderwijs (TNO) 

—  Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) 

—  Stimuleringsfonds Nederlandse culturele omroepproducties (STIFO) 

—  Vervangingsfonds en bedrijfsgezondheidszorg voor het onderwijs (VF) 

—  Nederlandse organisatie voor internationale samenwerking in het hoger onderwijs (Nuffic) 

—  Europees Platform voor het Nederlandse Onderwijs 

—  Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG) 

—  Stichting ICT op school 

—  Stichting Anno 

—  Stichting Educatieve Omroepcombinatie (EduCom) 

—  Stichting Kwaliteitscentrum Examinering (KCE) 

—  Stichting Kennisnet 

—  Stichting Muziek Centrum van de Omroep 

—  Stichting Nationaal GBIF Kennisknooppunt (NL-BIF) 

—  Stichting Centraal Bureau voor Genealogie 

—  Stichting Ether Reclame (STER) 

—  Stichting Nederlands Instituut Architectuur en Stedenbouw 

—  Stichting Radio Nederland Wereldomroep 

—  Stichting Samenwerkingsorgaan Beroepskwaliteit Leraren (SBL) 
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—  Stichting tot Exploitatie van het Rijksbureau voor Kunsthistorische documentatie (RKD) 

—  Stichting Sectorbestuur Onderwijsarbeidsmarkt 

—  Stichting Nationaal Restauratiefonds 

—  Stichting Forum voor Samenwerking van het Nederlands Archiefwezen en Documentaire Informatie 

—  Rijksacademie voor Beeldende Kunst en Vormgeving 

—  Stichting Nederlands Onderwijs in het Buitenland 

—  Stichting Nederlands Instituut voor Fotografie 

—  Nederlandse Taalunie 

—  Stichting Participatiefonds voor het onderwijs 

—  Stichting Uitvoering Kinderopvangregelingen/Kintent 

—  Stichting voor Vluchteling-Studenten UAF 

—  Stichting Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut 

—  College van Beroep voor het Hoger Onderwijs 

—  Vereniging van openbare bibliotheken NBLC 

—  Stichting Muziek Centrum van de Omroep 

—  Nederlandse Programmastichting 

—  Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties 

—  Stichting Lezen 

—  Centrum voor innovatie van opleidingen 

—  Instituut voor Leerplanontwikkeling 

—  Landelijk Dienstverlenend Centrum voor studie- en beroepskeuzevoorlichting 

—  Max Goote Kenniscentrum voor Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie 

—  Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs 

—  BVE-Raad 

—  Colo, Vereniging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven 

—  Stichting kwaliteitscentrum examinering beroepsonderwijs 

—  Vereniging Jongerenorganisatie Beroepsonderwijs 

—  Combo, Stichting Combinatie Onderwijsorganisatie 

—  Stichting Financiering Struktureel Vakbondsverlof Onderwijs 

—  Stichting Samenwerkende Centrales in het COPWO 

—  Stichting SoFoKles 

—  Europees Platform 

—  Stichting mobiliteitsfonds HBO 
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—  Nederlands Audiovisueel Archiefcentrum 

—  Stichting minderheden Televisie Nederland 

—  Stichting omroep allochtonen 

—  Stichting Multiculturele Activiteiten Utrecht 

—  School der Poëzie 

—  Nederlands Perscentrum 

—  Nederlands Letterkundig Museum en documentatiecentrum 

—  Bibliotheek voor varenden 

—  Christelijke bibliotheek voor blinden en slechtzienden 

—  Federatie van Nederlandse Blindenbibliotheken 

—  Nederlandse luister- en braillebibliotheek 

—  Federatie Slechtzienden- en Blindenbelang 

—  Bibliotheek Le Sage Ten Broek 

—  Doe Maar Dicht Maar 

—  ElHizjra 

—  Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten 

—  Fund for Central and East European Bookprojects 

—  Jongeren Onderwijs Media 

—  Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 

—  Sociale Verzekeringsbank 

—  Sociaal Economische Raad (SER) 

—  Raad voor Werk en Inkomen (RWI) 

—  Centrale organisatie voor werk en inkomen 

—  Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen 

—  Ministerie van Verkeer en Waterstaat 

—  RDW, Dienst Wegverkeer 

—  Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) 

—  Nederlandse Loodsencorporatie (NLC) 

—  Regionale Loodsencorporatie (RLC) 

—  Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 

—  Kadaster 

—  Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting 

—  Stichting Bureau Architectenregister 
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—  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

—  Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië (COAR) 

—  College ter beoordeling van de Geneesmiddelen (CBG) 

—  Commissies voor gebiedsaanwijzing 

—  College sanering Ziekenhuisvoorzieningen 

—  Zorgonderzoek Nederland (ZON) 

—  Inspection bodies under the Wet medische hulpmiddelen 

—  N.V. KEMA/Stichting TNO Certification 

—  College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen (CBZ) 

—  College voor Zorgverzekeringen (CVZ) 

—  Nationaal Comité 4 en 5 mei 

—  Pensioen- en Uitkeringsraad (PUR) 

—  College Tarieven Gezondheidszorg (CTG) 

—  Stichting Uitvoering Omslagregeling Wet op de Toegang Ziektekostenverzekering (SUO) 

—  Stichting tot bevordering van de Volksgezondheid en Milieuhygiëne (SVM) 

—  Stichting Facilitair Bureau Gemachtigden Bouw VWS 

—  Stichting Sanquin Bloedvoorziening 

—  College van Toezicht op de Zorgverzekeringen organen ex artikel 14, lid 2c, Wet BIG 

—  Ziekenfondsen 

—  Nederlandse Transplantatiestichting (NTS) 

—  Regionale Indicatieorganen (RIO's) 

Austria 

—  Wszystkie podmioty, których budżet podlega kontroli „Rechnungshof” (Trybunału Rewidentów Księgowych), 
z wyjątkiem instytucji o charakterze przemysłowym lub handlowym. 

Polska  

(1) Publiczne uniwersytety i szkoły wyższe: 

—  Uniwersytet w Białymstoku 

—  Uniwersytet w Gdańsku 

—  Uniwersytet Śląski 

—  Uniwersytet Jagielloński w Krakowie 

—  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

—  Katolicki Uniwersytet Lubelski 
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—  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

—  Uniwersytet Łódzki 

—  Uniwersytet Opolski 

—  Uniwersytet im. Adama Mickiewicza 

—  Uniwersytet Mikołaja Kopernika 

—  Uniwersytet Szczeciński 

—  Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 

—  Uniwersytet Warszawski 

—  Uniwersytet Rzeszowski 

—  Uniwersytet Wrocławski 

—  Uniwersytet Zielonogórski 

—  Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 

—  Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej 

—  Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie 

—  Politechnika Białostocka 

—  Politechnika Częstochowska 

—  Politechnika Gdańska 

—  Politechnika Koszalińska 

—  Politechnika Krakowska 

—  Politechnika Lubelska 

—  Politechnika Łódzka 

—  Politechnika Opolska 

—  Politechnika Poznańska 

—  Politechnika Radomska im. Kazimierza Pułaskiego 

—  Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza 

—  Politechnika Szczecińska 

—  Politechnika Śląska 

—  Politechnika Świętokrzyska 

—  Politechnika Warszawska 

—  Politechnika Wrocławska 

—  Akademia Morska w Gdyni 

—  Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie 

—  Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach 
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—  Akademia Ekonomiczna w Krakowie 

—  Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 

—  Szkoła Główna Handlowa 

—  Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu 

—  Akademia Pedagogiczna im. KEN w Krakowie 

—  Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 

—  Akademia Podlaska w Siedlcach 

—  Akademia Świętokrzyska im. Jana Kochanowskiego w Kielcach 

—  Pomorska Akademia Pedagogiczna w Słupsku 

—  Akademia Pedagogiczna im. Jana Długosza w Częstochowie 

—  Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna „Ignatianum” w Krakowie 

—  Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie 

—  Akademia Techniczno-Rolnicza im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy 

—  Akademia Rolnicza im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 

—  Akademia Rolnicza w Lublinie 

—  Akademia Rolnicza im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu 

—  Akademia Rolnicza w Szczecinie 

—  Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 

—  Akademia Rolnicza we Wrocławiu 

—  Akademia Medyczna w Białymstoku 

—  Akademia Medyczna im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy 

—  Akademia Medyczna w Gdańsku 

—  Śląska Akademia Medyczna w Katowicach 

—  Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie 

—  Akademia Medyczna w Lublinie 

—  Uniwersytet Medyczny w Łodzi 

—  Akademia Medyczna im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 

—  Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie 

—  Akademia Medyczna w Warszawie 

—  Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich we Wrocławiu 

—  Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego 

—  Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie 
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—  Papieski Fakultet Teologiczny we Wrocławiu 

—  Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie 

—  Instytut Teologiczny im. Błogosławionego Wincentego Kadłubka w Sandomierzu 

—  Instytut Teologiczny im. Świętego Jana Kantego w Bielsku-Białej 

—  Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni 

—  Akademia Obrony Narodowej 

—  Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie 

—  Wojskowa Akademia Medyczna im. Gen. Dyw. Bolesława Szareckiego w Łodzi 

—  Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu 

—  Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Obrony Przeciwlotniczej im. Romualda Traugutta 

—  Wyższa Szkoła Oficerska im. gen. Józefa Bema w Toruniu 

—  Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie 

—  Wyższa Szkoła Oficerska im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu 

—  Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie 

—  Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie 

—  Akademia Muzyczna im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy 

—  Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku 

—  Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach 

—  Akademia Muzyczna w Krakowie 

—  Akademia Muzyczna im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi 

—  Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu 

—  Akademia Muzyczna im. Fryderyka Chopina w Warszawie 

—  Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu 

—  Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 

—  Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach 

—  Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie 

—  Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu 

—  Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

—  Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu 

—  Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 

—  Akademia Sztuk Pięknych Katowicach 

—  Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie 
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—  Akademia Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi 

—  Akademia Sztuk Pięknych w Poznaniu 

—  Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie 

—  Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu 

—  Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. Ludwika Solskiego w Krakowie 

—  Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera w Łodzi 

—  Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie 

—  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 

—  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie 

—  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie 

—  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu 

—  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie 

—  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 

—  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu 

—  Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze 

—  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu 

—  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie 

—  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie 

—  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy 

—  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie 

—  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu 

—  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu 

—  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie 

—  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile 

—  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku 

—  Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska w Przemyślu 

—  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu 

—  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Gródka w Sanoku 

—  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie 

—  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu 

—  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie 

—  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu 
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—  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa we Włocławku 

—  Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu 

—  Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży 

—  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gnieźnie 

—  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach 

—  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu 

—  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu 

—  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu  

(2) Instytucje kulturalne samorządu terytorialnego (regionalnego i lokalnego)  

(3) Parki narodowe: 

—  Babiogórski Park Narodowy 

—  Białowieski Park Narodowy 

—  Biebrzański Park Narodowy 

—  Bieszczadzki Park Narodowy 

—  Drawieński Park Narodowy 

—  Gorczański Park Narodowy 

—  Kampinoski Park Narodowy 

—  Karkonoski Park Narodowy 

—  Magurski Park Narodowy 

—  Narwiański Park Narodowy 

—  Ojcowski Park Narodowy 

—  Park Narodowy „Bory Tucholskie” 

—  Park Narodowy Gór Stołowych 

—  Park Narodowy „Ujście Warty” 

—  Pieniński Park Narodowy 

—  Poleski Park Narodowy 

—  Roztoczański Park Narodowy 

—  Słowiński Park Narodowy 

—  Świętokrzyski Park Narodowy 

—  Tatrzański Park Narodowy 

—  Wielkopolski Park Narodowy 

—  Wigierski Park Narodowy 

—  Woliński Park Narodowy 
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(4) Publiczne szkoły podstawowe i średnie  

(5) Publiczni nadawcy radiowi i telewizyjni 

—  Telewizja Polska S.A. 

—  Polskie Radio S.A.  

(6) Publiczne muzea, teatry, biblioteki i inne publiczne instytucje kulturalne: 

—  Muzeum Narodowe w Krakowie 

—  Muzeum Narodowe w Poznaniu 

—  Muzeum Narodowe w Warszawie 

—  Zamek Królewski w Warszawie 

—  Zamek Królewski na Wawelu – Państwowe Zbiory Sztuki 

—  Muzeum Żup Krakowskich 

—  Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau 

—  Państwowe Muzeum na Majdanku 

—  Muzeum Stutthof w Sztutowie 

—  Muzeum Zamkowe w Malborku 

—  Centralne Muzeum Morskie 

—  Muzeum „Łazienki Królewskie” 

—  Muzeum Pałac w Wilanowie 

—  Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie 

—  Muzeum Wojska Polskiego 

—  Teatr Narodowy 

—  Narodowy Stary Teatr Kraków 

—  Teatr Wielki – Opera Narodowa 

—  Filharmonia Narodowa 

—  Galeria Zachęta 

—  Centrum Sztuki Współczesnej 

—  Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku 

—  Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie 

—  Instytut im. Adama Mickiewicza 

—  Dom Pracy Twórczej w Wigrach 

—  Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach 

—  Instytut Dziedzictwa Narodowego 

—  Biblioteka Narodowa 
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—  Instytut Książki 

—  Polski Instytut Sztuki Filmowej 

—  Instytut Teatralny 

—  Filmoteka Narodowa 

—  Narodowe Centrum Kultury 

—  Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie 

—  Muzeum Historii Polski w Warszawie 

—  Centrum Edukacji Artystycznej  

(7) Publiczne instytucje badawcze, ośrodki badawczo-rozwojowe i inne instytucje badawcze 

(8) Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, jeśli ich organem założycielskim jest jednostka samorządu teryto
rialnego lub związek jednostek samorządu terytorialnego  

(9) Inne: 

—  Państwowa Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych 

Portugalia 

—  Institutos públicos sem carácter comercial ou industrial – (instytucje publiczne inne niż o charakterze handlowym 
lub przemysłowym), 

—  Serviços públicos personalizados – (urzędy publiczne posiadające osobowość prawną): 

—  Fundações públicas – (fundacje publiczne), 

—  Estabelecimentos públicos de ensino, investigação científica e saúde – (publiczne instytucje edukacyjne, naukowo- 
badawcze i zdrowotne), 

—  INGA (Krajowy Instytut Interwencji i Gwarancji Rolnych/Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola) 

—  Instituto do Consumidor 

—  Instituto de Meteorologia 

—  Instituto da Conservação da Natureza 

—  Instituto da Agua 

—  ICEP / Instituto de Comércio Externo de Portugal 

—  Instituto do Sangue 

Rumunia 

—  Academia Română 

—  Biblioteca Națională a României 

—  Arhivele Naționale 

—  Institutul Diplomatic Român 

—  Institutul Cultural Român 
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—  Institutul European din România 

—  Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului 

—  Institutul de Memorie Culturală 

—  Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale 

—  Centrul European UNESCO pentru Invățământul Superior 

—  Comisia Națională a României pentru UNESCO 

—  Societatea Română de Radiodifuziune 

—  Societatea Română de Televiziune 

—  Societatea Națională pentru Radiocomunicații 

—  Centrul Național al Cinematografiei 

—  Studioul de Creație Cinematografică 

—  Arhiva Națională de Filme 

—  Muzeul Național de Artă Contemporană 

—  Palatul Național al Copiilor 

—  Centrul Național pentru Burse de Studii în Străinătate 

—  Agenția pentru Sprijinirea Studenților 

—  Comitetul Olimpic și Sportiv Român 

—  Agenția pentru Cooperare Europeană în domeniul Tineretului (EUROTIN) 

—  Agenția Națională pentru Sprijinirea Inițiativelor Tinerilor (ANSIT) 

—  Institutul Național de Cercetare pentru Sport 

—  Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării 

—  Secretariatul de Stat pentru Problemele Revoluționarilor din Decembrie 1989 

—  Secretariatul de Stat pentru Culte 

—  Agenția Națională pentru Locuințe 

—  Casa Națională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale 

—  Casa Națională de Asigurări de Sănătate 

—  Inspecția Muncii 

—  Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale 

—  Inspectoratul General pentru Situații de Urgență 

—  Agenția Națională de Consultanță Agricolă 

—  Agenția Națională pentru Ameliorare și Reproducție în Zootehnie 

—  Laboratorul Central pentru Carantină Fitosanitară 

—  Laboratorul Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor 
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—  Insitutul pentru Controlul produselor Biologice și Medicamentelor de Uz Veterinar 

—  Institutul de Igienă și Sănătate Publică și Veterinară 

—  Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală 

—  Institutul de Stat pentru Testarea și Înregistrarea Soiurilor 

—  Banca de Resurse GeneticeVegetale 

—  Agenția Națională pentru Dezvoltarea și Implementarea Programelor de Reconstrucție a Zonelor Miniere 

—  Agenția Națională pentru Substanțe și Preparate Chimice Periculoase 

—  Agenția Națională de Control al Exporturilor Strategice și al Interzicerii Armelor Chimice 

—  Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării” Tulcea 

—  Regia Națională a Pădurilor (ROMSILVA) 

—  Administrația Națională a Rezervelor de Stat 

—  Administrația Națională Apele Române 

—  Administrația Națională de Meteorologie 

—  Comisia Națională pentru Reciclarea Materialelor 

—  Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare 

—  Agenția Managerială de Cercetare Științifică, Inovare și Transfer Tehnologic 

—  Oficiul pentru Administrare și Operare al Infrastructurii de Comunicații de Date „RoEduNet” 

—  Inspecția de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune și Instalațiilor de Ridicat 

—  Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale 

—  Inspectoratul Navigației Civile (INC) 

—  Regia Autonomă Registrul Auto Român 

—  Agenția Spațială Română 

—  Școala Superioară de Aviație Civilă 

—  Regia Autonomă Autoritatea Aeronautică Civilă Română 

—  Aeroclubul României 

—  Centrul de Pregătire pentru Personalul din Industrie Bușteni 

—  Centrul Român de Comerț Exterior 

—  Centrul de Formare și Management București 

—  Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare 

—  Agenția Română de Intervenții și Salvare Navală-ARSIN 

—  Asociația Română de Standardizare (ASRO) 

—  Asociația de Acreditare din România (RENAR) 

—  Comisia Națională de Prognoză (CNP) 
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—  Institutul Național de Statistică (INS) 

—  Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (CNVM) 

—  Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (CSA) 

—  Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private 

—  Consiliul Economic și Social (CES) 

—  Agenția Domeniilor Statului 

—  Oficiul Național al Registrului Comerțului 

—  Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS) 

—  Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității 

—  Avocatul Poporului 

—  Institutul Național de Administrație (INA) 

—  Inspectoratul Național pentru Evidența Persoanelor 

—  Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) 

—  Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) 

—  Oficiul Național al Monumentelor Istorice 

—  Oficiul Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) 

—  Biroul Român de Metrologie Legală 

—  Inspectoratul de Stat în Construcții 

—  Compania Națională de Investiții 

—  Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale 

—  Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară 

—  Administrația Națională a Îmbunătățirilor Funciare 

—  Garda Financiară 

—  Garda Națională de Mediu 

—  Institutul Național de Expertize Criminalistice 

—  Institutul Național al Magistraturii 

—  Școala Națională de Grefieri 

—  Administrația Generală a Penitenciarelor 

—  Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat 

—  Autoritatea Națională a Vămilor 
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—  Banca Națională a României 

—  Regia Autonomă „Monetăria Statului” 

—  Regia Autonomă „Imprimeria Băncii Naționale” 

—  Regia Autonomă „Monitorul Oficial” 

—  Oficiul Național pentru Cultul Eroilor 

—  Oficiul Român pentru Adopții 

—  Oficiul Român pentru Imigrări 

—  Compania Națională „Loteria Română” 

—  Compania Națională „ROMTEHNICA” 

—  Compania Națională „ROMARM” 

—  Agenția Națională pentru Romi 

—  Agenția Națională de Presă „ROMPRESS” 

—  Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat” 

—  Institute și centre de cercetare (instytuty i ośrodki badawcze) 

—  Instituții de învățământ de stat (państwowe instytuty edukacyjne) 

—  Universități de stat (państwowe szkoły wyższe) 

—  Muzee (muzea) 

—  Biblioteci de stat (państwowe biblioteki) 

—  Teatre de stat, opere, operete, filarmonica, centre și case de cultură (państwowe teatry, opery, filharmonie, domy 
i ośrodki kultury) 

—  Reviste (czasopisma) 

—  Edituri (wydawnictwa) 

—  Inspectorate școlare, de cultură, de culte (inspektoraty ds. szkół, kultury i wyznań) 

—  Complexuri, federații și cluburi sportive (federacje i kluby sportowe) 

—  Spitale, sanatorii, policlinici, dispensare, centre medicale, institute medico-legale, stații ambulanță (szpitale, sanatoria, 
kliniki, jednostki medyczne, instytuty prawno-medyczne, stacje pogotowia ratunkowego) 

—  Unități de asistență socială (jednostki pomocy społecznej) 

—  Tribunale (sądy) 

—  Judecătorii (sędziowie) 

—  Curți de apel (sądy apelacyjne) 

—  Penitenciare (zakłady karne) 
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—  Parchetele de pe lângă instanțele judecătorești (prokuratury) 

—  Unități militare (jednostki wojskowe) 

—  Instanțe militare (sądy wojskowe) 

—  Inspectorate de poliție (inspektoraty policji) 

—  Centre de odihnă (domy spokojnej starości) 

Słowenia 

—  Javni zavodi s področja vzgoje, izobraževanja ter športa (publiczne instytuty ds. opieki nad dziećmi, edukacji 
i sportu) 

—  Javni zavodi s področja zdravstva (publiczne instytuty ds. opieki zdrowotnej) 

—  Javni zavodi s področja socialnega varstva (publiczne instytuty ds. ubezpieczeń społecznych) 

—  Javni zavodi s področja kulture (publiczne instytuty ds. kultury) 

—  Javni zavodi s področja raziskovalne dejavnosti (publiczne instytuty ds. nauki i badań) 

—  Javni zavodi s področja kmetijstva in gozdarstva (publiczne instytuty ds. rolnictwa i leśnictwa) 

—  Javni zavodi s področja okolja in prostora (publiczne instytuty ds. ochrony środowiska i planowania przestrzennego) 

—  Javni zavodi s področja gospodarskih dejavnosti (publiczne instytuty ds. działalności gospodarczej) 

—  Javni zavodi s področja malega gospodarstva in turizma (publiczne instytuty ds. małych przedsiębiorstw i turystyki) 

—  Javni zavodi s področja javnega reda in varnosti (publiczne instytuty ds. porządku i bezpieczeństwa publicznego) 

—  Agencije (agencje) 

—  Skladi socialnega zavarovanja (fundusze ubezpieczeń społecznych) 

—  Javni skladi na ravni države in na ravni občin (fundusze publiczne na poziomie rządu centralnego i społeczności 
lokalnych) 

—  Družba za avtoceste v RS 

—  Podmioty utworzone przez organy państwowe lub lokalne, podlegające budżetowi Republiki Słowenii lub władz 
lokalnych 

—  Inne osoby prawne odpowiadające definicji podmiotów państwowych zawartej w ZJN-2, art. 3 akapit drugi 

Słowacja 

Każda osoba prawna stworzona lub ustanowiona na mocy szczególnych przepisów prawnych lub środka administra
cyjnego w celu zaspokajania potrzeb interesu publicznego, niemająca charakteru przemysłowego lub handlowego, 
i jednocześnie spełniająca co najmniej jeden z poniższych warunków: 

—  jest w całości lub częściowo finansowana przez instytucję zamawiającą, tj. organ rządowy, gminę, samorządowe 
władze regionalne lub inną osobę prawną, która spełnia jednocześnie warunki, o których mowa w art. 1 ust. 9 lit. a) 
lub b) lub c) dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, 
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—  jest zarządzana lub kontrolowana przez instytucję zamawiającą, tj. organ rządowy, gminę, samorządowe władze 
regionalne lub inny podmiot prawa publicznego, która spełnia jednocześnie warunki, o których mowa w art. 1 ust. 
9 lit. a) lub b) lub c) dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, 

—  jest instytucją zamawiającą, tj. organem rządowym, gminą, samorządowymi władzami regionalnymi lub inną osoba 
prawną, która spełnia jednocześnie warunki, o których mowa w art. 1 ust. 9 lit. a) lub b) lub c) dyrektywy 
2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, powołuje lub wybiera więcej niż połowę składu zarządu lub rady 
nadzorczej. 

Osoby takie są podmiotami prawa publicznego prowadzącymi działalność na przykład: 

—  na podstawie ustawy nr 16/2004 Coll. w sprawie telewizji słowackiej, 

—  na podstawie ustawy nr 619/2003 Coll. w sprawie radia słowackiego, 

—  na podstawie ustawy nr 581/2004 Coll. w sprawie zakładów ubezpieczeń zdrowotnych zmienionej ustawą 
nr 719/2004 Coll. oferujących ubezpieczenia zdrowotne dla ludności na mocy ustawy nr 580/2004 Coll. w sprawie 
ubezpieczenia zdrowotnego w brzmieniu nadanym ustawą nr 718/2004 Coll., 

—  na mocy ustawy nr 121/2005 Coll., na podstawie której ogłoszono ujednolicony tekst ustawy nr 461/2003 Coll. 
w sprawie ubezpieczeń społecznych, z późniejszymi zmianami. 

Finlandia 

Podmioty i przedsiębiorstwa publiczne lub podlegające publicznej kontroli z wyjątkiem tych o charakterze 
przemysłowym lub handlowym. 

Szwecja 

Wszystkie podmioty niekomercyjne, których zamówienia publiczne nadzorowane są przez szwedzki Urząd Ochrony 
Konkurencji. 

Zjednoczone Królestwo 

Podmioty: 

—  Design Council 

—  Health and Safety Executive 

—  National Research Development Corporation 

—  Public Health Laboratory Service Board 

—  Advisory, Conciliation and Arbitration Service 

—  Commission for the New Towns 

—  National Blood Authority 

—  National Rivers Authority 

—  Scottish Enterprise 

—  Ordnance Survey 

—  Financial Services Authority 

Kategorie: 

—  Szkoły publiczne 

—  Uniwersytety i kolegia finansowane w dominującej części przez inne instytucje zamawiające 
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—  Narodowe muzea i galerie 

—  Rady badawcze 

—  Organy straży pożarnej 

—  Główne instytucje krajowej służby zdrowia 

—  Organy policji 

—  Towarzystwa zagospodarowania obszarów nowych miast 

—  Towarzystwa zagospodarowania obszarów miejskich 

PODSEKCJA 3 

ZAKŁADY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

Tytuł VI niniejszej Umowy dotyczy podmiotów, o których mowa w niniejszej podsekcji, odnośnie do udzielania 
zamówień na towary, usługi i usługi budowlane wskazane poniżej, jeżeli wartość udzielanego zamówienia została 
oszacowana, zgodnie z art. 173 ust. 6-8 niniejszej Umowy, jako równa lub wyższa niż odpowiednie progi podane 
poniżej: 

Towary: 

Określone w podsekcji 4 

Próg 400 000 SDR 

Usługi: 

Określone w podsekcji 5 

Próg 400 000 SDR 

Usługi budowlane: 

Określone w podsekcji 6 

Próg 5 000 000 SDR 

Podmioty zamawiające: 

Wszystkie podmioty zamawiające, których zamówienia wchodzą w zakres dyrektywy 2004/17/WE (zwanej dalej 
„dyrektywą Unii Europejskiej w sprawie zakładów użyteczności publicznej”), które są instytucjami zamawiającymi (np. 
tymi objętymi podsekcjami 1 i 2) lub przedsiębiorstwami publicznymi (1) i które prowadzą jedną z działalności lub 
kombinację działalności, o których mowa poniżej: 

a)  dostawa lub eksploatacja sieci stacjonarnych w celu świadczenia usług dla ludności w związku z produkcją, 
transportem lub dystrybucją wody pitnej lub dostawą wody pitnej do takich sieci; 
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(1) Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej w sprawie zakładów użyteczności publicznej przedsiębiorstwo publiczne jest to każde 
przedsiębiorstwo, na które instytucje zamawiające mogą wywierać bezpośrednio lub pośrednio dominujący wpływ z tytułu 
własności, zaangażowania finansowego lub przepisów określających jego działalność. 
Dominujący wpływ ze strony instytucji zamawiającej zostaje uznany, jeżeli instytucja ta, bezpośrednio lub pośrednio, w odniesieniu 
do tego przedsiębiorstwa: 
—  posiadają większość kapitału subskrybowanego tego przedsiębiorstwa, lub 
—  kontrolują je większością głosów przypadających na akcje emitowane przez to przedsiębiorstwo, lub 
—  mogą wyznaczać więcej niż połowę składu organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego tego przedsiębiorstwa. 



b)  dostawa lub eksploatacja sieci stacjonarnych w celu świadczenia usług dla ludności w związku z produkcją, 
przesyłem lub dystrybucją energii elektrycznej lub dostawą energii elektrycznej do takich sieci; 

c)  udostępnianie portów lotniczych lub innych urządzeń infrastruktury portów lotniczych przewoźnikom lotniczym; 

d)  udostępnianie portów morskich lub śródlądowych lub innych urządzeń infrastruktury portów przewoźnikom 
morskim lub śródlądowym; 

e)  dostawa lub eksploatacja sieci (1) świadczących usługi dla ludności w zakresie transportu kolejami miejskimi, 
systemami zautomatyzowanymi, tramwajami, trolejbusami, autobusami lub kolejką linową; 

f)  zapewnianie lub obsługa stałych sieci przeznaczonych do świadczenia usług dla odbiorców publicznych w związku 
z produkcją, transportem lub dystrybucją gazu lub energii cieplnej, bądź też dostarczanie gazu lub energii cieplnej do 
takich sieci; oraz 

g)  udostępnianie lub eksploatacja sieci (2) w celu świadczenia usług społeczeństwu w dziedzinie transportu kolejowego. 

W załączeniu znajduje się orientacyjny wykaz instytucji zamawiających i przedsiębiorstw publicznych spełniających 
kryteria określone powyżej. 

Uwagi do niniejszej podsekcji 

1.  Zamówienia udzielone w celu prowadzenia wymienionych powyżej działalności, gdy są one wykonywane 
w warunkach rynkowych,nie są objęte tytułem VI niniejszej Umowy. 

2.  Tytuł VI niniejszej Umowy nie dotyczy zamówień udzielonych przez podmioty zamawiające objęte niniejszą 
podsekcją: 

—  na zakup wody i na dostawy energii lub paliw w celu wytwarzania energii, 

—  do celów innych niż realizacja działań wymienionych w niniejszej podsekcji lub realizacja takich działań 
w państwie, które nie jest stroną porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG); 

—  w celu odsprzedaży lub wynajmowania stronom trzecim, zakładając, że podmiot zamawiający nie posiada 
szczególnego lub wyłącznego prawa do sprzedaży lub wynajmowania przedmiotu takich umów, a pozostałe 
podmioty mają swobodę sprzedaży lub wynajmu na tych samych warunkach, co podmiot zamawiający. 

3.  Dostawy wody pitnej lub energii elektrycznej do sieci świadczących usługi dla ludności przez podmiot zamawiający 
inny niż instytucja zamawiająca, nie są uważane za działalność w rozumieniu lit. a) lub b) niniejszej podsekcji, jeżeli: 

—  produkcja wody pitnej lub energii elektrycznej przez dany podmiot ma miejsce, ponieważ ich zużycie jest 
konieczne do prowadzenia innych rodzajów działalności niż wymienione w lit. a)-g) niniejszej podsekcji; a także 

—  dostawy do sieci publicznej uzależnione są jedynie od własnego zużycia podmiotu oraz nie przekraczają 30 % 
łącznej produkcji wody pitnej lub energii elektrycznej przez podmiot w odniesieniu do średniego poziomu 
w trzech ostatnich latach, łącznie z rokiem bieżącym. 

4.  Dostawy gazu lub energii cieplnej do sieci zapewniających usługi dla odbiorców publicznych przez podmiot 
zamawiający inny niż instytucja zamawiająca nie są uważane za odpowiednią działalność w rozumieniu lit. f) 
niniejszej podsekcji, jeżeli: 

—  produkcja gazu lub energii cieplnej przez dany podmiot stanowi nieuniknioną konsekwencję prowadzenia innych 
rodzajów działalności, niż wymienione w lit. a)-g) niniejszej podsekcji; oraz 

—  dostawy do publicznej sieci mają na celu wyłącznie ekonomiczną eksploatację wspomnianej produkcji i stanowią 
nie więcej niż 20 % obrotów podmiotu w odniesieniu do średniego poziomu w trzech poprzednich latach, 
łącznie z rokiem bieżącym. 
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(1) Odnośnie do usług transportowych istnienie sieci zostanie stwierdzone, jeżeli usługi są dostarczane zgodnie z warunkami określonymi 
przez właściwy organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej, takimi jak warunki na obsługiwanych trasach, wymagana zdolność 
przewozowa lub częstotliwość usług. 

(2) Odnośnie do usług transportowych istnienie sieci zostaje stwierdzone, jeżeli usługi są świadczone zgodnie z warunkami określonymi 
przez właściwy organ państwa członkowskiego UE, takimi jak warunki na obsługiwanych trasach, wymagana zdolność przewozowa lub 
częstotliwość usług. 



5.  a)  Pod warunkiem że spełnione zostały warunki określone w lit. b) poniżej, tytuł VI niniejszej Umowynie ma 
zastosowania do zamówień udzielonych: 

(i)  przez podmiot zamawiający przedsiębiorstwu powiązanemu (1); lub 

(ii)  przez spółkę joint venture, utworzoną wyłącznie przez kilka podmiotów zamawiających w celu prowadzenia 
działalności w rozumieniu lit. a)-g) niniejszej podsekcji na rzecz przedsiębiorstwa powiązanego z jednym 
z tych podmiotów zamawiających. 

b)  Litera a) dotyczy zamówień na usługi lub dostawy, pod warunkiem że co najmniej 80 % średnich obrotów 
przedsiębiorstwa powiązanego dotyczących usług lub dostaw za poprzednie trzy lata pochodzi odpowiednio ze 
świadczenia takich usług lub dostaw przedsiębiorstwom, z którymi jest ono powiązane (2). 

6.  Tytuł VI niniejszej Umowy nie ma zastosowania do zamówień udzielonych: 

(i)  przez spółkę joint venture utworzoną wyłącznie przez kilka podmiotów zamawiających w celu prowadzenia 
działalności w rozumieniu lit. a)-g) niniejszej podsekcji na rzecz jednego z tych podmiotów zamawiających; lub 

(ii)  przez podmiot zamawiający takiej spółce joint venture, w skład której wchodzi, pod warunkiem że spółka joint 
venture została utworzona w celu wykonywania określonej działalności przez okres co najmniej trzech lat oraz 
dokument powołujący spółkę joint venture stanowi, że podmioty zamawiające, które tworzą spółkę, pozostaną 
jej członkami co najmniej przez ten sam okres. 

ORIENTACYJNY WYKAZ INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCYCH I PRZEDSIĘBIORSTW PUBLICZNYCH SPEŁNIA
JĄCYCH KRYTERIA OKREŚLONE W NINIEJSZEJ PODSEKCJI 

I. PRODUKCJA, PRZESYŁ LUB DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

Belgia 

—  Władze lokalne i związki władz lokalnych w zakresie tej części ich działalności 

—  Société de Production d'Electricité/ Elektriciteitsproductie Maatschappij 

—  Electrabel/ Electrabel 

—  Elia 

Bułgaria 

Podmioty, którym udzielono pozwolenia na produkcję, przesył, dystrybucję, dostarczanie lub dostawy dla ludności przez 
dostawców końcowych energii elektrycznej na mocy art. 39 ust. 1) Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/ 
09.12.2003): 

—  АЕЦ Козлодуй – ЕАД 

—  Болкан Енерджи АД 

—  Брикел – ЕАД 

—  Българско акционерно дружество Гранитоид АД 
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(1) »przedsiębiorstwo powiązane« oznacza każde przedsiębiorstwo, którego sprawozdanie roczne jest skonsolidowane ze sprawozdaniem 
podmiotu zamawiającego zgodnie z wymaganiami dyrektywy Rady 83/349/EWG w sprawie skonsolidowanych sprawozdań 
finansowych lub w przypadku podmiotów nieobjętych zakresem wyżej wymienionej dyrektywy, każde przedsiębiorstwo, w stosunku do 
którego podmiot zamawiający może wywierać, bezpośrednio lub pośrednio, dominujący wpływ lub które może wywierać dominujący 
wpływ w stosunku do podmiotu zamawiającego lub które, wspólnie z podmiotem zamawiającym, podlega dominującemu wpływowi 
innego przedsiębiorstwa na podstawie prawa własności, udziału finansowego lub obowiązujących go przepisów. 

(2) Jeżeli, ze względu na datę utworzenia przedsiębiorstwa powiązanego lub rozpoczęcia jego działalności, nie są dostępne obroty za 
poprzednie trzy lata, wystarczy, że przedsiębiorstwo wykaże, że obroty wymienione w niniejszej literze są wiarygodne, w szczególności 
za pomocą prognoz handlowych. 



—  Девен АД 

—  ЕВН България Електроразпределение АД 

—  ЕВН България Електроснабдяване АД 

—  ЕЙ И ЕС – 3С Марица Изток 1 

—  Енергийна компания Марица Изток III – АД 

—  Енерго-про България – АД 

—  ЕОН България Мрежи АД 

—  ЕОН България Продажби АД 

—  ЕРП Златни пясъци АД 

—  ЕСО ЕАД 

—  ЕСП „Златни пясъци” АД 

—  Златни пясъци-сервиз АД 

—  Калиакра Уинд Пауър АД 

—  НЕК ЕАД 

—  Петрол АД 

—  Петрол Сторидж АД 

—  Пиринска Бистрица-Енергия АД 

—  Руно-Казанлък АД 

—  Сентрал хидроелектрик дьо Булгари ЕООД 

—  Слънчев бряг АД 

—  ТЕЦ – Бобов Дол ЕАД 

—  ТЕЦ – Варна ЕАД 

—  ТЕЦ „Марица 3” – АД 

—  ТЕЦ Марица Изток 2 – ЕАД 

—  Топлофикация Габрово – ЕАД 

—  Топлофикация Казанлък – ЕАД 

—  Топлофикация Перник – ЕАД 

—  Топлофикация Плевен – ЕАД 

—  ЕВН България Топлофикация – Пловдив – ЕАД 

—  Топлофикация Русе – ЕАД 

—  Топлофикация Сливен – ЕАД 

—  Топлофикация София – ЕАД 
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—  Топлофикация Шумен – ЕАД 

—  Хидроенергострой ЕООД 

—  ЧЕЗ България Разпределение АД 

—  ЧЕЗ Електро България АД 

Republika Czeska 

Wszystkie podmioty zamawiające w branżach, które świadczą usługi w sektorze energetycznym, określone w sekcji 4 
ust. 1 lit. c) ustawy nr 137/2006 Coll. w sprawie zamówień publicznych, z późniejszymi zmianami. 

Przykłady podmiotów zamawiających: 

—  ČEPS, a.s. 

—  ČEZ, a. s. 

—  Dalkia Česká republika, a.s. 

—  PREdistribuce, a.s. 

—  Plzeňská energetika a.s. 

—  Sokolovská uhelná, právní nástupce,a.s. 

Dania 

—  Podmioty zajmujące się produkcją energii elektrycznej na podstawie pozwolenia nadawanego na mocy § 10 lov om 
elforsyning, zob. akt ujednolicający nr 1115 z dnia 8 listopada 2006 r. 

—  Podmioty zajmujące się przesyłem energii elektrycznej na podstawie pozwolenia nadawanego na mocy § 19 lov om 
elforsyning, zob. akt ujednolicający nr 1115 z dnia 8 listopada 2006 r. 

—  Przesył energii elektrycznej prowadzony przez Energinet Danmark lub spółki zależne w całości należące do 
Energinet Danmark zgodnie z lov om Energinet Danmark § 2, stk. 2 og 3, zob. ustawa nr 1384 z dnia 20 grudnia 
2004 r. 

Niemcy 

Władze lokalne, podmioty prawa publicznego lub związki podmiotów prawa publicznego lub przedsiębiorstwa 
państwowe dostarczające energię innym przedsiębiorstwom, obsługujące sieć zasilania w energię lub posiadające prawo 
dysponowania siecią zasilania w energię z racji posiadanego prawa własności na mocy art. 3 ust. 18 Gesetz über die 
Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) z dnia 24 kwietnia 1998 r., ostatnio zmienionej dnia 9 grudnia 
2006 r. 

Estonia 

Podmioty prowadzące działalność na mocy § 10 ust. 3 ustawy o zamówieniach publicznych (RT I 21.02.2007, 15, 76) 
i §14 ustawy o konkurencji (RT I 2001, 56 332): 

—  AS Eesti Energia 

—  OÜ Jaotusvõrk (Jaotusvõrk LLC) 
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—  AS Narva Elektrijaamad 

—  OÜ Põhivõrk 

Irlandia 

—  The Electricity Supply Board 

—  ESB Independent Energy [ESBIE — dostawa energii elektrycznej] 

—  Synergen Ltd. [wytwarzanie energii elektrycznej] 

—  Viridian Energy Supply Ltd. [dostawa energii elektrycznej] 

—  Huntstown Power Ltd. [wytwarzanie energii elektrycznej] 

—  Bord Gáis Éireann [dostawa energii elektrycznej] 

—  Dostawcy i wytwórcy energii elektrycznej działający na podstawie zezwolenia wydanego na mocy Electricity 
Regulation Act 1999 

—  EirGrid plc 

Grecja 

„Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε.” utworzona na mocy ustawy nr 1468/1950 περί ιδρύσεως της ΔΕΗ i prowadząca 
działalność zgodnie z ustawą nr 2773/1999 i dekretem prezydenckim nr 333/1999. 

Hiszpania 

—  Red Eléctrica de España, S.A. 

—  Endesa, S.A. 

—  Iberdrola, S.A. 

—  Unión Fenosa, S.A. 

—  Hidroeléctrica del Cantábrico, S.A. 

—  Electra del Viesgo, S.A. 

—  Inne podmioty zajmujące się produkcją, przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej na mocy Ley 54/1997, de 27 de 
noviembre, del Sector eléctrico wraz z odpowiednimi przepisami wykonawczymi. 

Francja 

—  Électricité de France, utworzona i działająca na mocy Loi no46-628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz z dnia 
8 kwietnia 1946 r., z późniejszymi zmianami. 

—  RTE, administrator sieci przesyłu energii elektrycznej 

—  Podmioty zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej, o których mowa w art. 23 Loi no46-628 sur la nationalisation 
de l'électricité et du gaz z dnia 8 kwietnia 1946 r., z późniejszymi zmianami (mieszane spółki dystrybucyjne, régies lub 
podobne podmioty złożone z organów regionalnych lub lokalnych), np. Gaz de Bordeaux, Gaz de Strasbourg. 

—  Compagnie nationale du Rhône 

—  Électricité de Strasbourg 
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Chorwacja 

Podmioty zamawiające, o których mowa w art. 6 Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (ustawa 
o zamówieniach publicznych, Dziennik Ustaw nr 90/11), które są przedsiębiorstwami publicznymi lub instytucjami 
zmawiającymi i które, zgodnie z przepisami szczególnymi, prowadzą działalność związaną z konstrukcją 
(zapewnianiem) stałych sieci przeznaczonych do świadczenia usług publicznych w związku z produkcją, przesyłem lub 
dystrybucją energii elektrycznej oraz dostarczaniem do stałych sieci energii elektrycznej lub zarządzaniem tymi sieciami; 
takie jak podmioty prowadzące wymienione rodzaje działalności na podstawie licencji dotyczącej prowadzenia 
działalności związanej z energią, zgodnie z ustawą o energii (Dziennik Ustaw nr 68/01, 177/04, 76/07, 152/08, 
127/10). 

Włochy 

—  Spółki działające w ramach Gruppo Enel, mające zezwolenie na produkcję, przesył i dystrybucję energii elektrycznej 
w rozumieniu Decreto Legislativo No79 z dnia 16 marca 1999 r., z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami. 

—  TERNA- Rete elettrica nazionale SpA 

—  Inne przedsiębiorstwa działające na podstawie koncesji wydanych na mocy Decreto Legislativo No79 z dnia 16 marca 
1999 r. 

Cypr 

—  Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου utworzona na mocy περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμο, Κεφ. 171. 

—  Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς utworzona zgodnie z art. 57 περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου 122(Ι) 
του 2003 

Inne osoby, podmioty lub przedsiębiorstwa prowadzące działalność, o której mowa w art. 3 dyrektywy Unii Europejskiej 
w sprawie zakładów użyteczności publicznej i które działają na podstawie pozwolenia przyznanego na mocy art. 34 
περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003 Ν. 122(Ι)/2003. 

Łotwa 

VAS „Latvenergo” oraz inne przedsiębiorstwa, które zajmują się produkcją, przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej 
i które dokonują zakupów zgodnie z ustawą „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju vajadzībām”. 

Litwa 

—  Przedsiębiorstwo państwowe Elektrownia Atomowa Ignalina 

—  Akcinė bendrovė „Lietuvos energija” 

—  Akcinė bendrovė „Lietuvos elektrinė” 

—  Akcinė bendrovė Rytų skirstomieji tinklai 

—  Akcinė bendrovė „VST” 

—  Inne podmioty spełniające wymogi art. 70 ust. 1 i 2 ustawy o zamówieniach publicznych Republiki Litewskiej 
(Dziennik Urzędowy, nr 84-2000, 1996; nr 4-102, 2006), prowadzące działalność w zakresie produkcji, przesyłu 
lub dystrybucji energii elektrycznej zgodnie z ustawą o energii elektrycznej Republiki Litewskiej (Dziennik Urzędowy, 
66-1984, 2000; nr 107-3964, 2004) i ustawą o energii atomowej Republiki Litewskiej (Dziennik Urzędowy, nr 119- 
2771, 1996). 
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Luksemburg 

—  Compagnie grand-ducale d'électricité de Luxembourg (CEGEDEL), zajmująca się produkcją lub dystrybucją energii 
elektrycznej na mocy Convention concernant l'établissement et l'exploitation des réseaux de distribution d'énergie électrique 
dans le Grand-Duché du Luxembourg z dnia 11 listopada 1927 r., zatwierdzonej ustawą z dnia 4 stycznia 1928 r. 

—  Władze lokalne odpowiedzialne za przesył lub dystrybucję energii elektrycznej 

—  Société électrique de l'Our (SEO) 

—  Syndicat de communes SIDOR 

Węgry 

Podmioty zajmujące się produkcją, przesyłem lub dystrybucją energii elektrycznej na mocy art. 162-163 2003. évi 
CXXIX. törvény a közbeszerzésekről oraz 2007. évi LXXXVI. törvény a villamos energiáról 

Malta 

Korporazzjoni Enemalta (Enemalta Corporation) 

Niderlandy 

Podmioty zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej na podstawie pozwolenia (vergunning) udzielanego przez 
władze prowincji na mocy Provinciewet. Na przykład: 

—  Essent 

—  Nuon 

Austria 

Podmioty obsługujące sieć przesyłu lub dystrybucji na mocy Elektrizitätswirtschafts- und Organisationsgesetz, BGBl. I nr 
143/1998, z późniejszymi zmianami, lub na mocy Elektrizitätswirtschafts(wesen)gesetze dziewięciu krajów 
związkowych. 

Polska 

Przedsiębiorstwa energetyczne w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, w tym m.in.: 

—  BOT Elektrownia „Opole” S.A., Brzezie 

—  BOT Elektrownia Bełchatów S.A. 

—  BOT Elektrownia Turów S.A., Bogatynia 

—  Elbląskie Zakłady Energetyczne S.A. w Elblągu 

—  Elektrociepłownia Chorzów „ELCHO” Sp. z o.o. 

—  Elektrociepłownia Lublin – Wrotków Sp. z o.o. 

—  Elektrociepłownia Nowa Sarzyna Sp. z o.o. 
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—  Elektrociepłownia Rzeszów S.A. 

—  Elektrociepłownie Warszawskie S.A. 

—  Elektrownia „Kozienice” S.A. 

—  Elektrownia „Stalowa Wola” S.A 

—  Elektrownia Wiatrowa, Sp. z o.o., Kamieńsk 

—  Elektrownie Szczytowo-Pompowe S.A., Warszawa 

—  ENEA S.A., Poznań 

—  Energetyka Sp. z o.o, Lublin 

—  EnergiaPro Koncern Energetyczny S.A., Wrocław 

—  ENION S.A., Kraków 

—  Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A., Gliwice 

—  Koncern Energetyczny Energa S.A., Gdańsk 

—  Lubelskie Zakłady Energetyczne S.A. 

—  Łódzki Zakład Energetyczny S.A. 

—  PKP Energetyka Sp. z o.o., Warszawa 

—  Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Warszawa 

—  Południowy Koncern Energetyczny S.A., Katowice 

—  Przedsiębiorstwo Energetyczne w Siedlcach Sp. z o.o. 

—  PSE-Operator S.A., Warszawa 

—  Rzeszowski Zakład Energetyczny S.A. 

—  Zakład Elektroenergetyczny „Elsen” Sp. z o.o., Częstochowa 

—  Zakład Energetyczny Białystok S.A. 

—  Zakład Energetyczny Łódź-Teren S.A. 

—  Zakład Energetyczny Toruń S.A. 

—  Zakład Energetyczny Warszawa-Teren 

—  Zakłady Energetyczne Okręgu Radomsko-Kieleckiego S.A. 

—  Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A. 

—  Zespół Elektrowni Dolna Odra S.A., Nowe Czarnowo 

—  Zespół Elektrowni Ostrołęka S.A. 

—  Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. 

—  Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. 
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—  Przedsiębiorstwo Energetyczne MEGAWAT Sp. z ο.ο. 

—  Zespół Elektrowni Wodnych Niedzica S.A. 

—  Energetyka Południe S.A. 

Portugalia  

(1) Produkcja energii elektrycznej: 

Podmioty zajmujące się produkcją energii elektrycznej na mocy: 

—  Decreto-Lei n.o 29/2006, de 15 de fevereiro que estabelece as bases gerais da organização e o funcionamento do 
sistema eléctrico nacional (SEN), e as bases gerais aplicáveis ao exercício das actividades de produção, transporte, 
distribuição e comercialização de electricidade e à organização dos mercados de electricidade 

—  Decreto-Lei n.o 172/2006, de 23 de agosto, que desenvolve os princípios gerais relativos à organização e ao 
funcionamento do SEN, regulamentando o diploma atrás referido 

—  Podmioty zajmujące się produkcją energii elektrycznej na mocy specjalnego reżimu zgodnie z Decreto-Lei n.o 

189/88 de 27 de maio, com a redação dada pelos Decretos-Lei n.o 168/99, de 18 de maio, n.o 313/95, de 24 de 
novembro, n.o 538/99, de 13 de dezembro, n.o 312/2001 e n.o 313/2001, ambos de 10 de dezembro, Decreto- 
Lei n.o 339-C/2001, de 29 de dezembro, Decreto-Lei n.o 68/2002, de 25 de março, Decreto-Lei n.o 33-A/2005, de 
16 de fevereiro, Decreto-Lei n.o 225/2007, de 31 de maio e Decreto-Lei n.o 363/2007, de 2 novembro  

(2) Przesył energii elektrycznej: 

Podmioty zajmujące się przesyłem energii elektrycznej na mocy: 

—  Decreto-Lei n.o 29/2006, de 15 de fevereiro e do Decreto-Lei n.o 172/2006, de 23 de agosto.  

(3) Dystrybucja energii elektrycznej: 

—  Podmioty zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej na mocy Decreto-Lei n.o 29/2006, de 15 de fevereiro, e 
do Decreto-Lei n.o 172/2006, de 23 de agosto. 

—  Podmioty zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej na mocy Decreto-Lei n.o 184/95, de 27 de julho, com 
a redação dada pelo Decreto-Lei n.o 56/97, de 14 de março e do Decreto-Lei n.o 344-B/82, de 1 de setembro, 
com a redação dada pelos Decreto-Lei n.o 297/86, de 19 de setembro, Decreto-Lei n.o 341/90, de 30 de outubro e 
Decreto-Lei n.o 17/92, de 5 de fevereiro. 

Rumunia 

—  Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice Hidroelectrica-SA București 

—  Societatea Națională „Nuclearelectrica” S.A. 

—  Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice Termoelectrica S.A. 

—  S.C. Electrocentrale Deva S.A. 

—  S.C. Electrocentrale București S.A. 

—  SC Electrocentrale Galați S.A. 

—  S.C. Electrocentrale Termoelectrica S.A. 

—  S.C. Complexul Energetic Craiova S.A. 
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—  S.C. Complexul Energetic Rovinari S.A. 

—  S.C. Complexul Energetic Turceni S.A. 

—  Compania Națională de Transport a Energiei Electrice Transelectrica S.A. București 

—  Societatea Comercială Electrica S.A., București 

—  S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice 

—  „Electrica Distribuție Muntenia Nord” S.A. 

—  S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice 

—  „Electrica Furnizare Muntenia Nord” S.A. 

—  S.C. Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice Electrica Muntenia Sud 

—  S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice 

—  „Electrica Distribuție Transilvania Sud” S.A. 

—  S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice 

—  „Electrica Furnizare Transilvania Sud” S.A. 

—  S.C. Filiala de Distribuție a Energiei Electrice 

—  „Electrica Distribuție Transilvania Nord” S.A. 

—  S.C. Filiala de Furnizare a Energiei Electrice 

—  „Electrica Furnizare Transilvania Nord” S.A. 

—  Enel Energie 

—  Enel Distribuție Banat 

—  Enel Distribuție Dobrogea 

—  E.ON Moldova S.A. 

—  CEZ Distribuție 

Słowenia 

Podmioty zajmujące się produkcją, przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej na mocy Energetski zakon (Uradni list RS, 
79/99). 

Mat. št. Naziv Poštna št. Kraj 

1613383 Borzen d.o.o. 1000 Ljubljana 

5175348 Elektro Gorenjska d.d. 4000 Kranj 
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Mat. št. Naziv Poštna št. Kraj 

5223067 Elektro Celje d.d. 3000 Celje 

5227992 Elektro Ljubljana d.d. 1000 Ljubljana 

5229839 Elektro Primorska d.d. 5000 Nova Gorica 

5231698 Elektro Maribor d.d. 2000 Maribor 

5427223 Elektro – Slovenija d.o.o. 1000 Ljubljana 

5226406 Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. 1000 Ljubljana 

1946510 Infra d.o.o. 8290 Sevnica 

2294389 Sodo sistemski operater distribucijskega omrežja z električno 
energijo d.o.o. 

2000 Maribor 

5045932 Egs-Ri d.o.o. 2000 Maribor  

Słowacja 

Podmioty zapewniające lub prowadzące, na podstawie pozwolenia, produkcję, transport poprzez sieć przesyłową, 
dystrybucję oraz dostarczanie energii elektrycznej dla ludności poprzez sieć dystrybucyjną zgodnie z ustawą 
nr 656/2004 Coll. 

Na przykład: 

—  Slovenské elektrárne, a.s. 

—  Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 

—  Západoslovenská energetika, a.s. 

—  Stredoslovenská energetika, a.s. 

—  Východoslovenská energetika, a.s. 

Finlandia 

Podmioty komunalne i przedsiębiorstwa publiczne produkujące energię elektryczną oraz podmioty odpowiedzialne za 
utrzymanie sieci transportu lub dystrybucji energii elektrycznej oraz za przesył energii elektrycznej lub za system energii 
elektrycznej na podstawie pozwolenia wydawanego na mocy sekcji 4 lub 16 sähkömarkkinalaki/elmarknadslagen 
(386/1995) oraz na mocy laki vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankinnoista 
(349/2007)/lag om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (349/2007). 

Szwecja 

Podmioty zajmujące się transportem lub dystrybucją energii elektrycznej na podstawie koncesji nadawanej na mocy 
ellagen (1997:857) 
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Zjednoczone Królestwo 

—  Osoba posiadająca pozwolenie na mocy sekcji 6 Electricity Act 1989 

—  Osoba posiadająca pozwolenie na mocy art. 10 ust. 1 Electricity (Northern Ireland) Order 1992 

—  National Grid Electricity Transmission plc 

—  System Operation Northern Irland Ltd 

—  Scottish & Southern Energy plc 

—  SPTransmission plc 

II. PRODUKCJA, TRANSPORT LUB DYSTRYBUCJA WODY PITNEJ 

Belgia 

—  Władze lokalne i związki władz lokalnych w zakresie tej części ich działalności 

—  Société Wallonne des Eaux 

—  Vlaams Maatschappij voor Watervoorziening 

Bułgaria 

—  „Тузлушка гора” – ЕООД, Антоново 

—  „В И К – Батак” – ЕООД, Батак 

—  „В и К – Белово” – ЕООД, Белово 

—  „Водоснабдяване и канализация Берковица” – ЕООД, Берковица 

—  „Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Благоевград 

—  „В и К – Бебреш” – ЕООД, Ботевград 

—  „Инфрастрой” – ЕООД, Брацигово 

—  „Водоснабдяване” – ЕООД, Брезник 

—  „Водоснабдяване и канализация” – ЕАД, Бургас 

—  „Лукойл Нефтохим Бургас” АД, Бургас 

—  „Бързийска вода” – ЕООД, Бързия 

—  „Водоснабдяване и канализация” – ООД, Варна 

—  „ВиК” ООД, к.к. Златни пясъци 

—  „Водоснабдяване и канализация Йовковци” – ООД, Велико Търново 

—  „Водоснабдяване, канализация и териториален водоинженеринг” – ЕООД, Велинград 
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—  „ВИК” – ЕООД, Видин 

—  „Водоснабдяване и канализация” – ООД, Враца 

—  „В И К” – ООД, Габрово 

—  „В И К” – ООД, Димитровград 

—  „Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Добрич 

—  „Водоснабдяване и канализация – Дупница” – ЕООД, Дупница 

—  ЧПСОВ, в.с. Елени 

—  „Водоснабдяване и канализация” – ООД, Исперих 

—  „Аспарухов вал” ЕООД, Кнежа 

—  „В И К – Кресна” – ЕООД, Кресна 

—  „Меден кладенец” – ЕООД, Кубрат 

—  „ВИК” – ООД, Кърджали 

—  „Водоснабдяване и канализация” – ООД, Кюстендил 

—  „Водоснабдяване и канализация” – ООД, Ловеч 

—  „В и К – Стримон” – ЕООД, Микрево 

—  „Водоснабдяване и канализация” – ООД, Монтана 

—  „Водоснабдяване и канализация – П” – ЕООД, Панагюрище 

—  „Водоснабдяване и канализация” – ООД, Перник 

—  „В И К” – ЕООД, Петрич 

—  „Водоснабдяване, канализация и строителство” – ЕООД, Пещера 

—  „Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Плевен 

—  „Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Пловдив 

—  „Водоснабдяване–Дунав” – ЕООД, Разград 

—  „ВКТВ” – ЕООД, Ракитово 

—  ЕТ „Ердуван Чакър”, Раковски 

—  „Водоснабдяване и канализация” – ООД, Русе 

—  „Екопроект-С” ООД, Русе 

—  „УВЕКС” – ЕООД, Сандански 

—  „ВиК-Паничище” ЕООД, Сапарева баня 

—  „Водоснабдяване и канализация” – ЕАД, Свищов 

—  „Бяла” – ЕООД, Севлиево 
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—  „Водоснабдяване и канализация” – ООД, Силистра 

—  „В и К” – ООД, Сливен 

—  „Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Смолян 

—  „Софийска вода” – АД, София 

—  „Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, София 

—  „Стамболово” – ЕООД, Стамболово 

—  „Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Стара Загора 

—  „Водоснабдяване и канализация-С” – ЕООД, Стрелча 

—  „Водоснабдяване и канализация – Тетевен” – ЕООД, Тетевен 

—  „В и К – Стенето” – ЕООД, Троян 

—  „Водоснабдяване и канализация” – ООД, Търговище 

—  „Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Хасково 

—  „Водоснабдяване и канализация” – ООД, Шумен 

—  „Водоснабдяване и канализация” – ЕООД, Ямбол 

Republika Czeska 

Wszystkie podmioty zamawiające w branżach, które świadczą usługi w sektorze gospodarki wodnej określone w sekcji 4 
ust. 1 lit. d), e) ustawynr 137/2006 Sb. w sprawie zamówień publicznych. 

Przykłady podmiotów zamawiających: 

—  Veolia Voda Česká Republika, a.s. 

—  Pražské vodovody a kanalizace, a.s. 

—  Severočeská vodárenská společnost a.s. 

—  Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 

—  Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 

Dania 

—  Podmioty zajmujące się dostawą wody według definicji w § 3(3) lov om vandforsyning m.v., zob. akt ujednolicający nr 
71 z dnia 17 stycznia 2007 r. 

Niemcy 

—  Podmioty zajmujące się produkcją lub dystrybucją wody na mocy Eigenbetriebsverordnungen lub Eigenbetriebsgesetze 
krajów związkowych (przedsiębiorstwa użyteczności publicznej). 

—  Podmioty zajmujące się produkcją lub dystrybucją wody na mocy Gesetze über die kommunale Gemeinschaftsarbeit oder 
Zusammenarbeit krajów związkowych. 

—  Podmioty zajmujące się produkcją wody na mocy Gesetz über Wasser- und Bodenverbände z dnia 12 lutego 1991 r., 
ostatnio zmienionej dnia 15 maja 2002 r. 

—  Przedsiębiorstwa państwowe zajmujące się produkcją lub dystrybucją wody na mocy Kommunalgesetze, 
w szczególności Gemeindeverordnungen krajów związkowych. 
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—  Przedsiębiorstwa utworzone na mocy Aktiengesetz z dnia 6 września 1965 r., ostatnio zmienionej dnia 5 stycznia 
2007 r., lub na mocy GmbH-Gesetz z dnia 20 kwietnia 1892 r., ostatnio zmienionej dnia 10 listopada 2006 r., bądź 
też posiadające status prawny Kommanditgesellschaft (spółki komandytowej), zajmujące się produkcją lub dystrybucją 
wody na podstawie specjalnej umowy zawartej z władzami regionalnymi lub lokalnymi. 

Estonia 

—  Podmioty prowadzące działalność na mocy § 10 ust. 3 ustawy o zamówieniach publicznych (RT I 21.02.2007, 15, 
76) i § 14 ustawy o konkurencji (RT I 2001, 56 332): 

—  AS Haapsalu Veevärk 

—  AS Kuressaare Veevärk 

—  AS Narva Vesi 

—  AS Paide Vesi 

—  AS Pärnu Vesi 

—  AS Tartu Veevärk 

—  AS Valga Vesi 

—  AS Võru Vesi 

Irlandia 

Podmioty zajmujące się produkcją lub dystrybucją wody na mocy Local Government [Sanitary Services] Act z lat 1878- 
1964 

Grecja 

—  „Εταιρεία Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης Α.Ε.” („Ε.Υ.Δ.Α.Π.” lub „Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε.”). Status prawny tej spółki 
podlega przepisom ujednoliconej ustawy nr 2190/1920, ustawy nr 2414/1996 i dodatkowo przepisom ustawy 
nr 1068/80 i ustawy nr 2744/1999. 

—  „Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης Α.Ε.” („Ε.Υ.Α.Θ. Α.Ε.”) podlegająca przepisom ustawy nr 2937/2001 
(Grecki Dziennik Ustaw 169 Α') oraz ustawy nr 2651/1998 (Grecki Dziennik Ustaw 248 Α'). 

—  „Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Μείζονος Περιοχής Βόλου” („ΔΕΥΑΜΒ”), która prowadzi działalność na 
mocy ustawy nr 890/1979. 

—  „Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης — Αποχέτευσης”, (komunalne przedsiębiorstwa wodociągowe i kanalizacyjne), które 
zajmują się produkcją i dystrybucją wody na mocy ustawy nr 1069/80 z dnia 23 sierpnia 1980 r. 

—  „Σύνδεσμοι Ύδρευσης” (komunalne i gminne związki wodociągowe), które prowadzą działalność na mocy dekretu 
prezydenckiego nr 410/1995, zgodnie z Κώδικoς Δήμων και Κοινοτήτων. 

—  „Δήμοι και Κοινότητες” (miasta i gminy), które prowadzą działalność na mocy dekretu prezydenckiego nr 410/1995, 
zgodnie z Κώδικoς Δήμων και Κοινοτήτων. 

Hiszpania 

—  Mancomunidad de Canales de Taibilla 

—  Aigües de Barcelona S.A., y sociedades filiales 

—  Canal de Isabel II 
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—  Agencia Andaluza del Agua 

—  Agencia Balear de Agua y de la Calidad Ambiental 

—  Inne podmioty publiczne należące do lub zależne od „Comunidades Autónomas” oraz „Corporaciones locales”, 
działające w sektorze dystrybucji wody pitnej 

—  Inne podmioty prywatne, które posiadają specjalne lub wyłączne prawa w zakresie dystrybucji wody pitnej udzielone 
przez „Corporaciones locales” 

Francja 

Władze regionalne lub lokalne oraz lokalne podmioty publiczne zajmujące się produkcją lub dystrybucją wody pitnej: 

—  Régies des eaux, (przykłady: Régie des eaux de Grenoble, régie des eaux de Megève, régie municipale des eaux et de 
l'assainissement de Mont-de-Marsan, régie des eaux de Venelles) 

—  Podmioty zajmujące się transportem, dostarczaniem i produkcją wody (przykłady: Syndicat des eaux d'Île-de-France, 
syndicat départemental d'alimentation en eau potable de la Vendée, syndicat des eaux et de l'assainissement du Bas- 
Rhin, syndicat intercommunal des eaux de la région grenobloise, syndicat de l'eau du Var-est, syndicat des eaux et de 
l'assainissement du Bas-Rhin). 

Chorwacja 

Podmioty zamawiające, o których mowa w art. 6 Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (ustawa 
o zamówieniach publicznych, Dziennik Ustaw nr 90/11), które są przedsiębiorstwami publicznymi lub instytucjami 
zmawiającymi i które, zgodnie z przepisami szczególnymi, prowadzą działalność związaną z konstrukcją 
(zapewnianiem) stałych sieci przeznaczonych do świadczenia usług publicznych w związku z produkcją, przesyłem lub 
dystrybucją wody pitnej oraz dostarczaniem do stałych sieci wody pitnej lub zarządzaniem tymi sieciami; takie jak 
podmioty ustanowione przez samorządy lokalne, działające jako publiczni dostawcy usług w zakresie dostarczania lub 
odprowadzania wody, zgodnie z ustawą Prawo wodne (Dziennik Ustaw nr 153/09 i 130/11). 

Włochy 

—  Podmioty odpowiedzialne za zarządzanie różnymi etapami usług w zakresie dystrybucji wody na mocy jednolitych 
przepisów prawa w sprawie bezpośredniego przejęcia kontroli nad usługami publicznymi przez władze lokalne 
i prowincje, zatwierdzonych przez Regio Decreto No2578 z dnia 15 października 1925 r., D.P.R. No902 z dnia 4 
października 1986 r. oraz dekretem legislacyjnym nr 267 z dnia 18 sierpnia 2000 r. przedstawiającym ujednolicony 
tekst ustaw w sprawie struktury władz lokalnych, ze szczególnym uwzględnieniem art. 112 i 116 

—  Acquedotto Pugliese S.p.A. (D.lgs. 11.5.1999 n. 141) 

—  Ente acquedotti siciliani utworzona na mocy Legge Regionale No2/2 z dnia 4 września 1979 r. oraz Lege Regionale 
No81 z dnia 9 sierpnia 1980 r., in liquidazione con Legge Regionale No9 z dnia 31 maja 2004 r. (art. 1) 

—  Ente sardo acquedotti e fognature utworzona ustawą nr 9 z dnia 5 lipca 1963 r. Poi ESAF S.p.A. nel 2003 – 
confluita in ABBANOA S.p.A:: ente soppresso il 29.7.2005 e posto in liquidazione con L.R. 21.4.2005 no7 (art. 5, 
comma 1)- Legge finanziaria 2005 

Cypr 

—  Τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας, zajmująca się dystrybucją wody na obszarach miejskich i innych obszarach na mocy 
περί Υδατοπρομήθειας Δημοτικών και Άλλων Περιοχών Νόμου, Κεφ. 350. 

Łotwa 

—  Podmioty prawa publicznego i prywatnego, które zajmują się produkcją, przesyłaniem i dystrybucją wody pitnej do 
systemu stałego i które dokonują zakupów zgodnie z ustawą „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 
vajadzībām” 
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Litwa 

—  Podmioty spełniające wymogi art. 70 ust. 1 i 2 ustawy o zamówieniach publicznych Republiki Litewskiej (Dziennik 
Urzędowy, nr 84-2000, 1996; nr 4-102, 2006), prowadzące działalność w zakresie produkcji, transportu lub 
dystrybucji wody pitnej zgodnie z ustawą o gospodarce wodą pitną i ściekami Republiki Litewskiej (Dziennik 
Urzędowy nr 82-3260, 2006). 

Luksemburg 

—  Oddziały władz lokalnych odpowiedzialne za dystrybucję wody 

—  Związki władz lokalnych zajmujące się produkcją lub dystrybucją wody, utworzone na mocy loi concernant la création 
des syndicats de communes z dnia 23 lutego 2001 r., z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami wprowadzonymi 
ustawą z dnia 23 grudnia 1958 r. oraz ustawą z dnia 29 lipca 1981 r., oraz na mocy loi ayant pour objet le 
renforcement de l'alimentation en eau potable du Grand-Duché du Luxembourg à partir du réservoir d'Esch-sur-Sûre z dnia 31 
lipca 1962 r. 

—  Syndicat de communes pour la construction, l'exploitation et l'entretien de la conduite d'eau du Sud-Est – SESE 

—  Syndicat des Eaux du Barrage d'Esch-sur-Sûre – SEBES 

—  Syndicat intercommunal pour la distribution d'eau dans la région de l'Est – SIDERE 

—  Syndicat des Eaux du Sud – SES 

—  Syndicat des communes pour la construction, l'exploitation et l'entretien d'une distribution d'eau à Savelborn- 
Freckeisen 

—  Syndicat pour la distribution d'eau dans les communes de Bous, Dalheim, Remich, Stadtbredimus et Waldbredimus – 
SR 

—  Syndicat de distribution d'eau des Ardennes – DEA 

—  Syndicat de communes pour la construction, l'exploitation et l'entretien d'une distribution d'eau dans les communes 
de Beaufort, Berdorf et Waldbillig 

—  Syndicat des eaux du Centre – SEC 

Węgry 

—  Podmioty zajmujące się produkcją, transportem lub dystrybucją wody pitnej na mocy art. 162-163 2003. évi CXXIX. 
törvény a közbeszerzésekről oraz 1995. évi LVII. törvény a vízgazdálkodásról. 

Malta 

—  Korporazzjoni għas-Servizzi ta' l-Ilma (Water Services Corporation) 

—  Korporazzjoni għas-Servizzi ta' Desalinazzjoni (Water Desalination Services) 

Niderlandy 

Podmioty zajmujące się produkcją lub dystrybucją wody zgodnie z Waterleidingwet 

Austria 

Władze lokalne oraz związki władz lokalnych zajmujące się produkcją, transportem lub dystrybucją wody pitnej na 
mocy Wasserversorgungsgesetze dziewięciu krajów związkowych. 
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Polska 

Przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, prowadzące działalność gospodarczą w zakresie 
zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym m.in.: 

—  AQUANET S.A., Poznań 

—  Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. w Katowicach 

—  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie 

—  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wrocław 

—  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. 

—  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. 

—  Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A. 

—  Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Zawierciu 

—  Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Katowicach S.A. 

—  Wodociągi Ustka Sp. z o.o. 

—  Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Łódź 

—  Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Szczecin 

Portugalia 

— Systemy międzygminne – przedsiębiorstwa z kapitałem państwowym lub inne podmioty publiczne, z większoś
ciowym udziałem, oraz przedsiębiorstwa prywatne, na mocy Decreto-Lei n.o 379/93 de 5 de novembro 1993, 
zmienionego przez Decreto-Lei n.o 176/99 de 25 de outubro 1999, Decreto-Lei n.o 439-A/99 de 29 de outubro 1999 
oraz Decreto-Lei n.o 103/2003 de 23 de maio 2003. Dopuszcza się bezpośredni zarząd państwa. 

—  Systemy gminne – władze lokalne oraz związki władz lokalnych, przedsiębiorstwa usługowe współpracujące 
z władzami lokalnymi, przedsiębiorstwa, w których całość lub większa część kapitału znajduje się rękach 
publicznych, lub przedsiębiorstwa prywatne na mocy Lei 53-F/2006 de 29 de dezembro 2006 oraz na mocy Decreto- 
Lei n.o 379/93 do 5 de novembro 1993, zmienionego przez Decreto-Lei n.o 176/99 de 25 de outubro 1999 r., Decreto- 
Lei n.o 439-A/99 de 29 de outubro 1999 oraz Decreto-Lei n.o 103/2003 de 23 de maio 2003.) 

Rumunia 

Departamente ale autorităților locale și companii care produc, transportă și distribuie apă (oddziały władz lokalnych 
oraz przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją, transportem i dystrybucją wody); 

przykłady: 

—  S.C. APA – C.T.T.A. S.A. Alba Iulia, Alba 

—  S.C. APA – C.T.T.A. S.A. Filiala Alba Iulia SA., Alba Iulia, Alba 

—  S.C. APA – C.T.T.A. S.A Filiala Blaj, Blaj, Alba 

—  Compania de Apă Arad 

—  S.C. Aquaterm AG 98 S.A. Curtea de Argeș, Argeș 

—  S.C. APA Canal 2000 S.A. Pitești, Argeș 
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—  S.C. APA Canal S.A. Onești, Bacău 

—  Compania de Apă-Canal, Oradea, Bihor 

—  R.A.J.A. Aquabis Bistrița, Bistrița-Năsăud 

—  S.C. APA Grup SA Botoșani, Botoșani 

—  Compania de Apă, Brașov, Brașov 

—  R.A. APA, Brăila, Brăila 

—  S.C. Ecoaquasa Sucursala Călărași, Călărași, Călărași 

—  S.C. Compania de Apă Someș S.A., Cluj, Cluj-Napoca 

—  S.C. Aquasom S.A. Dej, Cluj 

—  Regia Autonomă Județeană de Apă, Constanța, Constanța 

—  R.A.G.C. Târgoviște, Dâmbovița 

—  R.A. APA Craiova, Craiova, Dolj 

—  S.C. Apa-Canal S.A., Bailești, Dolj 

—  S.C. Apa-Prod S.A. Deva, Hunedoara 

—  R.A.J.A.C. Iași, Iași 

—  Direcția Apă-Canal, Pașcani, Iași 

—  Societatea Națională a Apelor Minerale (SNAM) 

Słowenia 

Podmioty zajmujące się produkcją, transportem lub dystrybucją wody na podstawie koncesji udzielanej na mocy Zakon 
o varstvu okolja (Uradni list RS, 32/93, 1/96) oraz decyzji wydawanych przez władze gminne. 

Mat. št. Naziv Poštna št. Kraj 

5015731 Javno komunalno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o. 1420 Trbovlje 

5067936 Komunala d.o.o. javno podjetje Murska Sobota 9000 Murska Sobota 

5067804 Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o. 1330 Kočevje 

5075556 Loška komunala, oskrba z vodo in plinom, d.d. Škofja Loka 4220 Škofja Loka 

5222109 Komunalno podjetje Velenje d.o.o. Izvajanje komunalnih de
javnosti d.o.o. 

3320 Velenje 

5072107 Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec d.o.o. 2380 Slovenj Gradec 

1122959 Komunala javno komunalno podjetje d.o.o. Gornji Grad 3342 Gornji Grad 

1332115 Režijski obrat Občine Jezersko 4206 Jezersko 
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Mat. št. Naziv Poštna št. Kraj 

1332155 Režijski obrat Občine Komenda 1218 Komenda 

1357883 Režijski obrat Občine Lovrenc na Pohorju 2344 Lovrenc na Pohorju 

1563068 Komuna, javno komunalno podjetje d.o.o. Beltinci 9231 Beltinci 

1637177 Pindža javno komunalno podjetje d.o.o. Petrovci 9203 Petrovci 

1683683 Javno podjetje Edš – Ekološka družba d.o.o. Šentjernej 8310 Šentjernej 

5015367 Javno podjetje KOVOD Postojna, vodovod, kanalizacija d.o. 
o., Postojna 

6230 Postojna 

5015707 Komunalno podjetje Vrhnika proizvodnja in distribucija vode 
d.d. 

1360 Vrhnika 

5016100 Komunalno podjetje Ilirska Bistrica 6250 Ilirska Bistrica 

5046688 Javno podjetje Vodovod – Kanalizacija d.o.o. Ljubljana 1000 Ljubljana 

5062403 Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o. 8340 Črnomelj 

5063485 Komunala Radovljica, javno podjetje za komunalno dejav
nost, d.o.o. 

4240 Radovljica 

5067731 Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o. 4000 Kranj 

5067758 Javno podjetje Komunala Cerknica d.o.o. 1380 Cerknica 

5068002 Javno komunalno podjetje Radlje ob Dravi d.o.o. 2360 Radlje ob Dravi 

5068126 JKP javno komunalno podjetje d.o.o. Slovenske Konjice 3210 Slovenske Konjice 

5068134 Javno komunalno podjetje Žalec d.o.o. 3310 Žalec 

5073049 Komunalno podjetje Ormož d.o.o. 2270 Ormož 

5073103 Kop Javno komunalno podjetje Zagorje ob Savi d.o.o. 1410 Zagorje ob Savi 

5073120 Komunala Novo mesto d.o.o., javno podjetje 8000 Novo mesto 

5102103 Javno komunalno podjetje Log d.o.o. 2390 Ravne na Koroškem 

5111501 Okp javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina d. 
o.o. 

3250 Rogaška Slatina 

5112141 Javno podjetje komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o. 1270 Litija 

5144558 Komunalno podjetje Kamnik d.d. 1241 Kamnik 
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Mat. št. Naziv Poštna št. Kraj 

5144574 Javno komunalno podjetje Grosuplje d.o.o. 1290 Grosuplje 

5144728 Ksp Hrastnik komunalno – stanovanjsko podjetje d.d. 1430 Hrastnik 

5145023 Komunalno podjetje Tržič d.o.o. 4290 Tržič 

5157064 Komunala Metlika javno podjetje d.o.o. 8330 Metlika 

5210461 Komunalno stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina 5270 Ajdovščina 

5213258 Javno komunalno podjetje Dravograd 2370 Dravograd 

5221897 Javno podjetje Komunala d.o.o. Mozirje 3330 Mozirje 

5227739 Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o. 1230 Domžale 

5243858 Komunala Trebnje d.o.o. 8210 Trebnje 

5254965 Komunala, komunalno podjetje d.o.o., Lendava 9220 Lendava – Lendva 

5321387 Komunalno podjetje Ptuj d.d. 2250 Ptuj 

5466016 Javno komunalno podjetje Šentjur d.o.o. 3230 Šentjur 

5475988 Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o. 1433 Radeče 

5529522 Radenska-Ekoss, podjetje za stanovanjsko, komunalno in 
ekološko dejavnost, Radenci d.o.o. 

9252 Radenci 

5777372 Vit-Pro d.o.o. Vitanje; Komunala Vitanje, javno podjetje d.o. 
o. 

3205 Vitanje 

5827558 Komunalno podjetje Logatec d.o.o. 1370 Logatec 

5874220 Režijski obrat Občine Osilnica 1337 Osilnica 

5874700 Režijski obrat Občine Turnišče 9224 Turnišče 

5874726 Režijski obrat Občine Črenšovci 9232 Črenšovci 

5874734 Režijski obrat Občine Kobilje 9223 Dobrovnik 

5881820 Režijski obrat Občina Kanal ob Soči 5213 Kanal 

5883067 Režijski obrat Občina Tišina 9251 Tišina 

5883148 Režijski obrat Občina Železniki 4228 Železniki 

5883342 Režijski obrat Občine Zreče 3214 Zreče 
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Mat. št. Naziv Poštna št. Kraj 

5883415 Režijski obrat Občina Bohinj 4264 Bohinjska Bistrica 

5883679 Režijski obrat Občina Črna na Koroškem 2393 Črna na Koroškem 

5914540 Vodovod – kanalizacija javno podjetje d.o.o. Celje 3000 Celje 

5926823 Jeko – In, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice 4270 Jesenice 

5945151 Javno komunalno podjetje Brezovica d.o.o. 1352 Preserje 

5156572 Kostak, komunalno in stavbno podjetje d.d. Krško 8270 Krško 

1162431 Vodokomunalni sistemi izgradnja in vzdrževanje vodokomu
nalnih sistemov d.o.o. Velike Lašče  

Velike Lašče 

1314297 Vodovodna zadruga Golnik, z.o.o. 4204 Golnik 

1332198 Režijski obrat Občine Dobrovnik 9223 Dobrovnik – 
Dobronak 

1357409 Režijski obrat Občine Dobje 3224 Dobje pri Planini 

1491083 Pungrad, javno komunalno podjetje d.o.o. Bodonci 9265 Bodonci 

1550144 Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d. 5000 Nova Gorica 

1672860 Vodovod Murska Sobota javno podjetje d.o.o. 9000 Murska Sobota 

5067545 Komunalno stanovanjsko podjetje Brežice d.d. 8250 Brežice 

5067782 Javno podjetje – Azienda Publica Rižanski vodovod Koper d. 
o.o. – S.R.L. 

6000 Koper – Capodistria 

5067880 Mariborski vodovod javno podjetje d.d. 2000 Maribor 

5068088 Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica 8290 Sevnica 

5072999 Kraški vodovod Sežana javno podjetje d.o.o. 6210 Sežana 

5073251 Hydrovod d.o.o. Kočevje 1330 Kočevje 

5387647 Komunalno-stanovanjsko podjetje Ljutomer d.o.o. 9240 Ljutomer 

5817978 Vodovodna zadruga Preddvor, z.b.o. 4205 Preddvor 

5874505 Režijski obrat Občina Laško  Laško 

5880076 Režijski obrat Občine Cerkno 5282 Cerkno 
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Mat. št. Naziv Poštna št. Kraj 

5883253 Režijski obrat Občine Rače Fram 2327 Rače 

5884624 Vodovodna zadruga Lom, z.o.o. 4290 Tržič 

5918375 Komunala, javno podjetje, Kranjska Gora, d.o.o. 4280 Kranjska Gora 

5939208 Vodovodna zadruga Senično, z.o.o. 4294 Križe 

1926764 Ekoviz d.o.o. 9000 Murska Sobota 

5077532 Komunala Tolmin, javno podjetje d.o.o. 5220 Tolmin 

5880289 Občina Gornja Radgona 9250 Gornja Radgona 

1274783 Wte Wassertechnik Gmbh, podružnica Kranjska Gora 4280 Kranjska Gora 

1785966 Wte Bled d.o.o. 4260 Bled 

1806599 Wte Essen 3270 Laško 

5073260 Komunalno stanovanjsko podjetje d.d. Sežana 6210 Sežana 

5227747 Javno podjetje centralna čistilna naprava Domžale – Kamnik 
d.o.o. 

1230 Domžale 

1215027 Aquasystems gospodarjenje z vodami d.o.o. 2000 Maribor 

1534424 Javno komunalno podjetje d.o.o. Mežica 2392 Mežica 

1639285 Čistilna naprava Lendava d.o.o. 9220 Lendava – Lendva 

5066310 Nigrad javno komunalno podjetje d.d. 2000 Maribor 

5072255 Javno podjetje – Azienda Pubblica Komunala Koper, d.o.o. – 
S.R.L. 

6000 Koper – Capodistria 

5156858 Javno podjetje Komunala Izola, d.o.o. Azienda Pubblica Ko
munala Isola, S.R.L. 

6310 Izola – Isola 

5338271 Gop gradbena, organizacijska in prodajna dejavnost, d.o.o. 8233 Mirna 

5708257 Stadij, d.o.o., Hruševje 6225 Hruševje 

5144647 Komunala, javno komunalno podjetje Idrija, d.o.o. 5280 Idrija 

5105633 Javno podjetje Okolje Piran 6330 Piran – Pirano 

5874327 Režijski obrat Občina Kranjska Gora 4280 Kranjska Gora 

1197380 Čista narava, javno komunalno podjetje d.o.o. Moravske To
plice 

9226 Moravske Toplice  
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Słowacja 

—  Podmioty obsługujące publiczne systemy wodociągowe w związku z produkcją lub transportem i dystrybucją wody 
pitnej dla ludności na podstawie pozwolenia handlowego i świadectwa kompetencji zawodowych w zakresie obsługi 
publicznych systemów wodociągowych, przyznanych na mocy ustawy nr 442/2002 Coll. zmienionej ustawami 
nr 525/2003 Coll., nr 364/2004 Coll., nr 587/2004 Coll. i nr 230/2005 Coll. 

—  Podmioty prowadzące zakłady gospodarki wodnej zgodnie z warunkami, o których mowa w ustawie nr 364/2004 
Coll. zmienionej ustawami nr 587/2004 Coll. i nr 230/2005 Coll., na podstawie pozwolenia przyznanego na mocy 
ustawy nr 135/1994 Coll. zmienionej ustawami nr 52/1982 Coll., nr 595/1990 Coll., nr 128/1991 Coll., 
nr 238/1993 Coll., nr 416/2001 Coll., nr 533/2001 Coll., i jednocześnie zajmujące się transportem lub dystrybucją 
wody pitnej dla ludności zgodnie z ustawą nr 442/2002 Coll. zmienionej ustawami nr 525/2003 Coll., nr 364/2004 
Coll., nr 587/2004 Coll. i nr 230/2005 Coll. 

Na przykład: 

—  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 

—  Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 

—  Považská vodárenská spoločnosť, a.s. 

—  Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. 

—  Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 

—  Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. 

—  Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. 

Finlandia 

—  Instytucje zajmujące się dostawą wody na podstawie sekcji 3 vesihuoltolaki/lagen om vattentjänster (119/2001). 

Szwecja 

Władze lokalne oraz spółki komunalne zajmujące się produkcją, transportem lub dystrybucją wody pitnej na mocy lagen 
(2006:412) om allmänna vattentjänster. 

Zjednoczone Królestwo 

—  Spółka powołana jako przedsiębiorstwo wodociągowe lub przedsiębiorstwo kanalizacyjne na mocy Water Industry Act 
1991 

—  Instytucja wodno-kanalizacyjna utworzona na mocy sekcji 62 ustawy Local Government etc (Scotland) Act 1994. 

—  The Department for Regional Development (Northern Ireland) 

III. MIEJSKI TRANSPORT KOLEJOWY, TRAMWAJOWY, TROLEJBUSOWY LUB AUTOBUSOWY 

Belgia 

—  Société des Transports intercommunaux de Bruxelles/Maatschappij voor intercommunaal Vervoer van Brussel 

—  Société régionale wallonne du Transport et ses sociétés d'exploitation (TEC Liège–Verviers, TEC Namur–Luxembourg, 
TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut)/ Société régionale wallonne du Transport en haar exploitatiemaat
schappijen (TEC Liège–Verviers, TEC Namur–Luxembourg, TEC Brabant wallon, TEC Charleroi, TEC Hainaut) 
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—  Vlaamse Vervoermaatschappij (De Lijn) 

—  Spółki prywatne posiadające specjalne lub wyłączne prawa 

Bułgaria 

—  „Метрополитен” ЕАД, София 

—  „Столичен електротранспорт” ЕАД, София 

—  „Столичен автотранспорт” ЕАД, София 

—  „Бургасбус” ЕООД, Бургас 

—  „Градски транспорт” ЕАД, Варна 

—  „Тролейбусен транспорт” ЕООД, Враца 

—  „Общински пътнически транспорт” ЕООД, Габрово 

—  „Автобусен транспорт” ЕООД, Добрич 

—  „Тролейбусен транспорт” ЕООД, Добрич 

—  „Тролейбусен транспорт” ЕООД, Пазарджик 

—  „Тролейбусен транспорт” ЕООД, Перник 

—  „Автобусни превози” ЕАД, Плевен 

—  „Тролейбусен транспорт” ЕООД, Плевен 

—  „Градски транспорт Пловдив” ЕАД, Пловдив 

—  „Градски транспорт” ЕООД, Русе 

—  „Пътнически превози” ЕАД, Сливен 

—  „Автобусни превози” ЕООД, Стара Загора 

—  „Тролейбусен транспорт” ЕООД, Хасково 

Republika Czeska 

—  Wszystkie podmioty zamawiające w sektorach, które świadczą usługi miejskiego transportu kolejowego, 
tramwajowego, trolejbusowego lub autobusowego określone w sekcji 4 ust. 1 lit. f) ustawy nr 137/2006 Coll. 
w sprawie zamówień publicznych, z wszelkimi późniejszymi zmianami. 

Przykłady podmiotów zamawiających: 

—  Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost 

—  Dopravní podnik města Brna, a. s. 

—  Dopravní podnik Ostrava a.s. 

—  Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. 

—  Dopravní podnik města Olomouce, a.s. 
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Dania 

—  DSB 

—  DSB S-tog A/S 

—  Podmioty świadczące usługi autobusowe dla ludności (zwykłe usługi regularne) na podstawie zezwolenia nadanego 
na mocy lov om buskørsel, zob. akt ujednolicający nr 107 z dnia 19 lutego 2003 r. 

—  Metroselskabet I/S 

Niemcy 

Przedsiębiorstwa świadczące usługi dla ludności w zakresie transportu na krótkich trasach na podstawie zezwolenia 
nadanego na mocy Personenbeförderungsgesetz z dnia 21 marca 1961 r., ostatnio zmienionej dnia 31 października 2006 r. 

Estonia 

—  Podmioty prowadzące działalność na mocy § 10 ust. 3 ustawy o zamówieniach publicznych (RT I 21.02.2007, 15, 
76) i § 14 ustawy o konkurencji (RT I 2001, 56 332) 

—  AS Tallinna Autobussikoondis 

—  AS Tallinna Trammi- ja Trollibussikoondis 

—  Narva Bussiveod AS 

Irlandia 

—  Iarnród Éireann [Irish Rail] 

—  Railway Procurement Agency 

—  Luas [Dublin Light Rail] 

—  Bus Éireann [Irish Bus] 

—  Bus Átha Cliath [Dublin Bus] 

—  Podmioty świadczące usługi transportowe dla ludności na mocy zmienionej ustawy Road Transport Act 1932 

Grecja 

—  „Ηλεκτροκίνητα Λεωφορεία Περιοχής Αθηνών – Πειραιώς Α.Ε.” („Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε.”) (Trolejbusy Ateny-Pireus S.A), 
utworzona i prowadząca działalność na mocy dekretu legislacyjnego nr 768/1970 (Α'273), ustawy nr 588/1977 
(Α'148) oraz ustawy nr 2669/1998 (Α'283) 

—  „Ηλεκτρικοί Σιδηρόδρομοι Αθηνών – Πειραιώς” („Η.Σ.Α.Π. Α.Ε.”) (Kolej Elektryczna Ateny – Pireus), utworzona 
i prowadząca działalność na mocy ustaw nr 352/1976 (Α' 147) i nr 2669/1998 (Α'283) 

—  „Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Α.Ε.” („Ο.Α.ΣΑ. Α.Ε.”) (Organizacja Transportu Miejskiego w Atenach S.A), 
utworzona i prowadząca działalność na mocy ustaw nr 2175/1993 (Α'211) i nr 2669/1998 (Α'283) 

—  „Εταιρεία Θερμικών Λεωφορείων Α.Ε.” („Ε.Θ.Ε.Λ. Α.Ε.”), (Company of Thermal Buses S.A.) utworzona i prowadząca 
działalność na mocy ustaw nr 2175/1993 (Α'211) i nr 2669/1998 (Α'283) 

—  „Αττικό Μετρό Α.Ε.” (Attiko Metro S.A), utworzona i prowadząca działalność na mocy ustawy nr 1955/1991 
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—  „Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης” („Ο.Α.Σ.Θ.”), utworzona i prowadząca działalność na mocy dekretu 
nr 3721/1957, dekretu legislacyjnego nr 716/1970 oraz ustaw nr 866/79 i nr 2898/2001 (Α'71) 

—  „Κοινό Ταμείο Είσπραξης Λεωφορείων” („Κ.Τ.Ε.Λ.”), prowadząca działalność na mocy ustawy nr 2963/2001 (Α'268) 

—  „Δημοτικές Επιχειρήσεις Λεωφορείων Ρόδου και Κω”, znana również odpowiednio jako „ΡΟΔΑ” oraz „ΔΕΑΣ ΚΩ”, 
prowadząca działalność na mocy ustawy nr 2963/2001 (Α'268). 

Hiszpania 

—  Podmioty świadczące usługi w zakresie miejskiego transportu publicznego na mocy Ley 7/1985 Reguladora de las 
Bases de Régimen Local z dnia 2 kwietnia 1985 r.; Real Decreto legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba 
el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local oraz, w stosownych przypadkach, 
odpowiednich przepisów regionalnych. 

—  Podmioty świadczące usługi autobusowe dla ludności na mocy przepisu przejściowego nr trzy Ley 16/1987, de 30 de 
julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. 

Przykłady: 

—  Empresa Municipal de Transportes de Madrid 

—  Empresa Municipal de Transportes de Málaga 

—  Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Palma de Mallorca 

—  Empresa Municipal de Transportes Públicos de Tarragona 

—  Empresa Municipal de Transportes de Valencia 

—  Transporte Urbano de Sevilla, S.A.M. (TUSSAM) 

—  Transporte Urbano de Zaragoza, S.A. (TUZSA) 

—  Entitat Metropolitana de Transport – AMB 

—  Eusko Trenbideak, s.a. 

—  Ferrocarril Metropolitá de Barcelona, sa 

—  Ferrocariles de la Generalitat Valenciana 

—  Consorcio de Transportes de Mallorca 

—  Metro de Madrid 

—  Metro de Málaga, S.A., 

—  Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (Renfe) 

Francja 

—  Podmioty świadczące usługi transportowe dla ludności na mocy art. 7-II Loi d'orientation des transports intérieurs no 82- 
1153 z dnia 30 grudnia 1982 r. 

—  Régie des transports de Marseille 

—  RDT 13 Régie départementale des transports des Bouches du Rhône 

—  Régie départementale des transports du Jura 
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—  RDTHV Régie départementale des transports de la Haute-Vienne 

—  Régie autonome des transports parisiens, Société nationale des chemins de fer français oraz inne podmioty 
świadczące usługi transportowe na podstawie zezwolenia udzielonego przez Syndicat des transports d'Île-de-France, 
na mocy Ordonnance no59-151 z dnia 7 stycznia 1959 r. z późniejszymi zmianami oraz towarzyszących temu aktowi 
dekretów wykonawczych w odniesieniu do organizacji transportu pasażerskiego w regionie Île-de-France. 

—  Réseau ferré de France, spółka państwowa utworzona na mocy ustawy nr 97-135 z dnia 13 lutego 1997 r. 

—  Organy regionalne lub lokalne lub grupy organów regionalnych lub lokalnych będące organem organizacyjnym ds. 
transportu (na przykład: Communauté urbaine de Lyon). 

Chorwacja 

Podmioty zamawiające, o których mowa w art. 6 Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (ustawa 
o zamówieniach publicznych, Dziennik Ustaw nr 90/11), które są przedsiębiorstwami publicznymi lub instytucjami 
zmawiającymi i które, zgodnie z przepisami szczególnymi, prowadzą działalność związaną z udostępnianiem sieci 
przeznaczonych do świadczenia usług publicznych w zakresie miejskich usług kolejowych, systemów zautomatyzo
wanych, tramwajów, autobusów, trolejbusów i kolejek linowych, lub zarządzaniem tymi sieciami, takie jak podmioty 
świadczące wspomniane usługi publiczne zgodnie z ustawą o użyteczności publicznej (Dziennik Ustaw nr 36/95, 70/97, 
128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11). 

Włochy 

Podmioty, spółki i przedsiębiorstwa świadczące usługi transportu publicznego drogą kolejową, systemem automa
tycznym, tramwajami, trolejbusami lub autobusami lub zarządzające odpowiednimi infrastrukturami na poziomie 
krajowym. 

Należą do nich, na przykład: 

—  Podmioty, spółki i przedsiębiorstwa świadczące usługi transportu publicznego na podstawie zezwolenia udzielonego 
na mocy dekretu Ministro dei Trasporti No316 z dnia 1 grudnia 2006 r. Regolamento recante riordino dei servizi automobi
listici interregionali di competenza statale 

—  Podmioty, spółki i przedsiębiorstwa świadczące usługi transportowe dla ludności na mocy art. 1 ust. 4 lub 15 Regio 
Decreto No 2578 z dnia 15 października 1925 r. – Approvazione del testo unico della legge sull'assunzione diretta dei 
pubblici servizi da parte dei comuni e delle province. 

—  Podmioty, spółki i przedsiębiorstwa świadczące usługi transportowe dla ludności na mocy Decreto Legislativo No422 
z dnia 19 listopada 1997 r. – Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto 
pubblico locale, na mocy art. 4 ust. 4 Legge No59 z dnia 15 marca 1997 – zmienionego przez Decreto Legislativo No 

400 z dnia 20 września 1999 r. i przez art. 45 Legge No166 z 1 sierpnia 2002 r. 

—  Podmioty, spółki i przedsiębiorstwa świadczące usługi transportu publicznego na mocy art. 113 jednolitego tekstu 
ustaw w sprawie struktury władz lokalnych, zatwierdzonego przez Legge No267 z dnia 18 sierpnia 2000 r., 
zmienionego przez art. 35 Legge No448 z dnia 28 grudnia 2001 r. 

—  Podmioty, spółki i przedsiębiorstwa prowadzące działalność na podstawie koncesji udzielonej na mocy art. 242 lub 
art. 256 Regio Decreto No1447 z dnia 9 maja 1912 r. zatwierdzającego skonsolidowany tekst ustaw w sprawie le 
ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili. 

—  Podmioty, spółki i przedsiębiorstwa oraz władze lokalne prowadzące działalność na podstawie koncesji udzielonej na 
mocy art. 4 Legge No410 z dnia 4 czerwca 1949 r. – Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di 
trasporto in concessione. 

—  Podmioty, spółki i przedsiębiorstwa prowadzące działalność na podstawie koncesji udzielonej na mocy art. 14 Legge 
No1221 z dnia 2 sierpnia 1952 r. – Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in 
regime di concessione 
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Cypr 

Łotwa 

Podmioty prawa publicznego i prywatnego, które świadczą usługi przewozów pasażerskich autobusami, trolejbusami lub 
tramwajami co najmniej w następujących miastach: Rīga, Jūrmala, Liepāja, Daugavpils, Jelgava, Rēzekne i Ventspils. 

Litwa 

—  Akcinė bendrovė „Autrolis” 

—  Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus autobusai” 

—  Uždaroji akcinė bendrovė „Kauno autobusai” 

—  Uždaroji akcinė bendrovė „Vilniaus troleibusai” 

—  Inne podmioty spełniające wymogi art. 70 ust. 1 i 2 ustawy o zamówieniach publicznych Republiki Litewskiej 
(Dziennik Urzędowy, nr 84-2000, 1996; nr 4-102, 2006) prowadzące działalność w zakresie usług miejskiego 
transportu kolejowego, tramwajowego, trolejbusowego lub autobusowego zgodnie z Kodeksem transportu 
drogowego Republiki Litewskiej (Dziennik Urzędowy, nr 119-2772, 1996). 

Luksemburg 

—  Chemins de fer luxembourgeois (CFL). 

—  Service communal des autobus municipaux de la Ville de Luxembourg. 

—  Transports intercommunaux du canton d'Esch–sur–Alzette (TICE). 

—  Przedsiębiorstwa świadczące usługi autobusowe na mocy règlement grand-ducal concernant les conditions d'octroi des 
autorisations d'établissement et d'exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérées z dnia 3 
lutego 1978 r. 

Węgry 

— Podmioty świadczące usługi regularnych przewozów autobusowych dla ludności na trasach lokalnych i daleko
bieżnych na mocy art. 162-163 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről i 1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről. 

—  Podmioty świadczące usługi krajowego pasażerskiego transportu kolejowego na mocy art. 162-163 2003. évi 
CXXIX. törvény a közbeszerzésekről oraz 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről. 

Malta 

—  L-Awtorita` dwar it-Trasport ta' Malta (Malta Transport Authority) 

Niderlandy 

Podmioty świadczące usługi transportowe dla ludności na mocy rozdziału II (Openbaar Vervoer) ustawy Wet Personen
vervoer. Na przykład: 

—  RET (Rotterdam) 

—  HTM (Den Haag) 

—  GVB (Amsterdam) 
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Austria 

—  Podmioty mające zezwolenie na świadczenie usług transportowych na mocy Eisenbahngesetz, BGBl. No 60/1957, 
z późniejszymi zmianami, lub Kraftfahrliniengesetz, BGBl. I No 203/1999, z późniejszymi zmianami. 

Polska  

(1) Podmioty świadczące usługi kolei miejskiej, prowadzące działalność na podstawie koncesji wydanej zgodnie 
z ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym  

(2) Podmioty świadczące usługi miejskiego transportu autobusowego dla ludności, prowadzące działalność na podstawie 
zezwolenia wydanego zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym oraz podmioty 
świadczące usługi transportu miejskiego dla ludności 

w tym m.in.: 

—  Komunalne Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o, Białystok 

—  Komunalny Zakład Komunikacyjny Sp. z o.o Białystok 

—  Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o Grudziądz 

—  Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o w Zamościu 

—  Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Sp. z o.o. 

—  Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. Lublin 

—  Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A., Kraków 

—  Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A., Wrocław 

—  Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Częstochowa 

—  Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο., Gniezno 

—  Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο., Olsztyn 

—  Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., Radomsko 

—  Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z ο.ο., Wałbrzych 

—  Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o. 

—  Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. w Świdnicy 

—  Miejskie Zakłady Komunikacyjne Sp. z o.o., Bydgoszcz 

—  Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o., Warszawa 

—  Opolskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A. w Opolu 

—  Polbus – PKS Sp. z o.o., Wrocław 

—  Polskie Koleje Linowe Sp. z o.o. Zakopane 

—  Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o., Gliwice 

—  Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Sosnowcu 

—  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Leszno Sp. z o.o. 

—  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A., Kłodzko 
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—  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej S.A., Katowice 

—  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Brodnicy S.A. 

—  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dzierżoniowie S.A. 

—  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kluczborku Sp. z o.o. 

—  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krośnie S.A. 

—  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Sp. z o.o. 

—  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Rzeszowie S.A. 

—  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Strzelcach Opolskich S.A. 

—  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Wieluń Sp. z o.o. 

—  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kamiennej Górze Sp. zο.ο. 

—  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A. 

—  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bielsku-Białej S.A. 

—  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z o.o. 

—  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Cieszynie Sp. z ο.ο. 

—  Przedsiębiorstwo Przewozu Towarów Powszechnej Komunikacji Samochodowej S.A. 

—  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bolesławcu Sp. z ο.ο. 

—  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mińsku Mazowieckim S.A. 

—  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Siedlcach S.A. 

—  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „SOKOŁÓW” w Sokołowie Podlaskim S.A. 

—  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Garwolinie S.A. 

—  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lubaniu Sp. z o.o. 

—  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Łukowie S.A. 

—  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wadowicach S.A. 

—  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Staszowie Sp. z o.o. 

—  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Krakowie S.A. 

—  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Dębicy S.A. 

—  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zawierciu S.A. 

—  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Żyrardowie S.A. 

—  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Pszczynie Sp. z o.o. 

—  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Płocku S.A. 

—  Przedsiębiorstwo Spedycyjno-Transportowe „Transgór” Sp. z o.o. 

—  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Stalowej Woli S.A. 
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—  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jarosławiu S.A. 

—  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ciechanowie S.A. 

—  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mławie S.A. 

—  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nysie Sp. z o.o. 

—  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrowcu Świętokrzyskim S.A. 

—  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kielcach S.A. 

—  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Końskich S.A. 

—  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Jędrzejowie S.A. 

—  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Oławie S.A. 

—  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wałbrzychu Sp. z o.o. 

—  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Busku Zdroju S.A. 

—  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Ostrołęce S.A. 

—  Tramwaje Śląskie S.A. 

—  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Olkuszu S.A. 

—  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Przasnyszu S.A. 

—  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Nowym Sączu S.A. 

—  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Radomsko Sp. z o.o. 

—  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Myszkowie Sp. z ο.ο. 

—  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Lublińcu Sp. z o.o. 

—  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Głubczycach Sp. z o.o. 

—  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Suwałkach S.A. 

—  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Koninie S.A. 

—  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Turku S.A. 

—  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z o.o. 

—  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Nowa Sól Sp. z o.o. 

—  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Zielona Góra Sp. z o.o. 

—  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Przemyślu 

—  Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Koło 

—  Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Biłgoraj 

—  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Częstochowa S.A. 

—  Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Gdańsk 

—  Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Kalisz 
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—  Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Konin 

—  Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Nowy Dwór Mazowiecki 

—  Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Starogard Gdański 

—  Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Toruń 

—  Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej, Warszawa 

—  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Białymstoku S.A. 

—  Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Cieszynie Sp. z o.o. 

—  Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie 

—  Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Krasnymstawie 

—  Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Olsztynie 

—  Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Ostrowie Wlkp. 

—  Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Poznaniu 

—  Przedsiębiorstwo Państwowej Komunikacji Samochodowej w Zgorzelcu Sp. z o.o. 

—  Szczecińsko-Polickie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o. 

—  Tramwaje Śląskie S.A., Katowice 

—  Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. 

—  Zakład Komunikacji Miejskiej w Gdańsku Sp. z o.o. 

Portugalia 

—  Metropolitano de Lisboa, E.P., na mocy Decreto-Lei n.o 439/78 de 30 de dezembro de 1978 

—  Władze lokalne, zakłady i przedsiębiorstwa władz lokalnych działające na podstawie przepisów Lei n.o 58/98 de18 
de agosto 1998, świadczące usługi transportowe na mocy Lei n.o 159/99 de 14 de setembro de 1999 

—  Władze publiczne oraz przedsiębiorstwa publiczne świadczące usługi kolejowe na mocy Lei n.o 10/90 do 17 de março 
1990 

—  Podmioty świadczące usługi w zakresie transportu publicznego na mocy art. 98 Regulamento de Transportes em 
Automóveis (Decreto n.o 37272 do 31 de dezembro 1948) 

—  Podmioty świadczące usługi w zakresie transportu publicznego na mocy Lei n.o 688/73 de 21 de dezembro 1973 

—  Podmioty świadczące usługi w zakresie transportu publicznego na mocy Decreto-Lei n.o 38144 do 31 de dezembro 
1950 

—  Metro do Porto, S.A., na mocy Decreto-Lei n.o 394-A/98 do 15 de dezembro 1998, zmienionego przez Decreto-Lei n.o 

261/2001 de 26 setembro de 2001. 

—  Normetro, S.A., na mocy Decreto-Lei n.o 394-A/98 de 15 de dezembro 1998, zmienionego przez Decreto-Lei n.o 

261/2001 de 26 de setembro de 2001 

—  Metropolitano Ligeiro de Mirandela, S.A., na mocy Decreto-Lei n.o 24/95 do 8 de fevereiro 1995 

—  Metro do Mondego, S.A., na mocy Decreto-Lei n.o 10/2002 de 24 de janeiro 2002 
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—  Metro Transportes do Sul, S.A., na mocy Decreto-Lei n.o 337/99 de 24 de agosto 1999 

—  Władze lokalne oraz przedsiębiorstwa władz lokalnych świadczące usługi transportowe na mocy Lei n.o 159/99 de 
14 de setembro de 1999 

Rumunia 

—  S.C. de Transport cu Metroul București – „Metrorex” SA 

—  Regii Autonome Locale de Transport Urban de Călători 

Słowenia 

Spółki świadczące usługi w zakresie publicznego, miejskiego transportu autobusowego na mocy Zakon o prevozih v 
cestnem prometu (Uradni list RS, 72/94, 54/96, 48/98 in 65/99). 

Mat. št. Naziv Poštna št. Kraj 

1540564 Avtobusni prevozi Rižana d.o.o. Dekani 6271 Dekani 

5065011 Avtobusni promet Murska Sobota d.d. 9000 Murska Sobota 

5097053 ALPETOUR, Potovalna agencija 4000 Škofja Loka 

5097061 ALPETOUR, Špedicija in transport,d.d. Škofja Loka 4220 Škofja Loka 

5107717 INTEGRAL BREBUS Brežice d.o.o. 8250 Brežice 

5143233 IZLETNIK CELJE d.d. Prometno in turistično podjetje Celje 3000 Celje 

5143373 AVRIGO Družba za avtobusni promet in turizem d.d. Nova 
Gorica 

5000 Nova Gorica 

5222966 Javno podjetje Ljubljanski potniški promet d.o.o. 1000 Ljubljana 

5263433 CERTUS Avtobusni promet Maribor d.d. 2000 Maribor 

5352657 I & I – Avtobusni prevozi d.d. Koper 6000 Koper – Capodistria 

5357845 METEOR Cerklje 4207 Cerklje 

5410711 KORATUR Avtobusni promet in turizem d.d. Prevalje 2391 Prevalje 

5465486 INTEGRAL, Avto. promet Tržič, d.d. 4290 Tržič 

5544378 KAM-BUS Družba za prevoz potnikov, turizem in vzdrže
vanje vozil, d.d. Kamnik 

1241 Kamnik 

5880190 MPOV Storitve in trgovina d.o.o. Vinica 8344 Vinica  
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Słowacja 

—  Przewoźnicy prowadzący działalność, na podstawie pozwolenia, w zakresie publicznego transportu pasażerskiego 
tramwajami, trolejbusami, pojazdami specjalnymi lub kolejkami linowymi na mocy art. 23 ustawy nr 164/1996 
Coll. zmienionej ustawami nr 58/1997 Coll., nr 260/2001 Coll., nr 416/2001 Coll. i nr 114/2004 Coll. 

—  Przewoźnicy prowadzący działalność w zakresie regularnego krajowego transportu autobusowego dla ludności na 
terytorium Republiki Słowackiej lub również na części terytorium państwa obcego lub na określonej części 
terytorium Republiki Słowackiej na podstawie pozwolenia na prowadzenie transportu autobusowego oraz na 
podstawie licencji transportowej na konkretną trasę, które udzielane są na mocy ustawy nr 168/1996 Coll. 
zmienionej ustawami nr 386/1996 Coll., nr 58/1997 Coll., nr 340/2000 Coll., nr 416/2001 Coll., nr 506/2002 
Coll., nr 534/2003 Coll. i nr 114/2004 Coll. 

Na przykład: 

—  Dopravný podnik Bratislava, a.s. 

—  Dopravný podnik mesta Košice, a.s. 

—  Dopravný podnik mesta Prešov, a.s. 

—  Dopravný podnik mesta Žilina, a.s. 

Finlandia 

Podmioty świadczące regularne usługi w zakresie transportu autokarowego na podstawie specjalnej lub wyłącznej 
licencji przyznawanej na mocy laki luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä/ lagen om tillståndspliktig persontrafik på 
väg (343/1991) oraz organy ds. transportu miejskiego i przedsiębiorstwa publiczne świadczące usługi w zakresie 
transportu publicznego autobusami, koleją lub koleją podziemną, bądź też utrzymujące sieć w celu świadczenia tego 
rodzaju usług transportowych. 

Szwecja 

Podmioty świadczące usługi w zakresie kolei miejskiej lub tramwajów na mocy lagen (1997:734) om ansvar för viss 
kollektiv persontrafik oraz lagen (1990:1157) säkerhet vid tunnelbana och spårväg. 

Podmioty publiczne lub prywatne prowadzące usługi trolejbusowe lub autobusowe na mocy lagen (1997:734) om 
ansvar för viss kollektiv persontrafik oraz yrkestrafiklagen (1998:490). 

Zjednoczone Królestwo 

—  London Regional Transport 

—  London Underground Limited 

—  Transport for London 

—  Podmiot zależny spółki Transport for London w rozumieniu sekcji 424(1) ustawy Greater London Authority Act 1999 

—  Strathclyde Passenger Transport Executive 

—  Greater Manchester Passenger Transport Executive 

—  Tyne and Wear Passenger Transport Executive 

—  Brighton Borough Council 

—  South Yorkshire Passenger Transport Executive 

—  South Yorkshire Supertram Limited 
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—  Blackpool Transport Services Limited 

—  Conwy County Borough Council 

—  Osoba świadcząca usługi lokalne w Londynie określone w sekcji 179(1) ustawy Greater London Authority Act 1999 
(usługi autobusowe) zgodnie z umową zawartą przez spółkę Transport for London na mocy sekcji 156(2) tej ustawy 
lub zgodnie z umową ze spółką zależną świadczącą usługi transportowe określoną w sekcji 169 tej ustawy 

—  Northern Ireland Transport Holding Company 

—  Osoba posiadająca pozwolenie na świadczenie usług drogowych, wydane na mocy sekcji 4(1) ustawy Transport Act 
(Northern Ireland) 1967, które upoważnia ją do świadczenia regularnych usług w rozumieniu tego pozwolenia. 

IV. PORTY MORSKIE, ŚRÓDLĄDOWE LUB INNA INFRASTRUKTURA TERMINALI 

Belgia 

—  Gemeentelijk Havenbedrijf van Antwerpen 

—  Havenbedrijf van Gent 

—  Maatschappij der Brugse Zeevaartinrichtigen 

—  Port autonome de Charleroi 

—  Port autonome de Namur 

—  Port autonome de Liège 

—  Port autonome du Centre et de l'Ouest 

—  Société régionale du Port de Bruxelles/Gewestelijk Vennootschap van de Haven van Brussel 

—  Waterwegen en Zeekanaal 

—  De Scheepvaart 

Bułgaria 

ДП„Пристанищна инфраструктура” 

Podmioty, które na podstawie specjalnych lub wyłącznych praw eksploatują porty na potrzeby transportu publicznego 
o znaczeniu krajowym lub ich części, wymienione w załączniku nr 1 do art. 103a Закона за морските пространства, 
вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр.12/11.02.2000): 

—  „Пристанище Варна” ЕАД 

—  „Порт Балчик” АД 

—  „БМ Порт” АД 

—  „Пристанище Бургас” ЕАД 

—  „Пристанищен комплекс – Русе” ЕАД 

—  „Пристанищен комплекс – Лом” ЕАД 

—  „Пристанище Видин” ЕООД 

—  „Драгажен флот – Истър” АД 

—  „Дунавски индустриален парк” АД 

24.12.2016 L 356/1405 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



Podmioty, które na podstawie specjalnych lub wyłącznych praw eksploatują porty na potrzeby transportu publicznego 
o znaczeniu regionalnym lub ich części, wymienione w załączniku nr 2 do art. 103a Закона за морските пространства, 
вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (обн., ДВ, бр.12/11.02.2000): 

—  „Фиш Порт” АД 

—  Кораборемонтен завод „Порт – Бургас” АД 

—  „Либърти металс груп” АД 

—  „Трансстрой – Бургас” АД 

—  „Одесос ПБМ” АД 

—  „Поддържане чистотата на морските води” АД 

—  „Поларис 8” ООД 

—  „Лесил” АД 

—  „Ромпетрол – България” АД 

—  „Булмаркет – ДМ” ООД 

—  „Свободна зона – Русе” ЕАД 

—  „Дунавски драгажен флот” – АД 

—  „Нарен” ООД 

—  „ТЕЦ Свилоза” АД 

—  НЕК ЕАД – клон „АЕЦ – Белене” 

—  „Нафтекс Петрол” ЕООД 

—  „Фериботен комплекс” АД 

—  „Дунавски драгажен флот Дуним” АД 

—  „ОМВ България” ЕООД 

—  СО МАТ АД – клон Видин 

—  „Свободна зона – Видин” ЕАД 

—  „Дунавски драгажен флот Видин” 

—  „Дунав турс” АД 

—  „Меком” ООД 

—  „Дубъл Ве Ко” ЕООД 

Republika Czeska 

Wszystkie podmioty zamawiające działające w branżach, które eksploatują określony obszar geograficzny w celu 
organizacji i obsługi portów morskich i śródlądowych lub innych obiektów terminalowych na rzecz przewoźników 
lotniczych, morskich lub żeglugi śródlądowej (podlegające przepisom sekcji 4 ust. 1 lit. i) ustawy nr 137/2006 Coll. 
w sprawie zamówień publicznych, z późniejszymi zmianami). 

Przykłady podmiotów zamawiających: 

—  České přístavy, a.s. 
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Dania 

—  Porty zgodnie z definicją określoną w § 1 lov om havne, zob. ustawa nr 326 z dnia 28 maja 1999 r. 

Niemcy 

—  Porty morskie będące w całości lub częściowo własnością władz terytorialnych (kraje związkowe, okręgi, gminy). 

—  Porty śródlądowe podlegające Hafenordnung na mocy Wassergesetze poszczególnych krajów związkowych 

Estonia 

Podmioty prowadzące działalność na mocy § 10 ust. 3 ustawy o zamówieniach publicznych (RT I 21.02.2007, 15, 76) 
i § 14 ustawy o konkurencji (RT I 2001, 56 332): 

—  AS Saarte Liinid; 

—  AS Tallinna Sadam 

Irlandia 

—  Porty prowadzące działalność na mocy Harbours Acts 1946 to 2000 

—  Port Rosslare Harbour, prowadzący działalność na mocy Fishguard and Rosslare Railways and Harbours Acts 1899 

Grecja 

—  „Οργανισμός Λιμένος Βόλου Ανώνυμη Εταιρεία” („Ο.Λ.Β. Α.Ε.”), na podstawie ustawy nr 2932/01 

—  „Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας Ανώνυμη Εταιρεία” („Ο.Λ.Ε. Α.Ε.”), na podstawie ustawy nr 2932/01 

—  „Οργανισμός Λιμένος Ηγουμενίτσας Ανώνυμη Εταιρεία” („Ο.Λ.ΗΓ. Α.Ε.”), na podstawie ustawy nr 2932/01 

—  „Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου Ανώνυμη Εταιρεία” („Ο.Λ.Η. Α.Ε.”), na podstawie ustawy nr 2932/01 

—  „Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Ανώνυμη Εταιρεία” („Ο.Λ.Κ. Α.Ε.”), na podstawie ustawy nr 2932/01 

—  „Οργανισμός Λιμένος Κέρκυρας Ανώνυμη Εταιρεία” („Ο.Λ.ΚΕ. Α.Ε.”), na podstawie ustawy nr 2932/01 

—  „Οργανισμός Λιμένος Πατρών Ανώνυμη Εταιρεία” („Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.”), na podstawie ustawy nr 2932/01 

—  „Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου Ανώνυμη Εταιρεία” („Ο.Λ.Λ. Α.Ε.”), na podstawie ustawy nr 2932/01 

—  „Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας Ανώνυμη Εταιρεία” („Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.”), na podstawie ustawy nr 2932/01 

—  Zarządy portów 

—  Inne porty, Δημοτικά και Νομαρχιακά Ταμεία (porty miejskie i prefekturalne) podlegające przepisom dekretu 
prezydenckiego nr 649/1977, ustawy 2987/02, dekretu prezydenckiego 362/97 i ustawy 2738/99. 

Hiszpania 

—  Ente público Puertos del Estado 

—  Autoridad Portuaria de Alicante 

—  Autoridad Portuaria de Almería – Motril 

24.12.2016 L 356/1407 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



—  Autoridad Portuaria de Avilés 

—  Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras 

—  Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz 

—  Autoridad Portuaria de Baleares 

—  Autoridad Portuaria de Barcelona 

—  Autoridad Portuaria de Bilbao 

—  Autoridad Portuaria de Cartagena 

—  Autoridad Portuaria de Castellón 

—  Autoridad Portuaria de Ceuta 

—  Autoridad Portuaria de Ferrol – San Cibrao 

—  Autoridad Portuaria de Gijón 

—  Autoridad Portuaria de Huelva 

—  Autoridad Portuaria de Las Palmas 

—  Autoridad Portuaria de Málaga 

—  Autoridad Portuaria de Marín y Ría de Pontevedra 

—  Autoridad Portuaria de Melilla 

—  Autoridad Portuaria de Pasajes 

—  Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife 

—  Autoridad Portuaria de Santander 

—  Autoridad Portuaria de Sevilla 

—  Autoridad Portuaria de Tarragona 

—  Autoridad Portuaria de Valencia 

—  Autoridad Portuaria de Vigo 

—  Autoridad Portuaria de Villagarcía de Arousa 

—  Inne władze portowe następujących „Comunidades Autónomas”: Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, 
Cataluña, Galicia, Murcia, País Vasco, Valencia 

Francja 

—  Port autonome de Paris utworzony na mocy Loi no68-917 relative au port autonome de Paris z dnia 24 października 
1968 r. 

—  Port autonome de Strasbourg utworzony na mocy convention entre l'État et la ville de Strasbourg relative à la construction 
du port rhénan de Strasbourg et à l'exécution de travaux d'extension de ce port z dnia 20 maja 1923 r., zatwierdzonej 
ustawą z dnia 26 kwietnia 1924 r. 
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—  Ports autonomes działające na mocy Articles L. 111-1 et seq. code des ports maritimes, posiadające osobowość prawną: 

—  Port autonome de Bordeaux 

—  Port autonome de Dunkerque 

—  Port autonome de La Rochelle 

—  Port autonome du Havre 

—  Port autonome de Marseille 

—  Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire 

—  Port autonome de Pointe-à-Pitre 

—  Port autonome de Rouen 

—  Porty nieposiadające osobowości prawnej, będące własnością państwa (décret no2006-330 du 20 mars 2006 fixant 
la liste des ports des départements d'outre-mer exclus du transfert prévu à l'article 30 de la loi du 13 août 2004 
relative aux libertés et responsabilités locales), których zarząd powierzono lokalnym chambres de commerce et 
d'industrie: 

—  Port de Fort de France (Martinique) 

—  Port de Dégrad des Cannes (Guyane) 

—  Port-Réunion (île de la Réunion) 

—  Ports de Saint-Pierre et Miquelon 

—  Porty nieposiadające osobowości prawnej, których prawo własności przeniesiono na organy regionalne lub lokalne 
i których zarząd powierzono lokalnym chambres de commerce et d'industrie (art. 30 Loi no2004-809 z dnia 13 
sierpnia 2004 r. relative aux libertés et responsabilités locales, zmienionej przez Loi no2006-1771 z dnia 30 grudnia 
2006 r.): 

—  Port de Calais 

—  Port de Boulogne-sur-Mer 

—  Port de Nice 

—  Port de Bastia 

—  Port de Sète 

—  Port de Lorient 

—  Port de Cannes 

—  Port de Villefranche-sur-Mer 

—  Voies navigables de France, podmiot publiczny podlegający przepisom art. 124 Loi no90-1168 z dnia 29 grudnia 
1990 r., z późniejszymi zmianami. 

Chorwacja 

Podmioty zamawiające, o których mowa w art. 6 Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (ustawa 
o zamówieniach publicznych, Dziennik Ustaw nr 90/11), które są przedsiębiorstwami publicznymi lub instytucjami 
zmawiającymi i które, zgodnie z przepisami szczególnymi, prowadzą działalność związaną z eksploatacją obszaru 
geograficznego w celu udostępnienia portów morskich, rzecznych i innych terminali transportowych podmiotom 
prowadzącym działalność w zakresie transportu morskiego i rzecznego, takie jak podmioty prowadzące wymienione 
rodzaje działalności na podstawie przyznanej koncesji, zgodnie z ustawą o portach i obszarach morskich (Dziennik 
Ustaw nr 158/03, 100/04, 141/06 i 38/09). 
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Włochy 

—  Porty państwowe (Porti statali) i inne porty zarządzane przez Capitaneria di Porto na mocy Codice della navigazione, 
Regio Decreto No327 z dnia 30 marca 1942 r. 

—  Porty autonomiczne (enti portuali) utworzone na mocy ustaw specjalnych zgodnie z art. 19 Codice della 
navigazione, Regio Decreto nr 327 z dnia 30 marca 1942 r. 

Cypr 

Η Αρχή Λιμένων Κύπρου utworzony na mocy περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμο του 1973. 

Łotwa 

Organy zarządzające portami zgodnie z ustawą „Likums par ostām”: 

—  Rīgas brīvostas pārvalde 

—  Ventspils brīvostas pārvalde 

—  Liepājas speciālas ekonomiskās zona pārvalde 

—  Salacgrīvas ostas pārvalde 

—  Skultes ostas pārvalde 

—  Lielupes ostas pārvalde 

—  Engures ostas pārvalde 

—  Mērsraga ostas pārvalde 

—  Pāvilostas ostas pārvalde 

—  Rojas ostas pārvalde 

Inne instytucje, które dokonują zakupów zgodnie z ustawą „Par iepirkumu sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju 
vajadzībām” i które zarządzają portami zgodnie z ustawą „Likums par ostām”. 

Litwa 

—  Przedsiębiorstwo państwowe Państwowy Zarząd Morskiego Portu Klaipėda działające zgodnie z ustawą w sprawie 
Państwowego Zarządu Morskiego Portu Klaipėda Republiki Litewskiej (Dziennik Urzędowy, nr 53-1245, 1996); 

—  Przedsiębiorstwo państwowe „Vidaus vandens kelių direkcija” działające zgodnie z Kodeksem żeglugi śródlądowej 
Republiki Litewskiej (Dziennik Urzędowy, nr 105-2393, 1996); 

—  Inne podmioty spełniające wymogi art. 70 ust. 1 i 2 ustawy o zamówieniach publicznych Republiki Litewskiej 
(Dziennik Urzędowy, nr 84-2000, 1996; nr 4-102, 2006), prowadzące działalność w zakresie portów morskich lub 
śródlądowych lub innych terminali zgodnie z Kodeksem żeglugi śródlądowej Republiki Litewskiej. 

Luksemburg 

—  Port de Mertert, utworzony i działający na mocy loi relative à l'aménagement et à l'exploitation d'un port fluvial sur 
la Moselle z dnia 22 lipca 1963 r., z późniejszymi zmianami 
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Węgry 

—  Porty prowadzące działalność na mocy art. 162-163 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről oraz 2000. évi 
XLII. törvény a vízi közlekedésről 

Malta 

—  L-Awtorita' Marittima ta' Malta (Malta Maritime Authority) 

Niderlandy 

Podmioty zamawiające w zakresie portów morskich lub portów śródlądowych lub innych obiektów terminalowych. Na 
przykład: 

—  Havenbedrijf Rotterdam 

Austria 

—  Porty śródlądowe będące w całości lub częściowo własnością krajów zwiąkowych lub gmin. 

Polska 

Podmioty utworzone na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich, w tym m.in.: 

—  Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. 

—  Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. 

—  Zarząd Portów Morskich Szczecin i Świnoujście S.A. 

—  Zarząd Portu Morskiego Darłowo Sp. z o.o. 

—  Zarząd Portu Morskiego Elbląg Sp. z o.o. 

—  Zarząd Portu Morskiego Kołobrzeg Sp. z o.o. 

—  Przedsiębiorstwo Państwowe Polska Żegluga Morska 

Portugalia 

—  APDL — Administração dos Portos do Douro e Leixões, S.A., na mocy Decreto-Lei n.o 335/98 de 3 de novembro 
1998 

—  APL — Administração do Porto de Lisboa, S.A., na mocy Decreto-Lei n.o 336/98 de 3 de novembro 1998 

—  APS — Administração do Porto de Sines, S.A., na mocy Decreto-Lei n.o 337/98 de 3 de novembro 1998 

—  APSS — Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra, S.A., na mocy Decreto-Lei n.o 338/98 de 3 de novembro 
1998 

—  APA — Administração do Porto de Aveiro, S.A., na mocy Decreto-Lei n.o 339/98 de 3 de novembro 1998 

—  Instituto Portuário dos Transportes Marítimos, I.P. (IPTM, I.P.), na mocy Decreto-Lei n.o 146/2007 de 27 de abril 
2007 
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Rumunia 

—  Compania Națională „Administrația Porturilor Maritime” S.A. Constanța 

—  Compania Națională „Administrația Canalelor Navigabile S.A.” 

—  Compania Națională de Radiocomunicații Navale „RADIONAV” S.A. 

—  Regia Autonomă „Administrația Fluvială a Dunării de Jos” 

—  Compania Națională „Administrația Porturilor Dunării Maritime” 

—  Compania Națională „Administrația Porturilor Dunării Fluviale” S.A. 

—  Porturile: Sulina, Brăila, Zimnicea și Turnul-Măgurele 

Słowenia 

Porty morskie będące w całości lub częściowo własnością państwa, prowadzące publiczne usługi gospodarcze na mocy 
Pomorski zakonik (Uradni list RS, 56/99) 

Mat. št. Naziv Poštna št. Kraj 

5144353 Luka Koper d.d. 6000 Koper – Capodistria 

5655170 Sirio d.o.o. 6000 Koper  

Słowacja 

—  Podmioty prowadzące niepubliczne porty śródlądowe transportu rzecznego realizowanego przez przewoźników na 
podstawie zgody udzielonej przez władze państwowe lub podmioty utworzone przez władze państwowe w celu 
prowadzenia publicznych portów rzecznych na mocy ustawy nr 338/2000 Coll. zmienionej ustawami nr 57/2001 
Coll. i nr 580/2003 Coll. 

Finlandia 

—  Porty prowadzące działalność na mocy laki kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista / lagen om 
kommunala hamnanordningar och trafikavgifter (955/1976) oraz porty utworzone w ramach pozwolenia na mocy 
sekcji 3 laki yksityisistä yleisistä satamista/lagen om privata allmänna hamnar (1156/1994) 

—  Saimaan kanavan hoitokunta/Förvaltningsnämnden för Saima kanal 

Szwecja 

Porty i terminale zgodnie z lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän 
hamn and förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal. 

Zjednoczone Królestwo 

—  Organ władzy lokalnej, który wykorzystuje dany obszar geograficzny dla potrzeb zapewnienia portów morskich lub 
śródlądowych lub innych terminali dla przewoźników morskich lub śródlądowych 

—  Władze portowe w rozumieniu sekcji 57 ustawy Harbours Act 1964 

—  British Waterways Board 

—  Władze portowe zgodnie z definicją zawartą w sekcji 38(1) ustawy Harbours Act (Northern Ireland) 1970 
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V. PORTY LOTNICZE 

Belgia 

—  Brussels International Airport Company 

—  Belgocontrol 

—  Luchthaven Antwerpen 

—  Internationale Luchthaven Oostende-Brugge 

—  Société Wallonne des Aéroports 

—  Brussels South Charleroi Airport 

—  Liège Airport 

Bułgaria 

Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация” 

ДП „Ръководство на въздушното движение” 

Operatorzy cywilnych portów lotniczych użytku publicznego wskazani przez Radę Ministrów na mocy art. 43 ust. 3 
Закона на гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр.94/01.12.1972): 

—  „Летище София” ЕАД 

—  „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД 

—  „Летище Пловдив” ЕАД 

—  „Летище Русе” ЕООД 

—  „Летище Горна Оряховица” ЕАД 

Republika Czeska 

—  Wszystkie podmioty zamawiające działające w branżach, które eksploatują określony obszar geograficzny w celu 
organizacji i obsługi portów lotniczych (podlegające przepisom sekcji 4 ust. 1 lit. i) ustawy nr 137/2006 Coll. 
w sprawie zamówień publicznych, z późniejszymi zmianami). 

Przykłady podmiotów zamawiających: 

—  Česká správa letišť, s.p. 

—  Letiště Karlovy Vary s.r.o. 

—  Letiště Ostrava, a.s. 

—  Správa Letiště Praha, s. p. 

Dania 

—  Porty lotnicze prowadzące działalność na podstawie zezwolenia nadawanego na mocy § 55 ust. 1 lov om luftfart, 
zob. ustawa ujednolicająca nr 731 z dnia 21 czerwca 2007 r. 

Niemcy 

—  Porty lotnicze zgodnie z definicją zawartą w art. 38 ust. 2 pkt 1 Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung z dnia 19 
czerwca 1964 r., ostatnio zmienionego dnia 5 stycznia 2007 r. 
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Estonia 

—  Podmioty prowadzące działalność na mocy § 10 ust. 3 ustawy o zamówieniach publicznych (RT I 21.02.2007, 15, 
76) i § 14 ustawy o konkurencji (RT I 2001, 56 332): 

—  AS Tallinna Lennujaam 

—  Tallinn Airport GH AS 

Irlandia 

—  Porty lotnicze w miastach Dublin, Cork i Shannon, zarządzane przez Aer Rianta –Irish Airports. 

—  Porty lotnicze prowadzące działalność na podstawie licencji użytku publicznego przyznanej na mocy ustawy Irish 
Aviation Authority Act 1993 zmienionej ustawą Air Navigation and Transport (Amendment) Act, 1998, w których 
prowadzi się wszelkie regularne usługi lotnicze w celu publicznego transportu pasażerów, przesyłek lub ładunków. 

Grecja 

—  „Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας” („ΥΠΑ”) prowadząca działalność na mocy dekretu legislacyjnego nr 714/70, 
zmienionego ustawą nr 1340/83; organizację spółki przedstawiono w dekrecie prezydenckim nr 56/89, 
z późniejszymi zmianami 

—  Spółka „Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών” w Spata prowadząca działalności na mocy dekretu legislacyjnego nr 2338/95 
Κύρωση Σύμβασης Ανάπτυξης του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου της Αθήνας στα Σπάτα,ίδρυση της εταιρείας „Διεθνής 
Αερολιμένας Αθηνών Α.Ε. έγκριση περιβαλλοντικών όρων και άλλες διατάξεις”) 

—  „Φορείς Διαχείρισης” zgodnie z dekretem prezydenckim nr 158/02 „Ίδρυση, κατασκευή, εξοπλισμός, οργάνωση, 
διοίκηση, λειτουργία και εκμε- τάλλευση πολιτικών αερολιμένων από φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου 
και Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης” (Grecki Dziennik Ustaw Α 137) 

Hiszpania 

—  Ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) 

Francja 

—  Porty lotnicze prowadzone przez spółki państwowe na mocy art. L.251-1, L.260-1 i L.270-1 code de l'aviation 
civile. 

—  Porty lotnicze prowadzące działalność na podstawie koncesji udzielanej przez państwo na mocy art. R.223-2 code 
de l'aviation civile. 

—  Porty lotnicze prowadzące działalność na mocy arrêté préfectoral portant autorisation d'occupation temporaire. 

—  Porty lotnicze utworzone przez organ władzy publicznej, które podlegają konwencji określonej w art. L.221-1 code 
de l'aviation civile. 

—  Porty lotnicze, których własność została przeniesiona na organy regionalne lub lokalne lub na grupę takich organów 
na mocy Loi no2004-809 z dnia 13 sierpnia 2004 r. relative aux libertés et responsabilités locales, w szczególności 
jej art. 28: 

—  Aérodrome d'Ajaccio Campo-dell'Oro 

—  Aérodrome d'Avignon 

—  Aérodrome de Bastia-Poretta 
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—  Aérodrome de Beauvais-Tillé 

—  Aérodrome de Bergerac-Roumanière 

—  Aérodrome de Biarritz-Anglet-Bayonne 

—  Aérodrome de Brest Bretagne 

—  Aérodrome de Calvi-Sainte-Catherine 

—  Aérodrome de Carcassonne en Pays Cathare 

—  Aérodrome de Dinard-Pleurthuit-Saint-Malo 

—  Aérodrome de Figari-Sud Corse 

—  Aérodrome de Lille-Lesquin 

—  Aérodrome de Metz-Nancy-Lorraine 

—  Aérodrome de Pau-Pyrénées 

—  Aérodrome de Perpignan-Rivesaltes 

—  Aérodrome de Poitiers-Biard 

—  Aérodrome de Rennes-Saint-Jacques 

—  Państwowe cywilne porty lotnicze, których zarząd powierzono chambre de commerce et d'industrie (art. 7 Loi 
no2005-357 z dnia 21 kwietnia 2005 r. relative aux aéroports oraz Décret nr 2007-444 z dnia 23 lutego 2007 r. 
relatif aux aérodromes appartenant à l'Etat): 

—  Aérodrome de Marseille-Provence 

—  Aérodrome d'Aix-les-Milles et Marignane-Berre 

—  Aérodrome de Nice Côte-d'Azur et Cannes-Mandelieu 

—  Aérodrome de Strasbourg-Entzheim 

—  Aérodrome de Fort-de France-le Lamentin 

—  Aérodrome de Pointe-à-Pitre-le Raizet 

—  Aérodrome de Saint-Denis-Gillot 

—  Inne państwowe cywilne porty lotnicze wyłączone z przeniesienia do organów regionalnych i lokalnych na mocy 
Décret no2005-1070 z dnia 24 sierpnia 2005 r., z późniejszymi zmianami: 

—  Aérodrome de Saint-Pierre Pointe Blanche 

—  Aérodrome de Nantes Atlantique et Saint-Nazaire-Montoir 

—  Aéroports de Paris (Loi no2005-357 z dnia 20 kwietnia 2005 r. i Décret no2005-828 z dnia 20 lipca 2005 r.) 

Chorwacja 

Podmioty zamawiające, o których mowa w art. 6 Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (ustawa 
o zamówieniach publicznych, Dziennik Ustaw nr 90/11), które są przedsiębiorstwami publicznymi lub instytucjami 
zmawiającymi i które, zgodnie z przepisami szczególnymi, prowadzą działalność związaną z eksploatacją obszaru 
geograficznego w celu udostępnienia portów lotniczych i innego wyposażenia terminali podmiotom prowadzącym 
działalność w zakresie transportu lotniczego, takie jak podmioty prowadzące wymienione rodzaje działalności na 
podstawie przyznanej koncesji, zgodnie z ustawą o portach lotniczych (Dziennik Ustaw nr 19/98 i 14/11). 

24.12.2016 L 356/1415 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



Włochy 

—  Od 1 stycznia 1996 r., Decreto Legislativo No497 z dnia 25 listopada 1995 r., relativo alla trasformazione 
dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale in ente pubblico economico, denominato 
ENAV, Ente nazionale di assistenza al volo, zmieniany kilka razy, a następnie przekształcony w ustawę Legge No 665 
z dnia 21 grudnia 1996 r. ostatecznie przewiduje przekształcenie tego podmiotu w spółkę kapitałową (S.p.A) 
z dniem 1 stycznia 2001 r. 

—  Podmioty zarządzające stworzone na mocy specjalnych ustaw. 

—  Podmioty eksploatujące obiekty portów lotniczych na podstawie koncesji udzielanej na mocy art. 694 Codice della 
navigazione, Regio Decreto No327 z dnia 30 marca 1942 r. 

—  Podmioty prowadzące porty lotnicze, w tym spółki zarządzające SEA (Mediolan) i ADR (Fiumicino). 

Cypr 

Łotwa 

—  Valsts akciju sabiedrība „Latvijas gaisa satiksme” 

—  Valsts akciju sabiedrība „Starptautiskā lidosta „Rīga”” 

—  SIA „Aviasabiedrība „Liepāja”” 

Litwa 

—  Przedsiębiorstwo państwowe Międzynarodowy Port Lotniczy w Wilnie 

—  Przedsiębiorstwo państwowe Port Lotniczy w Kownie 

—  Przedsiębiorstwo państwowe Międzynarodowy port lotniczy w Palandze 

—  Przedsiębiorstwo państwowe „Oro navigacija” 

—  Przedsiębiorstwo komunalne „Šiaulių oro uostas” 

—  Inne podmioty spełniające wymogi art. 70 ust. 1 i 2 ustawy o zamówieniach publicznych Republiki Litewskiej 
(Dziennik Urzędowy, nr 84-2000, 1996; nr 4-102, 2006), prowadzące działalność w zakresie urządzeń portów 
lotniczych zgodnie z ustawą o lotnictwie Republiki Litewskiej (Dziennik Urzędowy, nr 94-2918, 2000). 

Luksemburg 

—  Aéroport du Findel. 

Węgry 

—  Porty lotnicze prowadzące działalność na mocy art. 162-163 2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről oraz 
1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről. 

—  Budapest Ferihegy Nemzetközi Repülőtér zarządzane przez Budapest Airport Rt. na podstawie 1995. évi XCVII. 
törvény a légiközlekedésről oraz 83/2006. (XII. 13.) GKM rendelet a légiforgalmi irányító szolgálatot ellátó és 
a légiforgalmi szakszemélyzet képzését végző szervezetről. 

Malta 

—  L-Ajruport Internazzjonali ta' Malta (Malta International Airport) 

24.12.2016 L 356/1416 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



Niderlandy 

Porty lotnicze prowadzące działalność na mocy art. 18 oraz zgodnie z Luchtvaartwet. Na przykład: 

—  Luchthaven Schiphol 

Austria 

—  Podmioty mające zezwolenie na udostępnianie infrastruktury portów lotniczych na mocy Luftfahrtgesetz, BGBl. 
No 253/1957, z późniejszymi zmianami. 

Polska 

—  Przedsiębiorstwo państwowe „Porty Lotnicze” prowadzące działalność na podstawie ustawy z dnia 23 października 
1987 r. o przedsiębiorstwie państwowym „Porty Lotnicze” 

—  Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. 

—  Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. 

—  Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice 

—  Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków – Balice Sp. z o.o. 

—  Lotnisko Łódź Lublinek Sp. z o.o. 

—  Port Lotniczy Poznań – Ławica Sp. z o.o. 

—  Port Lotniczy Szczecin – Goleniów Sp. z o.o. 

—  Port Lotniczy Wrocław S.A. 

—  Port Lotniczy im. Fryderyka Chopina w Warszawie 

—  Port Lotniczy Rzeszów – Jasionka 

—  Porty Lotnicze „Mazury- Szczytno” Sp. z o.o. w Szczytnie 

—  Port Lotniczy Zielona Góra – Babimost 

Portugalia 

—  ANA – Aeroportos de Portugal, S.A., utworzony na mocy Decreto-Lei n.o 404/98 de 18 de dezembro 1998 

—  NAV – Empresa Pública de Navegação Aérea de Portugal, E. P., utworzony na mocy Decreto-Lei n.o 404/98 de 18 de 
dezembro 1998 

—  ANAM — Aeroportos e Navegação Aérea da Madeira, S. A., utworzony na mocy Decreto-Lei n.o 453/91 de 11 de 
dezembro 1991 

Rumunia 

—  Compania Națională „Aeroporturi București” S.A. 

—  Societatea Națională „Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu-Constanța” 

—  Societatea Națională „Aeroportul Internațional Timișoara-Traian Vuia”- S.A. 

—  Regia Autonomă Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian ROMAT S.A. 

—  Aeroporturile aflate în subordinea Consiliilor Locale 
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—  SC Aeroportul Arad S.A. 

—  Regia Autonomă Aeroportul Bacău 

—  Regia Autonomă Aeroportul Baia Mare 

—  Regia Autonomă Aeroportul Cluj Napoca 

—  Regia Autonomă Aeroportul Internațional Craiova 

—  Regia Autonomă Aeroportul Iași 

—  Regia Autonomă Aeroportul Oradea 

—  Regia Autonomă Aeroportul Satu-Mare 

—  Regia Autonomă Aeroportul Sibiu 

—  Regia Autonomă Aeroportul Suceava 

—  Regia Autonomă Aeroportul Târgu Mureș 

—  Regia Autonomă Aeroportul Tulcea 

—  Regia Autonomă Aeroportul Caransebeș 

Słowenia 

Publiczne cywilne porty lotnicze prowadzące działalność na mocy Zakon o letalstvu (Uradni list RS, 18/01) 

Mat. št. Naziv Poštna št. Kraj 

1589423 Letalski center Cerklje ob Krki 8263 Cerklje ob Krki 

1913301 Kontrola zračnega prometa d.o.o. 1000 Ljubljana 

5142768 Aerodrom Ljubljana, d.d. 4210 Brnik-Aerodrom 

5500494 Aerodrom Portorož, d.o.o. 6333 Sečovlje – Sicciole  

Słowacja 

Podmioty prowadzące porty lotnicze na podstawie zgody udzielonej przez władze państwowe oraz podmioty 
świadczące usługi telekomunikacji lotniczej na mocy ustawy nr 143/1998 Coll. zmienionej ustawami nr 57/2001 Coll., 
nr 37/2002 Coll., nr 136/2004 Coll. i nr 544/2004 Coll. 

Na przykład: 

—  Letisko M.R.Štefánika, a.s., Bratislava 

—  Letisko Poprad – Tatry, a.s. 

—  Letisko Košice, a.s. 

Finlandia 

Porty lotnicze zarządzane przez „Ilmailulaitos Finavia/Luftfartsverket Finavia” lub przez przedsiębiorstwo komunalne lub 
publiczne na mocy ilmailulaki/luftfartslagen (1242/2005) i laki Ilmailulaitoksesta/lag om Luftfartsverket (1245/2005). 
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Szwecja 

—  Porty lotnicze będące własnością publiczną i pod zarządem publicznym zgodnie z luftfartslagen (1957:297) 

—  Porty lotnicze będące własnością prywatną i pod zarządem prywatnym, posiadające licencję eksploatacyjną na mocy 
ustawy, przy czym licencja ta odpowiada kryteriom art. 2 ust. 3 dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie zakładów 
użyteczności publicznej. 

Zjednoczone Królestwo 

—  Organ władz lokalnych, który wykorzystuje dany obszar geograficzny na potrzeby organizacji portu lotniczego lub 
innych terminali dla przewoźników lotniczych 

—  Operator portu lotniczego w rozumieniu ustawy Airports Act 1986, który sprawuje zarząd nad portem lotniczym na 
mocy regulacji gospodarczej wynikającej z części IV tej ustawy. 

—  Highland and Islands Airports Limited 

—  Operator portu lotniczego w rozumieniu Airports (Northern Ireland) Order 1994 

—  BAA Ltd. 

VI. TRANSPORT LUB DYSTRYBUCJA GAZU LUB ENERGII CIEPLNEJ 

Belgia 

—  Distrigaz 

—  Władze lokalne i związki władz lokalnych w zakresie tej części ich działalności 

—  Fluxys 

Bułgaria 

Podmioty, którym udzielono pozwolenia na transport energii cieplnej na mocy art. 39 ust. 1 Закона за енергетиката 
(обн., ДВ,бр.107/09.12.2003): 

—  АЕЦ Козлодуй — ЕАД 

—  Брикел — ЕАД 

—  „Бул Еко Енергия” ЕООД 

—  „ГЕРРАД” АД 

—  Девен АД 

—  ТЕЦ „Марица 3” — АД 

—  „Топлина електроенергия газ екология” ООД 

—  Топлофикация Бургас — ЕАД 

—  Топлофикация Варна — ЕАД 

—  Топлофикация Велико Търново — ЕАД 

—  Топлофикация Враца — ЕАД 

—  Топлофикация Габрово — ЕАД 
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—  Топлофикация Казанлък — ЕАД 

—  Топлофикация Лозница — ЕАД 

—  Топлофикация Перник — ЕАД 

—  ЕВН България Топлофикация — Пловдив — ЕАД 

—  Топлофикация Плевен — ЕАД 

—  Топлофикация Правец — ЕАД 

—  Топлофикация Разград — ЕАД 

—  Топлофикация Русе — ЕАД 

—  Топлофикация Сливен — ЕАД 

—  Топлофикация София — ЕАД 

—  Топлофикация Шумен — ЕАД 

—  Топлофикация Ямбол — ЕАД 

Podmioty mające pozwolenie na transport, dystrybucję, dostarczanie lub dostawy dla ludności przez dostawców 
końcowych gazu na mocy art. 39 ust. 1 Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр.107/09.12.2003): 

—  Булгаргаз ЕАД 

—  Булгартрансгаз ЕАД 

—  Балкангаз 2000 АД 

—  Бургасгаз ЕАД 

—  Варнагаз АД 

—  Велбъждгаз АД 

—  Газо-енергийно дружество-Елин Пелин ООД 

—  Газинженеринг ООД 

—  Газоснабдяване Асеновград АД 

—  Газоснабдяване Бургас ЕАД 

—  Газоснабдяване Враца ЕАД 

—  Газоснабдяване Нова Загора АД 

—  Газоснабдяване Нови Пазар АД 

—  Газоснабдяване Попово АД 

—  Газоснабдяване Първомай АД 

—  Газоснабдяване Разград АД 

—  Газоснабдяване Русе ЕАД 

—  Газоснабдяване Стара Загора ООД 

—  Добруджа газ АД 
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—  Дунавгаз АД 

—  Каварна газ ООД 

—  Камено-газ ЕООД 

—  Кнежа газ ООД 

—  Кожухгаз АД 

—  Комекес АД 

—  Консорциум Варна Про Енерджи ООД 

—  Костинбродгаз ООД 

—  Ловечгаз 96 АД 

—  Монтанагаз АД 

—  Овергаз Инк. АД 

—  Павгаз АД 

—  Плевенгаз АД 

—  Правецгаз 1 АД 

—  Примагаз АД 

—  Промишлено газоснабдяване ООД 

—  Раховецгаз 96 АД 

—  Рилагаз АД 

—  Севлиевогаз-2000 АД 

—  Сигаз АД 

—  Ситигаз България АД 

—  Софиягаз ЕАД 

—  Трансгаз Енд Трейд АД 

—  Хебросгаз АД 

—  Централ газ АД 

—  Черноморска технологична компания АД 

—  Ямболгаз 92 АД 

Republika Czeska 

Wszystkie podmioty zamawiające w sektorach, które świadczą usługi w sektorze gazowym i sektorze energii cieplnej, 
określone w sekcji 4 ust. 1 lit. a), b) ustawy nr 137/2006 Coll. w sprawie zamówień publicznych, z wszelkimi 
późniejszymi zmianami. 

Przykłady podmiotów zamawiających: 

—  RWE Transgas Net, s.r.o. 

—  Pražská plynárenská, a.s. 
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—  Severomoravská plynárenská, a.s. 

—  Plzeňská teplárenská, a.s. 

—  Pražská teplárenská a.s. 

Dania 

—  Podmioty zajmujące się dystrybucją gazu lub energii cieplnej na podstawie pozwolenia wydanego na mocy § 4 lov 
om varmeforsyning, zob. akt ujednolicający nr 347 z dnia 17 lipca 2005 r. 

—  Podmioty zajmujące się transportem gazu na podstawie pozwolenia wydanego na mocy § 10 lov om naturgasforsyning, 
zob. akt ujednolicający nr 1116 z dnia 8 maja 2006 r. 

—  Podmioty transportujące gaz na podstawie upoważnienia udzielonego na mocy bekendtgørelse nr. 361 om 
rørledningsanlæg på dansk kontinentalsokkelområde til transport af kulbrinter z dnia 25 kwietnia 2006 r. 

—  Transport energii elektrycznej prowadzony przez Energinet Danmark lub spółki zależne w całości należące do 
Energinet Danmark zgodnie z lov om Energinet Danmark § 2, stk. 2 og 3, zob. ustawa nr 1384 z dnia 20 grudnia 
2004 r. 

Niemcy 

Władze lokalne, podmioty prawa publicznego lub związki podmiotów prawa publicznego lub przedsiębiorstwa 
państwowe dostarczające energię innym przedsiębiorstwom, obsługujące sieć zasilania w energię lub posiadające prawo 
dysponowania siecią zasilania w energię z racji posiadanego prawa własności na mocy art. 3 ust. 18 Gesetz über die 
Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz) z dnia 24 kwietnia 1998 r., ostatnio zmienionej dnia 9 grudnia 
2006 r. 

Estonia 

—  Podmioty prowadzące działalność na mocy § 10 ust. 3 ustawy o zamówieniach publicznych (RT I 21.2.2007, 15, 76) i § 
14 ustawy o konkurencji (RT I 2001, 56 332): 

—  AS Kohtla-Järve Soojus 

—  AS Kuressaare Soojus 

—  AS Võru Soojus 

Irlandia 

—  Bord Gáis Éireann 

—  Inne podmioty, które mają pozwolenie na działalność w zakresie dystrybucji lub przesyłu gazu ziemnego wydane 
przez Commission for Energy Regulation [Komisję ds. Regulacji Energii] na mocy przepisów Gas Acts 1976-2002 

—  Podmioty, którym udzielono pozwolenia na mocy Electricity Regulation Act 1999 i które zajmują się dystrybucją 
energii cieplnej jako operatorzy „Combined Heat and Power Plants” [zakładów skojarzonej produkcji ciepła i energii] 

Grecja 

—  „Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (Δ.ΕΠ.Α.) Α.Ε.”, która zajmuje się transportem i dystrybucją gazu zgodnie z ustawą 
nr 2364/95, zmienioną ustawami nr 2528/97, 2593/98 i 2773/99. 

—  Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. 

Hiszpania 

—  Enagas, S.A. 

—  Bahía de Bizkaia Gas, S.L. 
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—  Gasoducto Al Andalus, S.A. 

—  Gasoducto de Extremadura, S.A. 

—  Infraestructuras Gasistas de Navarra, S.A. 

—  Regasificadora del Noroeste, S.A. 

—  Sociedad de Gas de Euskadi, S.A 

—  Transportista Regional de Gas, S.A. 

—  Unión Fenosa de Gas, S.A. 

—  Bilbogas, S.A. 

—  Compañía Española de Gas, S.A. 

—  Distribución y Comercialización de Gas de Extremadura, S.A. 

—  Distribuidora Regional de Gas, S.A. 

—  Donostigas, S.A. 

—  Gas Alicante, S.A. 

—  Gas Andalucía, S.A. 

—  Gas Aragón, S.A. 

—  Gas Asturias, S.A. 

—  Gas Castilla – La Mancha, S.A. 

—  Gas Directo, S.A. 

—  Gas Figueres, S.A. 

—  Gas Galicia SDG, S.A. 

—  Gas Hernani, S.A. 

—  Gas Natural de Cantabria, S.A. 

—  Gas Natural de Castilla y León, S.A. 

—  Gas Natural SDG, S.A. 

—  Gas Natural de Alava, S.A. 

—  Gas Natural de La Coruña, S.A. 

—  Gas Natural de Murcia SDG, S.A. 

—  Gas Navarra, S.A. 

—  Gas Pasaia, S.A. 

—  Gas Rioja, S.A. 

—  Gas y Servicios Mérida, S.L. 

—  Gesa Gas, S.A. 

—  Meridional de Gas, S.A.U. 
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—  Sociedad del Gas Euskadi, S.A. 

—  Tolosa Gas, S.A. 

Francja 

—  Gaz de France, założona i działająca na mocy Loi no46-628 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz z dnia 8 
kwietnia 1946 r., z późniejszymi zmianami 

—  GRT Gaz, administrator sieci przesyłu gazu 

—  Podmioty zajmujące się dystrybucją gazu, o których mowa w art. 23 Loi no46-628 sur la nationalisation de l'électricité 
et du gaz z dnia 8 kwietnia 1946 r., z późniejszymi zmianami (mieszane spółki dystrybucyjne, régies lub podobne 
podmioty złożone z organów regionalnych lub lokalnych), np. Gaz de Bordeaux, Gaz de Strasbourg. 

—  Władze lokalne i stowarzyszenia władz lokalnych, zajmujące się dystrybucją energii cieplnej 

Chorwacja 

Podmioty zamawiające, o których mowa w art. 6 Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (ustawa 
o zamówieniach publicznych, Dziennik Ustaw nr 90/11), które są przedsiębiorstwami publicznymi lub instytucjami 
zmawiającymi i które, zgodnie z przepisami szczególnymi, prowadzą działalność związaną z transportem i dystrybucją 
gazu i energii cieplnej na podstawie licencji dotyczącej prowadzenia działalności związanej z energią, zgodnie z ustawą 
o energii (Dziennik Ustaw nr 68/01, 177/04, 76/07, 152/08, 127/10) 

Włochy 

—  SNAM Rete Gas SpA, S.G.M. e EDISON T. e S., zajmujące się transportem gazu 

—  Podmioty zajmujące się dystrybucją gazu i podlegające przepisom ustaw (tekst jednolity) w sprawie bezpośredniego 
przejęcia kontroli nad usługami publicznymi przez władze lokalne i prowincje, zatwierdzonych przez Regio Decreto 
No2578 z dnia 15 października 1925 r. oraz przez D.P.R. No 902 z dnia 4 października 1986 r. i artykuły 14 i 15 
Decreto Legislativo No164 z dnia 23 maja 2000 r. 

—  Podmioty zajmujące się dystrybucją energii cieplnej dla ludności, o których mowa w art. 10 ustawy nr 308 z dnia 
29 maja 1982 r. – Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, l'esercizio di 
centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi. 

—  Władze lokalne i stowarzyszenia władz lokalnych, zajmujące się dystrybucją energii cieplnej dla ludności 

—  Società di trasporto regionale, której taryfa została zatwierdzona przez Autorità per l'energia elettrica ed il gas 

Cypr 

Łotwa 

—  Akciju sabiedrība „Latvijas gāze” 

—  Publiczne jednostki samorządu terytorialnego dostarczające energię cieplną dla ludności 

Litwa 

—  Akcinė bendrovė „Lietuvos dujos” 

—  Inne podmioty spełniające wymogi art. 70 ust. 1 i 2 ustawy o zamówieniach publicznych Republiki Litewskiej 
(Dziennik Urzędowy, nr 84-2000, 1996; nr 4-102, 2006), prowadzące działalność w zakresie transportu, dystrybucji 
i dostawy gazu zgodnie z ustawą w sprawie gazu ziemnego Republiki Litewskiej (Dziennik Urzędowy nr 89-2743, 
2000; nr 43-1626, 2007) 

24.12.2016 L 356/1424 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL    



—  Podmioty spełniające wymogi art. 70 ust. 1 i 2 ustawy o zamówieniach publicznych Republiki Litewskiej (Dziennik 
Urzędowy, nr 84-2000, 1996; nr 4-102, 2006), prowadzące działalność w zakresie dostarczania energii cieplnej 
zgodnie z ustawą o energii cieplnej Republiki Litewskiej (Dziennik Urzędowy nr 51-2254, 2003, nr 130-5259, 
2007) 

Luksemburg 

—  Société de transport de gaz SOTEG S.A. 

—  Gaswierk Esch-Uelzecht S.A. 

—  Service industriel de la Ville de Dudelange 

—  Service industriel de la Ville de Luxembourg 

—  Władze lokalne lub związki utworzone przez tego rodzaju władze lokalne odpowiedzialne za dystrybucję energii 
cieplnej 

Węgry 

— Podmioty zajmujące się transportem lub dystrybucją gazu zgodnie z art. 162-163 2003. évi CXXIX. törvény a közbesze
rzésekről oraz na podstawie zezwolenia zgodnie z 2003. évi XLII. törvény a földgázellátásról 

—  Podmioty zajmujące się transportem lub dystrybucją energii cieplnej zgodnie z art. 162-163 2003. évi CXXIX. 
törvény a közbeszerzésekről oraz na podstawie zezwolenia zgodnie z 2005. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról. 

Malta 

—  Korporazzjoni Enemalta (Enemalta Corporation) 

Niderlandy 

—  Podmioty zajmujące się produkcją, transportem lub dystrybucją gazu na podstawie pozwolenia (vergunning) 
udzielanego przez władze miejskie na mocy Gemeentewet. Na przykład: NV Nederlandse Gasunie 

—  Władze miejskie lub na poziomie prowincji zajmujące się transportem lub dystrybucją gazu na mocy Gemeentewet 
lub Provinciewet 

—  Władze lokalne i stowarzyszenia władz lokalnych, zajmujące się dystrybucją energii cieplnej dla ludności 

Austria 

—  Podmioty mające zezwolenie na transport lub dystrybucję gazu na mocy Energiewirtschaftsgesetz, dRGBl. I, pp. 1451- 
1935 lub Gaswirtschaftgesetz, BGBl. I nr 121/2000, z późniejszymi zmianami 

—  Podmioty upoważnione do transportu lub dystrybucji gazu na mocy Gewerbeordnung, BGBl. nr 194/1994, 
z późniejszymi zmianami 

Polska 

Przedsiębiorstwa energetyczne w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, w tym m.in.: 

—  Dolnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. we Wrocławiu 

—  Europol Gaz S.A. Warszawa 
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—  Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

—  Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Zabrze 

—  Karpacka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. w Tarnowie 

—  Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Karczew 

—  Mazowiecka Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Warszawa 

—  Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.Α., Tarnów 

—  OPEC Grudziądz Sp. z o.o. 

—  Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A., Ostrów Wielkopolski 

—  Pomorska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Gdańsk 

—  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej — Gliwice Sp. z o.o. 

—  Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej S.A. 

—  Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., Warszawa 

—  Wielkopolska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o., Poznań 

—  Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Legnicy S.A. 

—  Zakład Energetyki Cieplnej w Wołominie Sp. z o.o. 

—  Zespół Elektrociepłowni Bydgoszcz S.A. 

—  Zespół Elektrociepłowni Bytom S.A. 

—  Elektrociepłownia Zabrze S.A. 

—  Ciepłownia Łańcut Sp. z ο.ο. 

Portugalia 

Podmioty zajmujące się transportem lub dystrybucją gazu na mocy: 

—  Decreto-Lei n.o 30/2006, de 15 de fevereiro, que estabelece os princípios gerais de organização e funcionamento do Sistema 
Nacional de Gás Natural (SNGN), bem como o exercício das actividades de recepção, armazenamento, transporte, distribuição e 
comercialização de gás natural 

— Decreto-Lei n.o 140/2006, de 26 de julho, que desenvolve os princípios gerais relativos à organização e funcio
namento do SNGN, regulamentando o regime jurídico aplicável ao exercício daquelas actividades 

Rumunia 

—  „Societatea Națională de Transport Gaze Naturale Transgaz — S.A. Mediaș” 

—  SC Distrigaz Sud S.A. 

—  E. ON Gaz România S.A. 

—  E.ON Gaz Distribuție S.A. — Societăți de distribuție locală 
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Słowenia 

Podmioty zajmujące się transportem lub dystrybucją gazu na mocy Energetski zakon (Uradni list RS, 79/99) oraz 
podmioty zajmujące się transportem lub dystrybucją energii cieplnej na podstawie decyzji wydanych przez gminy: 

Mat. št. Naziv Poštna št. Kraj 

5226406 Javno podjetje Energetika Ljubljana d.o.o. 1000 Ljubljana 

5796245 Podjetje za oskrbo z energijo ogrevanje Piran d.o.o.  Piran – Pirano 

5926823 Jeko — In, javno komunalno podjetje, d.o.o., Jesenice 4270 Jesenice 

1954288 Geoplin Plinovodi d.o.o. 1000 Ljubljana 

5034477 Plinarna Maribor, družba za proizvodnjo, distribucijo ener
gentov, trgovino in storitve d.d. 

2000 Maribor 

5705754 Petrol Energetika d.o.o. Ravne na Koroškem 2390 Ravne na Koroškem 

5789656 Javno podjetje Plinovod Sevnica 8290 Sevnica 

5865379 Adriaplin Podjetje za distribucijo zemeljskega plina d.o.o. 
Ljubljana 

1000 Ljubljana 

5872928 Mestni plinovodi distribucija plina d.o.o. 6000 Koper — Capodistria 

5914531 Energetika Celje javno podjetje d.o.o. 3000 Celje 

5015731 Javno komunalno podjetje Komunala Trbovlje d.o.o. 1420 Trbovlje 

5067936 Komunala d.o.o. javno podjetje Murska Sobota 9000 Murska Sobota 

5067804 Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o. 1330 Kočevje 

1574558 Oks Občinske komunalne storitve d.o.o. Šempeter pri Gorici 5290 Šempeter pri Gorici 

1616846 Energetika Preddvor, Energetsko podjetje d.o.o. 4205 Preddvor 

5107199 Javno podjetje Toplotna oskrba, d.o.o., Maribor 2000 Maribor 

5231787 Javno podjetje komunalna energetika NovaGorica d.o.o. 5000 Nova Gorica 

5433215 Toplarna Železniki, proizvodnja in distribucija toplotne ener
gije d.o.o. 

4228 Železniki 

5545897 Toplarna Hrastnik, javno podjetje za proizvodnjo, distribucijo 
in prodajo toplotne energije, d.o.o. 

1430 Hrastnik 
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Mat. št. Naziv Poštna št. Kraj 

5615402 Spitt d.o.o. Zreče 3214 Zreče 

5678170 Energetika Nazarje d.o.o. 3331 Nazarje 

5967678 Javno podjetje Dom Nazarje, podjetje za oskrbo z energijo in 
vodo ter upravljanje z mestnimi napravami d.o.o. 

3331 Nazarje 

5075556 Loška komunala, oskrba z vodo in plinom, d.d. Škofja Loka 4220 Škofja Loka 

5222109 Komunalno podjetje Velenje d.o.o. izvajanje komunalnih de
javnosti d.o.o. 

3320 Velenje 

5072107 Javno komunalno podjetje Slovenj Gradec d.o.o. 2380 Slovenj Gradec 

5073162 Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge 
storitve, d.o.o. 

2310 Slovenska Bistrica  

Słowacja 

— Podmioty zapewniające lub prowadzące, na podstawie pozwolenia, produkcję, dystrybucję, transport, magazy
nowanie i dostawę gazu dla ludności zgodnie z ustawą nr 656/2004 Coll. 

—  Podmioty zapewniające lub prowadzące, na podstawie pozwolenia, produkcję, dystrybucję, i dostarczanie energii 
cieplnej dla ludności zgodnie z ustawą nr 657/2004 Coll. 

Na przykład: 

—  Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 

Finlandia 

Podmioty publiczne lub inne obsługujące sieć transportu gazu lub zajmujące się transportem lub dystrybucją gazu na 
podstawie pozwolenia udzielonego na mocy rozdziału 3(1) lub rozdziału 6(1) maakaasumarkkinalaki//naturgasmarknad
slagen (508/2000); jak również podmioty komunalne lub przedsiębiorstwa publiczne zajmujące się produkcją, 
transportem lub dystrybucją energii cieplnej lub dostarczaniem energii cieplnej do sieci. 

Szwecja 

—  Podmioty zajmujące się transportem lub dystrybucją gazu lub energii cieplnej na podstawie koncesji nadanej na 
mocy lagen (1978:160) om vissa rörledningar. 

Zjednoczone Królestwo 

—  Publiczne przedsiębiorstwo transportu gazu zgodnie z definicją zawartą w sekcji 7(1) ustawy Gas Act 1986. 

—  Osoba będąca przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie dostaw gazu na mocy art. 8 Gas (Northern Ireland) 
Order 1996. 
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—  Organ lokalny, który zapewnia lub obsługuje stałą sieć, która świadczy lub będzie świadczyć usługi dla ludności 
w zakresie produkcji, transportu lub dystrybucji energii cieplnej. 

—  Osoba posiadająca pozwolenie z tytułu sekcji 6 ( 1)( a) ustawy Electricity Act 1989 uwzględniającego przepisy sekcji 
10 (3) tejże ustawy. 

VII. USŁUGI KOLEJOWE 

Belgia 

—  SNCB Holding/NMBS Holding 

—  Société nationale des Chemins de fer belges/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen 

—  Infrabel 

Bułgaria 

—  Национална компания „Железопътна инфраструктура” 

—  „Български държавни железници” ЕАД 

—  „БДЖ — Пътнически превози” ЕООД 

—  „БДЖ — Тягов подвижен състав (Локомотиви)” ЕООД 

—  „БДЖ — Товарни превози” ЕООД 

—  „Българска Железопътна Компания” АД 

—  „Булмаркет – ДМ” ООД 

Republika Czeska 

Wszystkie podmioty zamawiające w sektorach, które świadczą usługi w dziedzinie usług kolejowych określone w sekcji 
4 ust. 1 lit. f) ustawy nr 137/2006 Coll. w sprawie zamówień publicznych, z późniejszymi zmianami. 

Przykłady podmiotów zamawiających: 

—  ČD Cargo, a.s. 

—  České dráhy, a.s 

—  Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 

Dania 

—  DSB 

—  DSB S-tog A/S 

—  Metroselskabet I/S 
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Niemcy 

—  Deutsche Bahn AG 

—  Inne przedsiębiorstwa świadczące usługi kolejowe dla ludności na mocy art. 2 ust. 1 Allgemeines Eisenbahngesetz 
z dnia 27 grudnia 1993 r., aktu ostatnio zmienionego dnia 26 lutego 2008 r. 

Estonia 

—  Podmioty prowadzące działalność na mocy § 10 ust. 3 ustawy o zamówieniach publicznych (RT I 21.2.2007, 15, 76) i § 
14 ustawy o konkurencji (RT I 2001, 56 332) 

—  AS Eesti Raudtee 

—  AS Elektriraudtee 

Irlandia 

—  Iarnród Éireann [Irish Rail] 

—  Railway Procurement Agency 

Grecja 

—  „Oργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος Α.Ε.” („Ο.Σ.Ε. Α.Ε.”), na mocy ustawy nr 2671/98 

—  „ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.”, na mocy ustawy nr 2366/95 

Hiszpania 

—  Ente público Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) 

—  Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles (RENFE) 

—  Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) 

—  Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) 

—  Eusko Trenbideak (Bilbao) 

—  Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. (FGV) 

—  Serveis Ferroviaris de Mallorca (Ferrocarriles de Mallorca) 

—  Ferrocarril de Soller 

—  Funicular de Bulnes 

Francja 

—  Société nationale des chemins de fer français oraz inne sieci kolejowe dostępne dla ludności, o których mowa w Loi 
d'orientation des transports intérieurs no 82-1153 z dnia 30 grudnia 1982 r., tytuł II, rozdział 1 

—  Réseau ferré de France, spółka państwowa utworzona na mocy ustawy nr 97–135 z dnia 13 lutego 1997 r. 
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Chorwacja 

Podmioty zamawiające, o których mowa w art. 6 Zakon o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11) (ustawa 
o zamówieniach publicznych, Dziennik Ustaw nr 90/11), które są przedsiębiorstwami publicznymi lub instytucjami 
zmawiającymi i które, zgodnie z przepisami szczególnymi, prowadzą działalność związaną z udostępnianiem sieci 
przeznaczonych do świadczenia usług publicznych w zakresie transportu kolejowego lub zarządzaniem tymi sieciami. 

Włochy 

—  Ferrovie dello Stato S. p. A., w tym le Società partecipate 

—  Podmioty, spółki i przedsiębiorstwa świadczące usługi kolejowe na podstawie koncesji udzielanej na mocy art. 10 
dekretu królewskiego nr 1447 z dnia 9 maja 1912 r., zatwierdzającego jednolity tekst ustaw w sprawie le ferrovie 
concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili 

—  Podmioty, spółki i przedsiębiorstwa świadczące usługi kolejowe na podstawie koncesji udzielanej na mocy art. 4 
ustawy nr 410 z dnia 4 czerwca 1949 r. – Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in 
concessione 

—  Podmioty, spółki i przedsiębiorstwa lub władze lokalne świadczące usługi kolejowe na podstawie koncesji udzielanej 
na mocy art. 14 ustawy nr 1221 z dnia 2 sierpnia 1952 r. – Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e 
di altre linee di trasporto in regime di concessione 

—  Podmioty, spółki i przedsiębiorstwa świadczące usługi w zakresie transportu publicznego na mocy art. 8 i art. 9 
dekretu legislacyjnego nr 422 z dnia 19 listopada 1997 r. – Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e 
compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 9 – 
zmienionego przez decreto legislativo nr 400 z dnia 20 września 1999 r. oraz art. 45 Legge nr 166 z dnia 1 
sierpnia 2002 r. 

Cypr 

Łotwa 

—  Valsts akciju sabiedrība „Latvijas dzelzceļš” 

—  Valsts akciju sabiedrība „Vaiņodes dzelzceļš” 

Litwa 

—  Akcinė bendrovė „Lietuvos geležinkeliai” 

—  Inne podmioty spełniające wymogi art. 70 ust. 1 i 2 ustawy o zamówieniach publicznych Republiki Litewskiej 
(Dziennik Urzędowy, nr 84-2000, 1996; nr 4-102, 2006), prowadzące działalność w zakresie usług kolejowych 
zgodnie z Kodeksem transportu kolejowego Republiki Litewskiej (Dziennik Urzędowy, nr 72-2489, 2004). 

Luksemburg 

—  Chemins de fer luxembourgeois (CFL) 
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Węgry 

—  Podmioty świadczące usługi transportu kolejowego dla ludności na mocy art. 162-163 2003. évi CXXIX. törvény 
a közbeszerzésekről i 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről oraz na podstawie zezwolenia na mocy 45/2006. 
(VII. 11.) GKM rendelet a vasúti társaságok működésének engedélyezéséről 

Na przykład: 

—  Magyar Államvasutak (MÁV) 

Malta 

Niderlandy 

Podmioty zamawiające w dziedzinie usług kolejowych. Na przykład: 

—  Nederlandse Spoorwegen 

—  ProRail 

Austria 

—  Österreichische Bundesbahn. 

—  Schieneninfrastrukturfinanzierungs-Gesellschaft mbH sowie 

—  Podmioty posiadające zezwolenie na świadczenie usług w zakresie transportu kolejowego na mocy Eisenbahngesetz, 
BGBl. No 60/1957, z późniejszymi zmianami 

Polska 

Podmioty świadczące usługi transportu kolejowego, prowadzące działalność na podstawie ustawy o komercjalizacji, 
restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” z dnia 8 września 2000 r.; 
w tym m.in.: 

—  PKP Intercity Sp. z o.o. 

—  PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o. 

—  PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. 

—  „Koleje Mazowieckie — KM” Sp. z o.o. 

—  PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z ο.ο. 

—  PKP Warszawska Kolej Dojazdowa Sp. z o.o. 

Portugalia 

—  CP – Caminhos de Ferro de Portugal, E.P., na mocy Decreto-Lei n.o 109/77 de 23 de março 1977 

—  REFER, E.P., na mocy Decreto-Lei n.o 104/97 de 29 de abril 1997 

—  RAVE, S.A., na mocy Decreto-Lei n.o 323-H/2000 de 19 de dezembro 2000 
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—  Fertagus, S.A., na mocy Decreto-Lei n.o 78/2005 de 13 de abril 2005 

—  Organy publiczne i przedsiębiorstwa publiczne świadczące usługi kolejowe na mocy Lei n.o 10/90 de 17 de março 
1990 

—  Przedsiębiorstwa prywatne świadczące usługi kolejowe na mocy Lei n.o 10/90 de 17 de março 1990, w przypadku 
gdy posiadają specjalne lub wyłączne prawa 

Rumunia 

—  Compania Națională Căi Ferate – CFR 

—  Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă „CFR – Marfă”; 

—  Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă „CFR – Marfă”; 

Słowenia 

Mat. št. Naziv Poštna št. Kraj 

5142733 Slovenske železnice, d. o. o. 1000 Ljubljana  

Słowacja 

—  Podmioty zajmujące się obsługą kolei i kolejek linowych oraz związanych z nimi obiektów na mocy ustawy 
nr 258/1993 Coll. zmienionej ustawami nr 152/1997 Coll. i nr 259/2001 Coll. 

—  Podmioty będące przewoźnikami transportu kolejowego dla ludności na podstawie ustawy nr 164/1996 Coll. 
zmienionej ustawami nr 58/1997 Coll., nr 260/2001 Coll., nr 416/2001 Coll. i nr 114/2004 Coll. oraz na 
podstawie dekretu rządowego nr 662 z dnia 7 lipca 2004 r. 

Na przykład: 

—  Železnice Slovenskej republiky, a.s. 

—  Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. 

Finlandia 

—  VR Osakeyhtiö/VR Aktiebolag 

Szwecja 

—  Podmioty publiczne świadczące usługi kolejowe zgodnie z järnvägslagen (2004:519) i järnvägsförordningen (2004:526) 

—  Regionalne i lokalne podmioty publiczne zajmujące się regionalną lub lokalną komunikacją kolejową na mocy lagen 
(1997:734) om ansvar för viss kollektiv persontrafik 

—  Podmioty prywatne świadczące usługi kolejowe na mocy zezwolenia udzielonego na mocy förordningen (1996:734) 
om statens spåranläggningar, o ile takie pozwolenie jest zgodne z art. 2 ust. 3 dyrektywy Unii Europejskiej w sprawie 
zakładów użyteczności publicznej 
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Zjednoczone Królestwo 

—  Network Rail plc 

—  Eurotunnel plc 

—  Northern Ireland Transport Holding Company 

—  Northern Ireland Railways Company Limited 

—  Podmioty świadczące usługi kolejowe, które prowadzą działalność na podstawie specjalnych lub wyłącznych praw 
nadanych przez Department of Transport lub inny właściwy organ 

PODSEKCJA 4 

TOWARY 

Wszystkie towary objęte są tytułem VI niniejszej Umowy. 

PODSEKCJA 5 

USŁUGI 

Z Uniwersalnej Listy Usług, znajdującej się w dokumencie MTN.GNS/W/120, uwzględnione zostały następujące usługi *: 

Przedmiot Nr referencyjny CPC 

Usługi konserwacyjne i naprawcze 6112, 6122, 633, 886 

Usługi transportu lądowego, w tym usługi samochodów opancerzonych oraz 
usługi kurierskie, z wyjątkiem transportu poczty 

712 (z wyjątkiem 71235), 7512, 
87304 

Usługi transportu lotniczego pasażerów i towarów, z wyjątkiem transportu po
czty 

73 (z wyjątkiem 7321) 

Transport poczty drogą lądową (z wyjątkiem transportu koleją) i lotniczą 71235, 7321 

Usługi telekomunikacyjne 752** 

Usługi finansowe ex 81 

a)  Usługi ubezpieczeniowe 812, 814 

b)  Usługi bankowe i inwestycyjne***  

Usługi komputerowe i usługi z nimi związane 84 
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Przedmiot Nr referencyjny CPC 

Usługi w zakresie księgowości, audytu oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych 862 

Usługi badania rynku i opinii publicznej 864 

Usługi konsultacyjne w zakresie zarządzania i usługi z nimi związane 865, 866**** 

Usługi architektoniczne, usługi inżynieryjne i zintegrowane usługi inżynieryjne, 
usługi urbanistyczne, usługi architektury krajobrazu; związane z nimi usługi 
konsultacji naukowych i technicznych; usługi w zakresie badań i analiz tech
nicznych 

867 

Usługi reklamowe 871 

Usługi sprzątania budynków i usługi zarządzania mieniem 874, 82201-82206 

Usługi wydawnicze i poligraficzne wykonywane na podstawie wynagrodzenia 
lub umowy 

88442 

Usługi w zakresie oczyszczania spalin 9404 

Usługi w zakresie zwalczania hałasu 9405 

Usługi w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu 9406 

Pozostałe usługi w zakresie ochrony środowiska, gdzie indziej niesklasyfiko
wane. 

9409  

Uwagi do niniejszej podsekcji 

1.  * Z wyjątkiem koncesji na usługi publiczne i usług, jakie podmioty muszą zamawiać od innego podmiotu na 
podstawie wyłącznego prawa ustanowionego opublikowanymi przepisami ustawowymi, wykonawczymi lub admini
stracyjnymi. 

2.  ** Z wyjątkiem telefonicznych usług głosowych, teleksowych, radiotelefonicznych, przywoławczych i satelitarnych. 

3.  *** 

—  Z wyjątkiem zamówień lub nabycia usług agencji fiskalnych lub usług depozytowych, usług likwidacji 
i zarządzania na potrzeby regulowanych instytucji finansowych lub usług związanych ze sprzedażą, umorzeniem 
i dystrybucją długu publicznego, łącznie z pożyczkami i obligacjami państwowymi, wekslami i innymi papierami 
wartościowymi. 

—  W Szwecji płatności pochodzące od i do agencji rządowych są obsługiwane przez szwedzki system żyra 
pocztowego (Postgiro). 

4.  **** Z wyjątkiem usług arbitrażowych i koncyliacyjnych. 

5.  Udzielenie zamówienia przez podmioty wymienione w podsekcji 1, 2 i 3 na jakiekolwiek usługi wymienione 
w niniejszej podsekcji stanowi udzielenie zamówienia, do którego w odniesieniu do usługodawcy ekwadorskiego 
zastosowanie mają postanowienia tytułu VI niniejszej Umowy wyłącznie wtedy, gdy Ekwador wskazał tę samą usługę 
w podsekcji 5 sekcji D niniejszej Umowy. 
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PODSEKCJA 6 

USŁUGI BUDOWLANE 

A/ Usługi budowlane: 

Definicja: 

Zamówienie na usługi budowlane to zamówienie, którego celem jest realizacja, przy użyciu dowolnych środków, prac 
cywilnych lub budowlanych, w znaczeniu Działu 51 Centralnej Klasyfikacji Produktów (dalej zwanego „Działem 51, 
CPC”). 

Wykaz Działu 51, CPC: 

Wszystkie usługi są wymienione w Dziale 51. 

B/ Koncesje na roboty budowlane: 

Zamówienia na roboty budowlane, które są udzielane przez podmioty wymienione w podsekcjach 1 i 2, pod 
warunkiem, że ich wartość równa się lub przekracza 5 000 000 SDR, podlegają zasadzie narodowego traktowania 
ustalonej w art. 175 ust. 1 i 2 oraz artykułom 173, 174, 179, 190 i 294 niniejszej Umowy. 

Wykaz Działu 51, CPC 

Grupa Klasa Podklasa Tytuł Odpowiedni 
ISCI 

SEKCJA 5  ROBOTY BUDOWLANE I KONSTRUKCJE: 
GRUNTY  

DZIAŁ 51  ROBOTY BUDOWLANE  

511   Przygotowanie terenu pod budowę   

5111 51110 Usługi w zakresie badania terenu pod budowę 4510  

5112 51120 Wyburzenia 4510  

5113 51130 Formowanie terenu i prace oczyszczania terenu 4510  

5114 51140 Kopanie i roboty ziemne 4510  

5115 51150 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod ko
panie 

4510  

5116 51160 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 4520 

512   Roboty budowlane przy budynkach   

5121 51210 Przy budynkach jedno- i dwurodzinnych 4520  

5122 51220 Przy budynkach wielorodzinnych 4520 
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Grupa Klasa Podklasa Tytuł Odpowiedni 
ISCI  

5123 51230 Przy magazynach i budynkach przemysłowych 4520  

5124 51240 Przy budynkach handlowych 4520  

5125 51250 Przy budynkach rozrywki publicznej 4520  

5126 51260 Przy hotelach, restauracjach i podobnych budyn
kach 

4520  

5127 51270 Przy budynkach edukacyjnych 4520  

5128 51280 Przy budynkach ochrony zdrowia 4520  

5129 51290 Przy pozostałych budynkach 4520 

513   Roboty budowlane w zakresie inżynierii lądowej 
i wodnej   

5131 51310 Przy autostradach (z wyjątkiem estakad), ulicach, 
drogach, liniach kolejowych i pasach lotnisk 

4520  

5132 51320 Przy mostach, estakadach, tunelach i przejściach 
podziemnych 

4520  

5133 51330 Przy drogach wodnych, portach, tamach i innych 
robotach wodnych 

4520  

5134 51340 Przy rurociągach dalekodystansowych, liniach ko
munikacyjnych i energetycznych (kable) 

4520  

5135 51350 Przy lokalnych rurociągach i kablach; prace po
mocnicze 

4520  

5136 51360 Przy budowlach przeznaczonych do kopalnictwa 
i produkcji 

4520  

5137  Przy budowlach przeznaczonych do sportu i rekrea
cji    

51371 Przy stadionach i boiskach 4520   

51372 Przy innych obiektach sportu i rekreacji (np. ba
seny, korty tenisowe, pola golfowe) 

4520  

5139 51390 Przy pracach inżynieryjnych, gdzie indziej nieskla
syfikowanych 

4520 

514 5140 51400 Montaż i wznoszenie konstrukcji z prefabrykatów 4520 
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Grupa Klasa Podklasa Tytuł Odpowiedni 
ISCI 

515   Specjalistyczne roboty budowlane   

5151 51510 Prace przy fundamentach, wraz z posadowieniem 
pali 

4520  

5152 51520 Wiercenie studni wodnych 4520  

5153 51530 Dachy i izolacja wodna 4520  

5154 51540 Roboty betonowe 4520  

5155 51550 Gięcie stali i wznoszenie konstrukcji stalowych, 
wraz ze spawaniem 

4520  

5156 51560 Roboty murarskie 4520  

5159 51590 Inne specjalistyczne roboty budowlane 4520 

516   Prace instalacyjne   

5161 51610 Prace przy ogrzewaniu, wentylacji i klimatyzacji 4530  

5162 51620 Roboty przy układaniu systemów hydraulicznych 
i drenażowe 

4530  

5163 51630 Roboty budowlane przy montażu instalacji gazo
wych 

4530  

5164  Roboty elektryczne    

51641 Roboty związane z montażem instalacji elektrycz
nych i osprzętu 

4530   

51642 Instalowanie pożarowych systemów alarmowych 4530   

51643 Instalowanie alarmów antywłamaniowych 4530   

51644 Instalowanie anten 4530   

51649 Inne roboty w zakresie elektryczności 4530  

5165 51650 Roboty izolacyjne (obwody elektryczne, woda, 
ciepło, dźwięk) 

4530  

5166 51660 Roboty przy instalowaniu ogrodzeń i balustrad 4530  

5169  Inne roboty instalacyjne  
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Grupa Klasa Podklasa Tytuł Odpowiedni 
ISCI   

51691 Prace przy windach i schodach ruchomych 4530   

51699 Inne roboty instalacyjne, gdzie indziej niesklasyfi
kowanych 

4530 

517   Roboty wykończeniowe przy budynkach   

5171 51710 Prace przy szkleniu i montażu szyb w oknach 4540  

5172 51720 Roboty tynkarskie 4540  

5173 51730 Roboty malarskie 4540  

5174 51740 Kafelkowanie podłóg i ścian 4540  

5175 51750 Inne roboty przy układaniu posadzek, okładzin 
ścian i tapetowaniu 

4540  

5176 51760 Stolarka drewniana i metalowa 4540  

5177 51770 Prace dekoracyjne przy wyposażeniu wnętrz 4540  

5178 51780 Roboty przy montażu dekoracji 4540  

5179 51790 Inne roboty wykończeniowe przy budynkach 4540 

518 5180 51800 Usługi wynajmu sprzętu budowlanego lub do wy
burzania budynków lub prac z zakresu inżynierii 
lądowej i wodnej wraz z obsługą operatorską 

4550  

PODSEKCJA 7 

UWAGI OGÓLNE ORAZ ROZSZERZENIA/ODSTĘPSTWA 

1.  Uwagi ogólne: 

a)  Tytuł VI niniejszej Umowy nie dotyczy: udzielania zamówień na produkty rolne, mające na celu realizację 
rolniczych programów wsparcia i programów żywienia ludności (np. pomoc żywnościowa, pomoc doraźna). 
Dotyczy jednak udzielania zamówień w ramach programu pomocy żywnościowej osobom najbardziej poszko
dowanym w Unii Europejskiej, o ile zamówienia są udzielane w imieniu lub przez instytucję zamawiającą/ 
podmiot zamawiający objętą/objęty tytułem VI niniejszej Umowy. 

b) Tytuł VI niniejszej Umowy nie dotyczy udzielania zamówień na nabycie, rozbudowę, produkcję lub współpro
dukcję materiału programowego przez nadawców oraz kontraktów dotyczących czasu nadawania. 

c)  Tytuł VI niniejszej Umowy nie dotyczy koncesji na usługi publiczne. 
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d)  Zamówienia udzielone przez podmioty zamawiające, określone w podsekcji 1 i 2 w związku z działalnością 
w dziedzinie wody pitnej, energii elektrycznej, dystrybucji i transportu gazu, transportu kolejowego i miejskiego, 
portów i portów lotniczych, określone są w podsekcji 3 i obowiązujących dla nich wartości progowych 

e)  Finlandia zastrzega swoje stanowisko odnośnie do stosowania tytułu VI niniejszej Umowy do Wysp Alandzkich 
(Ahvenanmaa). 

2.  Rozszerzenia: 

Dla dostawców z Peru: w podsekcji 5 w zakres wchodzi cały Dział 94, CPC (Usługi w dziedzinie odprowadzania 
ścieków i wywozu nieczystości, usługi sanitarne oraz inne usługi w zakresie ochrony środowiska).  

3.  Wzór obliczania progów: 

a)  Próg dostosowuje się w odstępach dwuletnich, przy czym każde dostosowanie wchodzi w życie 1 stycznia, 
począwszy od 1 stycznia 2014 r. 

b)  Obliczanie wartości progów oparte jest na średniej dziennych wartości SDR do kursu wymiany EUR na 
przestrzeni 24 miesięcy, kończących się ostatniego dnia sierpnia poprzedzającego dokonanie rewizji z mocą od 
dnia 1 stycznia. Wartość progów poddanych rewizji w ten sposób, w miarę potrzeby, zostaje zaokrąglona w dół 
do najbliższego tysiąca euro. Metodyka ta może być zmodyfikowana przez Stronę UE i Kolumbię, Stronę UE i Peru lub 
Stronę UE i Ekwador, w zależności od sytuacji, w ramach posiedzeń Komitetu ds. Handlu, zgodnie z opisem w art. 12 ust. 4 
niniejszej Umowy.”.  
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ZAŁĄCZNIK XIX 

„SEKCJA D 

EKWADOR 

PODSEKCJA 1 

PODMIOTY RZĄDOWE NA SZCZEBLU CENTRALNYM 

Tytuł VI niniejszej Umowy dotyczy podmiotów rządowych na szczeblu centralnym, o których mowa w niniejszej 
podsekcji, odnośnie do udzielania zamówień na towary, usługi i usługi budowlane wskazane poniżej, jeśli wartość 
udzielanych zamówień została oszacowana, zgodnie z art. 173 ust. 6-8 niniejszej Umowy, jako równa lub wyższa niż 
odpowiednie progi podane poniżej: 

Towary: 

Próg: 260 000 specjalnych praw ciągnienia (zwanych dalej »SDR«) przez okres pięciu lat od daty wejścia w życie 
niniejszej Umowy, a następnie 130 000 SDR. 

Usługi: 

Próg: 260 000 SDR przez okres pięciu lat od daty wejścia w życie niniejszej Umowy, a następnie 130 000 SDR. 

Usługi budowlane: 

Próg: 6 000 000 SDR przez okres pięciu lat od daty wejścia w życie niniejszej Umowy, a następnie 5 000 000 SDR. 

Podmioty zamawiające: 

INSTYTUCJE RZĄDOWE NA SZCZEBLU CENTRALNYM  

1. Presidencia de la República  

2. Vicepresidencia de la República 

SEKRETARIATY KRAJOWE  

1. Secretaría Nacional de la Administración Pública  

2. Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES)  

3. Secretaría Nacional de Comunicación  

4. Secretaría de Gestión de Riesgos (SNGR)  

5. Secretaría de Educación Superior Ciencia, Tecnología e Innovación.  

6. Secretaría del Agua  

7. Secretaría de Inteligencia  

8. Secretaría General de la Presidencia  

9. Secretaría Nacional de Gestión de la Política 
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MINISTERSTWA DS. KOORDYNACJI  

1. Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social  

2. Ministerio de Coordinación de Patrimonio  

3. Ministerio de Coordinación de los Sectores Estratégicos  

4. Ministerio de Coordinación de la Política y Gob. Autónomos Descentralizados  

5. Ministerio de Coordinación de la Política Económica  

6. Ministerio de Coordinación de Seguridad  

7. Ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y Competitividad  

8. Ministerio de Coordinación de Conocimiento y Talento Humano 

MINISTERSTWA SEKTOROWE (1)  

1. Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca  

2. Ministerio del Ambiente  

3. Ministerio de Cultura y Patrimonio  

4. Ministerio de Defensa Nacional  

5. Ministerio del Deporte  

6. Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda  

7. Ministerio de Finanzas  

8. Ministerio de Inclusión Económica y Social  

9. Ministerio de Industrias y Productividad  

10. Ministerio del Interior  

11. Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos  

12. Ministerio de Recursos Naturales No Renovables  

13. Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana  

14. Ministerio Comercio Exterior  

15. Ministerio de Relaciones Laborales  

16. Ministerio de Salud Pública  

17. Ministerio de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información  

18. Ministerio de Transporte y Obras Públicas  

19. Ministerio de Turismo 
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20. Ministerio de Educación  

21. Ministerio de Electricidad y Energía Renovable 

BANKI PUBLICZNE  

1. Instituto Ecuatoriano de Crédito Educativo (IECE)  

2. Banco del Estado (BEDE)  

3. Corporación Financiera Nacional (CFN)  

4. Corporación Nacional de Finanzas Populares y Solidarias (CONAFIPS)  

5. Banco Nacional de Fomento (BNF)  

6. Banco Ecuatoriano de la Vivienda (BEV)  

7. Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS)  

8. Banco Central del Ecuador 

INNE INSTYTUCJE  

1. Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP)  

2. Servicio de Rentas Internas (SRI)  

3. Servicio Nacional de Aduana (SENAE)  

4. Servicio de Contratación de Obras (SECOB)  

5. Autoridad Portuaria  

6. Dirección Nacional de Aviación Civil  

7. Dirección General del Registro Civil, Identificación y Cedulación 

INNE INSTYTUCJE PAŃSTWOWE  

1. Asamblea Nacional  

2. Consejo de la Judicatura  

3. Consejo Nacional Electoral  

4. Corte Constitucional  

5. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social  

6. Tribunal Contencioso Electoral  

7. Fiscalía General del Estado  

8. Defensoría Pública 
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9. Defensoría del Pueblo  

10. Contraloría General del Estado  

11. Procuraduría General del Estado  

12. Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicos  

13. Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación – CONEA  

14. Consejo Nacional de Zonas Francas – CONAZOFRA  

15. Consejo Nacional de Telecomunicaciones  

16. Superintendencia de Compañías  

17. Superintendencia de Comunicación  

18. Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria  

19. Superintendencia de Poder de Control del Mercado  

20. Superintendencia de Telecomunicaciones  

21. Superintendencia de Bancos y Seguros  

22. Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social  

23. Cuerpo de Ingenieros del Ejército (tylko w odniesieniu do procedur budownictwa lądowego i wodnego w czasach 
pokoju) 

PODMIOTY Z SEKTORA EDUKACJI  

1. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión  

2. Consejo Nacional de Capacitación y Formación Profesional – CNCF  

3. Escuela Politécnica del Ejército  

4. Escuela Politécnica Nacional  

5. Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López  

6. Escuela Superior Politécnica del Chimborazo  

7. Escuela Superior Politécnica del Litoral  

8. Universidad Agraria del Ecuador  

9. Universidad Central del Ecuador  

10. Universidad de Guayaquil  

11. Universidad Estatal Amazónica  

12. Universidad de Bolívar  

13. Universidad Estatal de Cuenca 
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14. Universidad Estatal de Milagro  

15. Universidad Estatal del Sur de Manabí  

16. Universidad Estatal Península de Santa Elena  

17. Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí  

18. Universidad Nacional de Chimborazo  

19. Universidad Nacional de Loja  

20. Universidad Politécnica Estatal del Carchi  

21. Universidad Técnica de Ambato  

22. Universidad Técnica de Babahoyo  

23. Universidad Técnica de Cotopaxi  

24. Universidad Técnica de Machala  

25. Universidad Técnica de Manabí  

26. Universidad Técnica de Quevedo  

27. Universidad Técnica del Norte  

28. Universidad Técnica Luis Vargas Torres de Esmeralda  

29. Instituto de Altos Estudios Nacionales. 

Uwagi do niniejszej podsekcji 

Tytuł VI niniejszej Umowy nie ma zastosowania do następujących przypadków:  

1. MINISTERIO COORDINADOR DE SEGURIDAD, MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL, MINISTERIO DEL 
INTERIOR ORAZ SECRETARÍA DE INTELIGENCIA: udzielanie zamówień na towary o charakterze strategicznym 
niezbędne dla obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego oraz udzielanie zamówień na towary sklasyfikowane 
w sekcji 2 (produkty żywnościowe, napoje i tytoń, wyroby włókiennicze, dodatki odzieżowe i wyroby ze skóry) 
Centralnej Klasyfikacji Produktów Organizacji Narodów Zjednoczonych (zwanej dalej »CPC«) na potrzeby Comando 
Conjunto de las Fuerzas Armadas, Ejército Nacional, Armada Nacional, Fuerza Aérea Ecuatoriana oraz Policía 
Nacional.  

2. MINISTERIO COORDINADOR DE DESARROLLO SOCIAL, DE EDUCACION ORAZ PODLEGAJĄCE MU, 
PRZYŁĄCZONE DO NIEGO LUB Z NIM SKOORDYNOWANE ORGANY, INSTYTUCJE LUB PODMIOTY ADMINI
STRACYJNE: usługi budowy placówek oświatowych (przedszkoli, szkół podstawowych i szkół średnich) (w tym via 
the Servicio de Contratación de Obras – SECOB): przygotowywanie, projektowanie, drukowanie, wydawanie 
i publikowanie materiałów edukacyjnych oraz zakup mundurków szkolnych.  

3. MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL ORAZ PODLEGAJĄCE MU, PRZYŁĄCZONE DO NIEGO LUB 
Z NIM SKOORDYNOWANE ORGANY, INSTYTUCJE LUB PODMIOTY ADMINISTRACYJNE: udzielanie zamówień na 
towary przewidziane w sekcji 2 (produkty żywnościowe, napoje i tytoń, wyroby włókiennicze, dodatki odzieżowe 
i wyroby ze skóry) CPC przeznaczone dla programów pomocy społecznej.  

4. MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA, ACUACULTURA Y PESCA ORAZ PODLEGAJĄCE MU, 
PRZYŁĄCZONE DO NIEGO LUB Z NIM SKOORDYNOWANE ORGANY, INSTYTUCJE LUB PODMIOTY ADMINI
STRACYJNE: udzielanie zamówień na produkty żywnościowe, środki produkcji rolnej i zwierzęta żywe związane 
z rolniczymi programami wsparcia i pomocą żywnościową. 
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5. CONSEJO NACIONAL ELECTORAL: udzielanie zamówień w ramach przygotowywania i organizacji wyborów 
i publicznych konsultacji. 

PODSEKCJA 2 

PODMIOTY RZĄDOWE NA SZCZEBLU REGIONALNYM I LOKALNYM 

Tytuł VI niniejszej Umowy dotyczy podmiotów rządowych na szczeblu regionalnym i lokalnym, o których mowa 
w niniejszej podsekcji, odnośnie do udzielania zamówień na towary, usługi i usługi budowlane, jeśli wartość udzielanych 
zamówień została oszacowana, zgodnie z art. 173 ust. 6-8 niniejszej Umowy, jako równa lub wyższa niż odpowiednie 
progi podane poniżej: 

Towary 

Próg: 350 000 SDR przez okres pięciu lat od daty wejścia w życie niniejszej Umowy, a następnie 200 000 SDR. 

Usługi 

Próg: 350 000 SDR przez okres pięciu lat od daty wejścia w życie niniejszej Umowy, a następnie 200 000 SDR. 

Usługi budowlane: 

Próg: 6 000 000 SDR przez okres pięciu lat od daty wejścia w życie niniejszej Umowy, a następnie 5 000 000 SDR. 

Podmioty zamawiające:  

1) wszystkie Gobiernos Autónomos Provinciales,  

2) wszystkie Gobiernos Autónomos Municipales. 

Uwagi do niniejszej podsekcji 

Tytuł VI niniejszej Umowy nie obejmuje udzielania zamówień przez Gobiernos Autónomos Parroquiales. 

PODSEKCJA 3 

INNE PODMIOTY OBJĘTE NINIEJSZĄ UMOWĄ 

Tytuł VI niniejszej Umowy dotyczy podmiotów wymienionych w niniejszej podsekcji, odnośnie do udzielania zamówień 
na towary, usługi i usługi budowlane wskazane poniżej, jeśli wartość poszczególnych zamówień, zgodnie z art. 173 ust. 
6-8 niniejszej Umowy, jest równa lub wyższa niż progi podane poniżej: 

Towary: 

Próg: 400 000 SDR 

Usługi: 

Próg: 400 000 SDR 

Usługi budowlane: 

Próg: 6 000 000 SDR przez okres pięciu lat od daty wejścia w życie niniejszej Umowy, a następnie 5 000 000 SDR 
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Podmioty zamawiające: 

O ile nie wskazano inaczej, Tytuł VI niniejszej Umowy ma zastosowanie do wymienionych poniżej krajowych przedsię
biorstw publicznych: 

PRZEDSIĘBIORSTWA PUBLICZNE WŁADZY WYKONAWCZEJ  

1. Astilleros Navales Ecuatorianos – ASTINAVE EP  

2. Corporación Eléctrica del Ecuador – CELEC EP  

3. Corporación Nacional de Telecomunicaciones – CNT EP  

4. Empresa Eléctrica Pública de Guayaquil EP.  

5. Empresa Nacional Minera – ENAMI EP  

6. Empresa Pública de Exploración y Explotación de Hidrocarburos – PETROAMAZONAS EP  

7. Empresa Pública Cementera del Ecuador EP  

8. Empresa Pública Correos del Ecuador – CDE EP  

9. Empresa Pública de Desarrollo Estratégico Ecuador – ESTRATEGICO EP  

10. Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP – PETROECUADOR  

11. Empresa Pública de Innovación y Comercialización INVENTIO-ESPOL EP  

12. Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana – EP FLOPEC  

13. Empresa Pública TAME Línea Aérea del Ecuador – TAME EP  

14. Empresa Pública de Fármacos ENFARMA EP  

15. Ferrocarriles del Ecuador Empresa Pública – FEEP  

16. Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair – COCASINCLAIR EP  

17. Hidroeléctrica del Litoral – HIDROLITORAL EP  

18. HIDROESPOL EP  

19. Infraestructuras Pesqueras del Ecuador Empresa Pública – IPEEP  

20. Transportes Navieros Ecuatorianos  

21. Yachay EP  

22. Corporación Nacional de Electricidad – CNEL EP  

23. Empresa Pública de Parques Urbanos y Espacios Públicos  

24. Ecuador T.V. EP  

25. Fabricamos Ecuador EP  

26. Unidad Nacional de Almacenamiento EP  

27. Empresa Pública Técnica Vehicular 
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28. Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A.  

29. Empresa Eléctrica Riobamba S.A.  

30. Empresa Eléctrica Provincial Cotopaxi S.A.  

31. Empresa Eléctrica Regional Norte S.A.  

32. Empresa Eléctrica Regional del Sur S.A.  

33. Empresa Eléctrica Regional Centrosur C.A.  

34. Empresa Eléctrica Azogues C.A.  

35. Hidromira Carchi S.A.  

36. Hidroagoyán S.A.  

37. Empresa Pública Metropolitana de Servicios Aeroportuarios y Gestión de Zonas Francas y Regímenes Especiales  

38. Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil – Fundación de la Muy Ilustre Municipalidad de Guayaquil  

39. Empresa Metropolitana de Aseo – EMASEO  

40. Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Pública  

41. Empresa Pública Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento de Quito  

42. Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ambato  

43. Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Pujili – EMAPAP  

44. Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Riobamba – EMAPAR  

45. Empresa Municipal de Agua Potable y Saneamiento Básico del Cantón Pedro Moncayo –EMASA-PM  

46. Empresa Municipal de Aseo de Cuenca 

PODSEKCJA 4 

TOWARY 

Tytuł VI niniejszej Umowy dotyczy wszystkich towarów zamawianych przez podmioty wymienione w podsekcjach 1-3, 
z zastrzeżeniem dotyczących ich uwag i uwag ogólnych w podsekcji 7. 

Uwagi do niniejszej podsekcji 

Tytuł VI niniejszej Umowy nie dotyczy udzielania zamówień na towary niezbędne do świadczenia usług badawczo- 
rozwojowych lub do udzielania zamówień na towary objęte następującymi kategoriami: 

Dział 12 CPC (ropa naftowa i gaz ziemny). 

Grupa 333 CPC (oleje ropy naftowej) 
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Grupa 334 CPC (gazy ropy naftowej i pozostałe węglowodory gazowe) 

Grupa 341 CPC (podstawowe chemikalia organiczne) 

PODSEKCJA 5 

USŁUGI Z WYJĄTKIEM BUDOWNICTWA 

Tytuł VI niniejszej Umowy dotyczy wyłącznie usług określonych w dokumencie MTN.GNS/W/120, które są wskazane 
w niniejszej podsekcji, zamawianych przez podmioty wymienione w podsekcjach od 1 do 3, z zastrzeżeniem 
dotyczących ich uwag w podsekcjach 1-3 oraz uwag ogólnych w podsekcji 7: 

Przedmiot Nr referencyjny CPC 

Usługi w zakresie transportu drogowego 712, 744, 87304 

Usługi transportu morskiego 721, 745 

Usługi w zakresie transportu kolejowego 711, 743 

Transport rurociągami 713 

Transport śródlądowymi drogami wodnymi 722 

Usługi komunikacyjne 752, 7512, 754 

Usługi konserwacyjne i naprawcze 633, 6122, 886, 6112 

Hotele 641, 643 

Usługi sieciowej dystrybucji elektryczności i gazu 691 

Usługi transportu lotniczego 73, 746 

Z wyłączeniem podklasy: 

—  7321 (Transport poczty drogą lotniczą); oraz 

—  7462 (Usługi kontroli ruchu lotniczego) 

Usługi pomocnicze dla wszystkich rodzajów transportu 741, 742, 748 

Usługi biur podróży i organizatorów wyjazdów grupo
wych 

7471 

Usługi pomocnicze związane z ubezpieczeniami i fundu
szami emerytalnymi 

814 
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Przedmiot Nr referencyjny CPC 

Usługi wynajmu lub dzierżawy innych maszyn lub urzą
dzeń, wyłącznie bez obsługi 

83106, 83107, 83108, 83109 

Usługi wynajmu lub dzierżawy artykułów użytku osobis
tego i domowego 

83202, 83203, 83204, 83209 

Usługi komputerowe i usługi z nimi związane 841, 843, 844, 845, 849 

Usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych 8622 

Usługi podatkowe 863 

Usługi badania rynku 86401 

Usługi związane z usługami konsultingowymi w zakresie 
zarządzania 

866 

Z wyjątkiem podklasy 86602 Usługi arbitrażowe i postępo
wania rozjemczego 

Usługi inżynierskie kompleksowe 8673 po 15 latach 

Usługi reklamowe 871 po 10 latach 

Usługi sprzątania budynków i usługi w zakresie nierucho
mości wykonywane na podstawie wynagrodzenia lub 
umowy 

874, 822 

Usługi związane z rolnictwem, łowiectwem i leśnictwem; 
usługi związane z rybołówstwem; usługi związane z górnic
twem; usługi związane z produkcją, z wyjątkiem wytwa
rzania produktów metalowych, takich jak maszyny i urzą
dzenia 

881, 882, 883, 884 

Usługi związane z pakowaniem; usługi poligraficzne i wy
dawnicze 

876, 88442 

Pozostałe usługi biznesowe 8790 

(z wyjątkiem 87901, 87902) 

Usługi weterynaryjne 932 

Usługi w sektorze ochrony środowiska: Usługi w zakresie 
oczyszczania spalin, usługi w zakresie zwalczania hałasu, 
usługi w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu, inne 
usługi ochrony środowiska gdzie indziej niesklasyfikowane 

9404, 9405, 9406, 9409  
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PODSEKCJA 6 

USŁUGI BUDOWLANE 

Usługi budowlane 

Tytuł VI niniejszej Umowy dotyczy wszystkich usług budowlanych ujętych w Dziale 51 CPC, które są zamawiane przez 
podmioty wymienione w podsekcjach 1-3, z zastrzeżeniem uwag w tych podsekcjach, uwag ogólnych w podsekcji 7 
oraz uwag w niniejszej podsekcji. 

Wykaz z Działu 51, CPC 

Grupa Klasa Podklasa Tytuł 

SEKCJA 5  ROBOTY BUDOWLANE I KONSTRUKCJE: LĄD 

DZIAŁ 51  ROBOTY BUDOWLANE 

511   Przygotowanie terenu pod budowę  

5111 51110 Usługi w zakresie badania terenu pod budowę  

5112 51120 Wyburzenia  

5113 51130 Formowanie terenu i prace oczyszczania terenu  

5114 51140 Kopanie i roboty ziemne  

5115 51150 Roboty w zakresie przygotowania terenu dla górnictwa (z wyjątkiem 
wydobycia ropy naftowej i gazu, które jest sklasyfikowane w pozycji 
F042)  

5116 51160 Roboty przy wznoszeniu rusztowań 

512   Roboty budowlane przy budynkach  

5121 51210 Przy budynkach jedno- i dwurodzinnych  

5122 51220 Przy budynkach wielorodzinnych  

5123 51230 Przy magazynach i budynkach przemysłowych  

5124 51240 Przy budynkach handlowych  

5125 51250 Przy budynkach rozrywki publicznej  

5126 51260 Przy hotelach, restauracjach i podobnych budynkach 
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Wykaz z Działu 51, CPC 

Grupa Klasa Podklasa Tytuł  

5127 51270 Przy budynkach edukacyjnych  

5128 51280 Przy budynkach ochrony zdrowia  

5129 51290 Przy pozostałych budynkach 

513   Roboty budowlane w zakresie inżynierii lądowej i wodnej  

5131 51310 Przy autostradach (z wyjątkiem estakad), ulic, dróg, linii kolejowych 
i pasów lotnisk  

5132 51320 Przy mostach, estakadach, tunelach i przejściach podziemnych  

5133 51330 Przy drogach wodnych, portach, tamach i innych robotach wodnych  

5134 51340 Przy rurociągach dalekodystansowych, linii komunikacyjnych i energe
tycznych (kable)  

5135 51350 Przy lokalnych rurociągach i kablach, prace pomocnicze  

5136 51360 Przy budowlach przeznaczonych do górnictwa  

5137 51370 Przy obiektach sportowych i rekreacyjnych  

5138 51380 Usługi pogłębiania  

5139 51390 Przy pracach inżynieryjnych, gdzie indziej niesklasyfikowanych 

514 5140 51400 Montaż i wznoszenie konstrukcji z prefabrykatów 

515   Specjalistyczne roboty budowlane  

5151 51510 Prace przy fundamentach, wraz z posadowieniem pali  

5152 51520 Wiercenie studni wodnych  

5153 51530 Dachy i izolacja wodna  

5154 51540 Roboty betonowe  

5155 51550 Gięcie stali i wznoszenie konstrukcji stalowych, wraz ze spawaniem 
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Wykaz z Działu 51, CPC 

Grupa Klasa Podklasa Tytuł  

5156 51560 Roboty murarskie  

5159 51590 Inne specjalistyczne roboty budowlane 

516   Prace instalacyjne  

5161 51610 Prace przy ogrzewaniu, wentylacji i klimatyzacji  

5162 51620 Roboty przy układaniu systemów hydraulicznych i drenażowych  

5163 51630 Roboty budowlane przy montażu instalacji gazowych  

5164  Roboty elektryczne   

51641 Roboty związane z montażem instalacji elektrycznych   

51642 Instalowanie pożarowych systemów alarmowych   

51643 Instalowanie alarmów antywłamaniowych   

51644 Instalowanie anten   

51649 Inne roboty w zakresie elektryczności  

5165 51650 Roboty izolacyjne (obwody elektryczne, woda, ciepło, dźwięk)  

5166 51660 Roboty przy instalowaniu ogrodzeń i balustrad  

5169  Inne roboty instalacyjne   

51691 Prace przy windach i schodach ruchomych   

51699 Inne roboty instalacyjne 

517   Roboty wykończeniowe przy budynkach  

5171 51710 Prace przy szkleniu i montażu szyb w oknach  

5172 51720 Roboty tynkarskie  

5173 51730 Roboty malarskie 
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Wykaz z Działu 51, CPC 

Grupa Klasa Podklasa Tytuł  

5174 51740 Kafelkowanie podłóg i ścian  

5175 51750 Inne roboty przy układaniu posadzek, okładzin ścian i tapetowaniu  

5176 51760 Stolarka drewniana i metalowa  

5177 51770 Prace dekoracyjne przy wyposażeniu wnętrza  

5178 51780 Roboty przy montażu dekoracji  

5179 51790 Inne roboty wykończeniowe przy budynkach 

518 5180 51800 Usługi wynajmu sprzętu budowlanego lub sprzętu do wyburzania 
budynków lub prac z zakresu inżynierii lądowej i wodnej wraz z ob
sługą operatorską  

Uwagi do niniejszej podsekcji 

1.  Ekwadorski podmiot zamawiający, przy udzielaniu zamówień na usługi budowlane związane z budową, konserwacją 
lub remontem dróg i autostrad, może nałożyć wymóg dotyczący zatrudnienia lokalnego personelu na obszarach 
wiejskich w celu wspierania zatrudnienia i poprawy warunków życia na tych obszarach. 

2.  Koncesje na roboty budowlane, które są przyznawane przez podmioty zamawiające wymienione w podsekcjach 1 
i 2, podlegają zasadzie traktowania narodowego ustalonej w art. 175 ust. 1 i 2 niniejszej Umowy oraz art. 173, 174, 
179, 190 i 294 niniejszej Umowy. 

PODSEKCJA 7 

UWAGI OGÓLNE 

1. TYTUŁ VI NINIEJSZEJ UMOWY NIE OBEJMUJE: 

a)  zamówień na towary oraz usług w sektorze obrony i bezpieczeństwa publicznego udzielanych przez Fuerzas 
Armadas, Policía Nacional lub Secretaría Nacional de Inteligencia, mające strategiczne znaczenie dla obrony 
narodowej i bezpieczeństwa publicznego; 

b)  programów lub procedur zamówień publicznych zarezerwowanych dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 
przedsiębiorstw (zwanych dalej »mikroprzedsiębiorstwami oraz MŚP«) oraz Actores de la Economía Popular y 
Solidaria (»AEPYS«) (Uczestników Gospodarki Ludowej i Solidarnej), pod warunkiem, że AEPYS spełniają te same 
kryteria dotyczące wielkości jak mikroprzedsiębiorstwa oraz MŚP, aby mogły być za takie uznane; 

c)  zamówień na towary z przeznaczeniem na programy pomocy żywnościowej; 

d)  zamówień udzielanych przez instytucje sektora publicznego z siedzibą na Galápagos oraz zamówień, które dotyczące 
tego szczególnego regionu; 

e)  zamówień na towary, usługi lub usługi budowlane oraz ich nabywania przez placówki służb dyplomatycznych 
Republiki Ekwadoru na potrzeby ich funkcjonowania; 

f)  zamówień udzielanych przez jeden podmiot ekwadorski innemu podmiotowi ekwadorskiemu. 
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2. ROZDZIAŁ TECHNOLOGICZNY (1): 

Przez okres pięciu lat od daty wejścia w życie niniejszej Umowy podmioty zamawiające wymienione w podsekcjach 1, 2 
i 3 mogą w przypadku zamówień rządowych wprowadzić obowiązkowy wymogi dotyczące uwzględnienia udziału 
lokalnego zgodnie z badaniem rozdziału technologicznego przeprowadzonym na podstawie metodologii określonej 
przez Krajową Służbę Zamówień Publicznych (Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP)) Ekwadoru. Wymogi te 
przyjmują kształt obiektywnych i jasno zdefiniowanych warunków udziału w procedurach przetargowych w celu 
udzielenia zamówień publicznych. 

Podmioty zamawiające wskazują na istnienie warunków udziału lokalnego w swoich zawiadomieniach o planowanym 
udzieleniu zamówienia i określają je szczegółowo w dokumentacji kontraktowej. 

Warunki takie dotyczą wyłącznie udzielania zamówień na towary i usługi budowlane i nie przekraczają 40 procent 
łącznej wartości kontraktu. 

3. WZÓR OBLICZANIA PROGÓW 

Próg dostosowuje się w odstępach dwuletnich, przy czym każde dostosowanie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia, 
począwszy od 1 stycznia 2018 r. 

Obliczanie wartości progów oparte jest na średniej dziennych wartości SDR do kursu wymiany dolara amerykańskiego 
na przestrzeni 24 miesięcy, kończących się ostatniego dnia sierpnia poprzedzającego dokonanie zmian z mocą od dnia 
1 stycznia. Wartość progów zmienionych w ten sposób zostaje, w miarę potrzeby, zaokrąglona w dół do najbliższego 
tysiąca dolarów. Metodyka ta może być zmodyfikowana przez Stronę UE i Ekwador w ramach posiedzeń Komitetu ds. 
Handlu, zgodnie z art. 12 ust. 4 niniejszej Umowy. 

4. WŁADZE EKWADORU DO CELÓW ART. 190 NINIEJSZEJ UMOWY 

W przypadku Ekwadoru Tribunal Contencioso Administrativo, Corte Nacional de Justicia i SERCOP są bezstronnymi 
władzami do celów art. 190 ust. 6 niniejszej Umowy. SERCOP jest organem autonomicznym, który jest uprawniony do 
wprowadzania środków przejściowych, o których mowa w art. 190 ust. 7 lit. a) niniejszej Umowy, w ramach procedur 
udzielania zamówień oraz udzielania zamówień wyłącznie w ramach procedur zamówień określonych w Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública (Prawo organiczne w zakresie Krajowego Systemu Zamówień Publicznych).  

(1) Objęte są wszystkie ministerstwa oraz podlegające im lub do nich przyłączone organy, instytucje lub podmioty 
administracyjne, z wyjątkiem przedsiębiorstw publicznych wymienionych w podsekcji 3. 

(1) Rozdział technologiczny zgodnie z definicją w art. 6 ust. 10 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública (Prawo organiczne w zakresie Krajowego Systemu Zamówień Publicznych).”.  
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ZAŁĄCZNIK XX 

„WSPÓLNE DEKLARACJE EKWADORU I STRONY UE 

Prawa własności intelektualnej 

Strony potwierdzają swoje prawa i obowiązki wynikające z Porozumienia WTO w sprawie handlowych aspektów praw 
własności intelektualnej (zwanego dalej »porozumieniem TRIPS«). 

Nie później niż w dniu wejścia w życie niniejszej Umowy Ekwador wprowadzi opłaty i koszty administracyjne z tytułu 
rejestracji i utrzymania praw własności intelektualnej zgodne z art. 62 ust. 4 porozumienia TRIPS i na poziomie 
porównywalnym z opłatami ustalonymi przez urzędy ds. własności intelektualnej innych członków WTO. Ekwador 
zobowiązuje się zapewnić traktowanie narodowe wniosków o ochronę praw własności intelektualnej zgodnie z porozu
mieniem TRIPS, w szczególności z art. 3 i 27 ust. 1. 

Strony potwierdzają swoje zobowiązanie do przestrzegania »Deklaracji w sprawie porozumienia TRIPS i zdrowia 
publicznego« przyjętej podczas konferencji ministerialnej WTO w Dausze w dniu 14 listopada 2001 r. oraz prawo Stron 
do skorzystania z postanowień porozumienia TRIPS, które zapewniają elastyczność dla celów ochrony zdrowia 
publicznego. W odniesieniu do procesu wydawania obowiązkowych licencji Ekwador gwarantuje pełną zgodność 
z postanowieniami i warunkami porozumienia TRIPS w zakresie przyznawania obowiązkowych licencji, w szczególności 
z jego art. 31, w ramach swojego systemu prawnego. 

Ekwador zapewnia całkowitą zgodność z zobowiązaniami określonymi w art. 61 porozumienia TRIPS. 

Strony zgadzają się dokonać, za pośrednictwem Podkomitetu ds. Własności Intelektualnej ustanowionego zgodnie 
z art. 257 Umowy, przeglądu interesu Ekwadoru w tym, by oznaczenia geograficzne niezwiązane z rolnictwem były 
chronione na takim samym poziomie jak wina, wina aromatyzowane, alkohole, produkty rolne i żywność. Jeśli Unia 
Europejska przyjmie szczegółowe przepisy chroniące oznaczenia geograficzne niezwiązane z rolnictwem, w przeglądzie, 
o którym mowa powyżej, uwzględniona zostanie ta nowa sytuacja prawna. 

Dostęp do rynku 

Ekwador może w dalszym ciągu stosować następujące środki, w tym zmiany i poprawki do nich, z zastrzeżeniem, że 
takie zmiany i poprawki nie stwarzają warunków dyskryminujących lub bardziej ograniczających handel: 

a)  środki dotyczące stosowania podatków od napojów alkoholowych zgodnie z art. 10 i 12 ustawy Ley de Fomento 
Ambiental Optimización de Ingresos del Estado, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym nr 583 z dnia 24 listopada 
2011 r. oraz art. 2 ustawy Ley Orgánica de Incentivos para el Sector Productivo, opublikowanej w drugim dodatku do 
Dziennika Urzędowego nr 56 z dnia 12 sierpnia 2013 r., przez okres do dwóch lat od dnia wejścia w życie niniejszej 
Umowy. Od tej daty środki muszą być zgodne z rozdziałem 1 (Dostęp towarów do rynku) tytułu III (Handel 
towarami), w szczególności z jego art. 21; 

b)  środki dotyczące przywozu używanej odzieży, używanego obuwia i używanych pojazdów (rezolucja COMEXI 
nr 182, rezolucja COMEX nr 51). Potrzeba utrzymywania tych środków poddawana jest przeglądowi w terminie 
pięciu lat od dnia wejścia w życie niniejszej Umowy.”.  
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