
II 

(Akty o charakterze nieustawodawczym) 

ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/1711 

z dnia 17 września 2015 r. 

ustanawiające na 2015 r. „wykaz Prodcom” – listę produktów przemysłowych zgodnie 
z rozporządzeniem Rady (EWG) nr 3924/91 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr 3924/91 z dnia 19 grudnia 1991 r. w sprawie ustanowienia wspólnoto
wego badania produkcji przemysłowej ( 1 ), w szczególności jego art. 2 ust. 6, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 3924/91 wymaga się od państw członkowskich przeprowadzania wspól
notowego badania produkcji przemysłowej. 

(2) Badanie produkcji przemysłowej musi się opierać na wykazie produktów określającym produkcję przemysłową 
podlegającą badaniu. 

(3) Wykaz produktów jest konieczny, aby umożliwić zbliżenie między danymi statystycznymi dotyczącymi produkcji 
a danymi statystycznymi w dziedzinie handlu zagranicznego oraz aby umożliwić porównanie ze wspólnotową 
nomenklaturą produktów CPA. 

(4) Wykaz produktów wymagany zgodnie z rozporządzeniem (EWG) nr 3924/91, zwany „wykazem Prodcom”, jest 
wspólny dla wszystkich państw członkowskich i jest niezbędny do porównywania danych między państwami 
członkowskimi. 

(5) Jako że wykaz Prodcom wymaga uaktualnienia, należy ustanowić listę na 2015 r. 

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Europejskiego Systemu 
Statystycznego, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

Wykaz Prodcom na 2015 r. jest określony w załączniku.
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( 1 ) Dz.U. L 374 z 31.12.1991, s. 1.



 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2015 r. 

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

Sporządzono w Brukseli dnia 17 września 2015 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący
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ZAŁĄCZNIK 

Prodcom Nazwa grupowania 
Powiązanie z Nomenklaturą 

Handlu Zagranicznego dla roku 
2015 (HS/CN) 

Ilość JM P 
Odnośn

ik do 
przypisu 

NACE: 07.10 Górnictwo rud żelaza 

CPA: 07.10.10 Rudy żelaza 

07.10.10.00 Rudy i koncentraty żelaza, inne niż wypra 
żone piryty żelazowe 

2601[.11 + .12] kg S 

NACE: 07.29 Górnictwo pozostałych rud metali nieżelaznych 

CPA: 07.29.11 Rudy i koncentraty miedzi 

07.29.11.00 Rudy i koncentraty miedzi 2603 kg S 

CPA: 07.29.12 Rudy i koncentraty niklu 

07.29.12.00 Rudy i koncentraty niklu 2604 kg S 

CPA: 07.29.13 Rudy i koncentraty glinu 

07.29.13.00 Rudy i koncentraty glinu 2606 kg S 

CPA: 07.29.14 Rudy i koncentraty metali szlachetnych 

07.29.14.00 Rudy i koncentraty metali szlachetnych 2616[.10 + .90] kg S 

CPA: 07.29.15 Rudy i koncentraty ołowiu, cynku i cyny 

07.29.15.00 Rudy i koncentraty ołowiu, cynku i cyny 2607 + 2608 + 2609 kg S 

CPA: 07.29.19 Pozostałe rudy i koncentraty metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane 

07.29.19.00 Rudy i koncentraty metali nieżelaznych, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

2602 + 2605 + 2610 + 
2611 + 2613[.10 + .90] + 
2614 + 2615[.10 + .90] + 
2617[.10 + .90] 

kg S 

NACE: 08.11 Wydobywanie kamieni ozdobnych oraz kamienia dla potrzeb budownictwa, skał wapiennych, 
gipsu, kredy i łupków 

CPA: 08.11.11 Marmur i pozostałe wapienne kamienie ozdobne lub budowlane 

08.11.11.33 Marmur i trawertyn, surowy lub wstępnie 
obrobiony 

2515 11 kg T 

08.11.11.36 Marmur i trawertyn tylko pocięty na prosto
kątne lub kwadratowe bloki lub płyty 

2515 12 kg T 

08.11.11.50 Ekausyna i pozostałe wapienne kamienie 
pomnikowe lub budowlane, o gęstości 
względnej ≥ 2,5 

2515 20 kg T 

CPA: 08.11.12 Granit, piaskowiec i pozostałe kamienie ozdobne lub budowlane 

08.11.12.33 Granit surowy lub wstępnie obrobiony 2516 11 kg T
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Prodcom Nazwa grupowania 
Powiązanie z Nomenklaturą 

Handlu Zagranicznego dla roku 
2015 (HS/CN) 

Ilość JM P 
Odnośn

ik do 
przypisu 

08.11.12.36 Granit tylko pocięty na prostokątne (w tym 
kwadratowe) bloki lub płyty 

2516 12 kg T 

08.11.12.50 Piaskowiec 2516 20 kg T 

08.11.12.90 Porfir, bazalt, kwarcyty i pozostałe kamienie 
pomnikowe lub budowlane, surowe, wstępnie 
obrobione lub tylko pocięte (z wyłączeniem 
wapiennych kamieni pomnikowych lub 
budowlanych o gęstości względnej ≥ 2,5, 
granitu i piaskowca) 

2506 20 + 2516 90 kg T 

CPA: 08.11.20 Wapień i gips 

08.11.20.30 Gips i anhydryt 2520 10 kg T 

08.11.20.50 Topnik wapniowy, wapień i pozostałe 
kamienie wapienne w rodzaju stosowanych 
do produkcji wapna lub cementu (z wyłą
czeniem kruszywa tłucznia wapiennego 
i kamieni wapiennych wymiarowych) 

2521 kg T 

CPA: 08.11.30 Kreda i dolomit inny niż kalcynowany 

08.11.30.10 Kreda 2509 kg T 

08.11.30.30 Dolomit niekalcynowany ani niespiekany, 
wstępnie obrobiony lub tylko pocięty na 
prostokątne lub kwadratowe bloki lub płyty 
(z wyłączeniem dolomitu kalcynowanego lub 
spiekanego, dolomitu aglomerowanego 
i dolomitu pokruszonego lub rozłupanego 
stosowanego jako kruszywo do betonu, 
tłuczeń drogowy lub podsypka torów kole
jowych 

2518 10 kg T 

CPA: 08.11.40 Łupek 

08.11.40.00 Łupek surowy, wstępnie obrobiony lub tylko 
pocięty w prostokątne lub kwadratowe bloki 
lub płyty 

2514 kg T 

NACE: 08.12 Wydobywanie żwiru i piasku; wydobywanie gliny i kaolinu 

CPA: 08.12.11 Piaski naturalne 

08.12.11.50 Piaski krzemionkowe (piaski kwarcowe lub 
przemysłowe) 

2505 10 kg S 

08.12.11.90 Piaski budowlane takie jak piaski ilaste, piaski 
kaolinitowe, piaski feldspatyczne, (z wyłącze
niem piasków krzemionkowych i piasków 
metalonośnych) 

2505 90 kg S
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Prodcom Nazwa grupowania 
Powiązanie z Nomenklaturą 

Handlu Zagranicznego dla roku 
2015 (HS/CN) 

Ilość JM P 
Odnośn

ik do 
przypisu 

CPA: 08.12.12 Granulki, odłamki i proszek; otoczaki i żwir 

08.12.12.10 Żwir, otoczaki, w rodzaju stosowanych jako 
kruszywo do betonu, tłuczeń drogowy lub 
podsypka torów kolejowych lub inne 
kruszywo; gruby żwir i krzemień 

2517 10 10 kg S 

08.12.12.30 Tłuczeń kamienny w rodzaju stosowanych 
jako kruszywo do betonu, tłuczeń drogowy 
lub podsypka torów kolejowych lub inne 
kruszywo (z wyłączeniem żwiru, otoczaków, 
żwiru grubego i krzemienia) 

2517[.10(.20 + .80)] kg S 

08.12.12.50 Granulki, odłamki i proszek, z marmuru 2517 41 kg S 

08.12.12.90 Granulki, odłamki i proszek z trawertynu, 
ekausyny, granitu, porfiru, bazaltu, piaskowca 
i pozostałych kamieni pomnikowych 

2517 49 kg S 

CPA: 08.12.13 Mieszaniny żużla i podobnych odpadów przemysłowych, nawet zawierające kamyki, otoczaki, żwir i krzemień do 
celów budowlanych 

08.12.13.00 Mieszaniny żużla i podobnych odpadów 
przemysłowych, nawet zawierające kamyki, 
otoczaki, żwir i krzemień do celów budow
lanych 

2517 20 kg S 

CPA: 08.12.21 Kaolin i pozostałe gliny kaolinowe 

08.12.21.40 Kaolin 2507 00 20 kg T 

08.12.21.60 Pozostałe gliny kaolinowe (gliny garncarskie 
i plastyczne) 

2507 00 80 kg T 

CPA: 08.12.22 Pozostałe gliny, andaluzyt, cyjanit i sylimanit; mullit; ziemie szamotowe i dynasowe 

08.12.22.10 Bentonit 2508 10 kg T 

08.12.22.30 Glina ogniotrwała 2508 30 kg T 

08.12.22.50 Łupki i gliny pospolite, do celów budowla
nych (z wyłączeniem bentonitu, gliny 
ogniotrwałej, iłów porowatych, kaolinu i glin 
kaolinowych); andaluzyt, cyjanit i sylimanit; 
mulit; ziemie szamotowe lub dynasowe 

2508[.40 + .50 + .60 + 
.70] 

kg T 

NACE: 08.91 Wydobywanie minerałów dla przemysłu chemicznego oraz do produkcji nawozów 

CPA: 08.91.11 Naturalne fosforany wapniowe i glinowo-wapniowe 

08.91.11.00 Naturalne fosforany wapnia i naturalne 
fosforany glinu-wapnia oraz kreda fosfora
nowa 

2510[.10 + .20] kg T
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Prodcom Nazwa grupowania 
Powiązanie z Nomenklaturą 

Handlu Zagranicznego dla roku 
2015 (HS/CN) 

Ilość JM P 
Odnośn

ik do 
przypisu 

CPA: 08.91.12 Piryty żelazowe niewyprażone; siarka surowa lub nierafinowana 

08.91.12.00 Piryty żelazowe niewyprażone; siarka surowa 
lub nierafinowana (włączając siarkę odzyska
ną) 

2502 + 2503 00 10 kg T 

CPA: 08.91.19 Pozostałe minerały chemiczne i do produkcji nawozów 

08.91.19.00 Pozostałe minerały chemiczne i do produkcji 
nawozów 

2511[.10 + .20] + 2528 + 
2529[.21 + .22] + 
2530[.20 + .90] 

kg T 

NACE: 08.93 Wydobywanie soli 

CPA: 08.93.10 Sól i czysty chlorek sodu; woda morska 

08.93.10.00 Sól (włączając sól denaturowaną lecz z wyłą
czeniem soli do spożycia) i czysty chlorek 
sodu, nawet w roztworze wodnym lub 
zawierająca dodatek środków zapobiegają
cych zbrylaniu lub środków zapewniających 
dobrą sypkość 

2501[.00(.31 + .51 + .99)] kg T 

NACE: 08.99 Górnictwo i wydobywanie pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane 

CPA: 08.99.10 Bitum i asfalt, naturalne; asfaltyty i skały asfaltowe 

08.99.10.00 Naturalny bitum i naturalny asfalt; asfaltyty 
i skały asfaltowe 

2714 90 kg T 

CPA: 08.99.21 Kamienie szlachetne i półszlachetne (z wyłączeniem diamentów przemysłowych), nieobrobione lub tylko przepi 
łowane lub zgrubnie kształtowane 

08.99.21.00 Kamienie szlachetne i półszlachetne (z wyłą
czeniem diamentów przemysłowych), 
nieobrobione lub tylko przepiłowane lub 
zgrubnie kształtowane 

7102[.10 + .31] + 
7103 10 

c/k @ T 

CPA: 08.99.22 Diamenty przemysłowe, nieobrobione lub tylko przepiłowane, przecięte lub zgrubnie obrobione; pumeks; szmergiel; 
korund naturalny, granat naturalny i pozostałe naturalne materiały ścierne 

08.99.22.00 Diamenty przemysłowe, nieobrobione lub 
tylko przepiłowane, przecięte lub zgrubnie 
obrobione; pumeks; szmergiel; korund natu
ralny, granat naturalny i pozostałe naturalne 
materiały ścierne 

2513[.10 + .20] + 
7102 21 

kg T 

CPA: 08.99.29 Pozostałe minerały 

08.99.29.00 Pozostałe minerały 2504[.10 + .90] + 
2506 10 + 2512 + 
2519[.10 + .90(.10 + .30 
+ .90)] + 2524[.10 + .90] 
+ 2525[.10 + .20 + .30] + 
2526[.10 + .20] + 
2529[.10 + .30] + 
2530 10 + 2621 90 

kg T
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Prodcom Nazwa grupowania 
Powiązanie z Nomenklaturą 

Handlu Zagranicznego dla roku 
2015 (HS/CN) 

Ilość JM P 
Odnośn

ik do 
przypisu 

NACE: 10.11 Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu 

CPA: 10.11.11 Mięso z bydła świeże lub schłodzone 

10.11.11.40 Świeże lub schłodzone tusze, półtusze 
i ćwierci, z kośćmi, z wołowiny i cielęciny 

0201[.10 + .20(.20 + .30 
+ .50)] 

kg S 

10.11.11.90 Świeże lub schłodzone kawałki wołowiny 
i cielęciny 

0201[.20(.90) + .30] kg S 

CPA: 10.11.12 Mięso ze świń świeże lub schłodzone 

10.11.12.30 Świeże lub schłodzone tusze i półtusze ze 
świń (włączając świeże mięso pakowane 
z dodatkiem soli jako czasowego środka 
konserwującego) 

0203[.11(.10 + .90)] kg S 

10.11.12.50 Świeże lub schłodzone szynki, łopatki i ich 
kawałki, z kośćmi, ze świń, (włączając świeże 
mięso pakowane z dodatkiem soli jako 
czasowego środka konserwującego) 

0203[.12(.11 + .19 + .90)] kg S 

10.11.12.90 Świeże lub schłodzone mięso ze świń (włą
czając świeże mięso pakowane z dodatkiem 
soli jako czasowego środka konserwującego, 
z wyłączeniem tusz i półtusz, szynek, łopatek 
i ich kawałków, z kośćmi) 

0203[.19(.11 + .13 + .15 
+ .55 + .59 + .90)] 

kg S 

CPA: 10.11.13 Mięso z owiec świeże lub schłodzone 

10.11.13.00 Tusze, półtusze i kawałki, z jagniąt lub 
z owiec, świeże lub schłodzone 

0204[.10 + .21 + .22(.10 
+ .30 + .50 + .90) + .23] 

kg S 

CPA: 10.11.14 Mięso z kóz świeże lub schłodzone 

10.11.14.00 Mięso z kóz świeże lub schłodzone 0204[.50(.11 + .13 + .15 
+ .19 + .31 + .39)] 

kg S 

CPA: 10.11.15 Mięso z koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone 

10.11.15.00 Mięso z koni i pozostałych zwierząt konio
watych, świeże lub schłodzone 

0205 00 20 kg S 

CPA: 10.11.20 Podroby jadalne z bydła, świń, owiec, kóz, koni i pozostałych zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone 

10.11.20.00 Podroby jadalne z bydła, świń, owiec, kóz, 
koni i pozostałych zwierząt koniowatych, 
świeże lub schłodzone 

0206[.10(.10 + .95 + .98) 
+ .30 + .80(.10 + .91 + 
.99)] 

kg S 

CPA: 10.11.31 Mięso z bydła zamrożone 

10.11.31.00 Zamrożone tusze, półtusze, ćwierci i kawałki 
wołowiny i cielęciny 

0202[.10 + .20(.10 + .30 
+ .50 + .90) + .30(.10 + 
.50 + .90)] 

kg S
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Prodcom Nazwa grupowania 
Powiązanie z Nomenklaturą 

Handlu Zagranicznego dla roku 
2015 (HS/CN) 

Ilość JM P 
Odnośn

ik do 
przypisu 

CPA: 10.11.32 Mięso ze świń zamrożone 

10.11.32.30 Zamrożone tusze i półtusze ze świń 0203[.21(.10 + .90)] kg S 

10.11.32.50 Zamrożone szynki, łopatki i ich kawałki, 
z kośćmi, ze świń 

0203[.22(.11 + .19 + .90)] kg S 

10.11.32.90 Mięso ze świń zamrożone (z wyłączeniem 
tusz i półtusz, szynek, łopatek i ich kawał
ków, z kośćmi) 

0203[.29(.11 + .13 + .15 
+ .55 + .59 + .90)] 

kg S 

CPA: 10.11.33 Mięso z owiec zamrożone 

10.11.33.00 Zamrożone tusze, półtusze i kawałki mięsa 
z owiec i jagniąt 

0204[.30 + .41 + .42(.10 
+ .30 + .50 + .90) + 
.43(.10 + .90)] 

kg S 

CPA: 10.11.34 Mięso z kóz zamrożone 

10.11.34.00 Mięso z kóz zamrożone 0204[.50(.51 + .53 + .55 
+ .59 + .71 + .79)] 

kg S 

CPA: 10.11.35 Mięso z koni i pozostałych zwierząt koniowatych, zamrożone 

10.11.35.00 Mięso z koni i pozostałych zwierząt konio
watych, zamrożone 

0205 00 80 kg S 

CPA: 10.11.39 Pozostałe mięso i podroby jadalne świeże, schłodzone lub zamrożone 

10.11.39.10 Jadalne podroby z bydła, świń, owiec, kóz, 
koni i pozostałych zwierząt koniowatych, 
zamrożone 

0206[.21 + .22 + .29(.10 
+ .91 + .99) + .41 + .49 + 
.90(.10 + .91 + .99)] 

kg S 

10.11.39.30 Świeże, schłodzone lub zamrożone jadalne 
mięso i podroby (w tym mięso i podroby 
z królików, zajęcy i pozostałej zwierzyny 
łownej; z wyłączeniem żabich udek oraz 
mięsa i podrobów z drobiu, bydła, zwierząt 
koniowatych, świń, owiec i kóz) 

0208[.10(.10 + .90) + .30 
+ .40(.10 + .20 + .80) + 
.50 + .60 + .90(.10 + .30 + 
.60 + .70 + .98)] 

kg S 

CPA: 10.11.41 Wełna szarpana, wełna nieoczyszczona, włączając wełnę szarpaną z drugiej strzyży 

10.11.41.00 Wełna potna, niezgrzebna ani nieczesana 
(włączając wełnę praną z drugiej strzyży, 
z wyłączeniem wełny strzyżonej) 

5101 19 kg S 

CPA: 10.11.42 Skóry i skórki całe, surowe z bydła i zwierząt koniowatych 

10.11.42.00 Skóry i skórki całe, surowe z bydła i zwierząt 
koniowatych (z wyjątkiem powiązanych z HS 
4101 90) 

4101[.20(.10 + .30 + .50 
+ .80) + .50(.10 + .30 + 
.50 + .90)] 

p/st @ S 

CPA: 10.11.43 Pozostałe surowe skóry i skórki z bydła i zwierząt koniowatych 

10.11.43.00 Pozostałe surowe skóry i skórki z bydła 
i zwierząt koniowatych 

4101 90 kg S
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Prodcom Nazwa grupowania 
Powiązanie z Nomenklaturą 

Handlu Zagranicznego dla roku 
2015 (HS/CN) 

Ilość JM P 
Odnośn

ik do 
przypisu 

CPA: 10.11.44 Skóry i skórki surowe z owiec i jagniąt 

10.11.44.00 Skórki z owiec i jagniąt 4102[.10(.10 + .90) + .21 
+ .29] 

p/st @ S 

CPA: 10.11.45 Skóry i skórki surowe z kóz i koźląt 

10.11.45.00 Skóry i skórki surowe z kóz i koźląt, ale 
niegarbowane, świeże lub konserwowane 

4103 90 p/st @ S 

CPA: 10.11.50 Tłuszcz z bydła, owiec, kóz lub świń 

10.11.50.40 Tłuszcz ze świń, niezawierający chudego 
mięsa; świeży; schłodzony; zamrożony; 
solony; w solance lub wędzony (z wyłącze
niem wytapianego) 

0209[.10(.11 + .19 + .90)] kg S 

10.11.50.60 Smalec i pozostały tłuszcz ze świń, wyta
piany 

1501[.10(.10 + .90) + 
.20(.10 + .90)] 

kg S 

10.11.50.70 Tłuszcze z bydła, owiec lub kóz, surowe lub 
wytapiane 

1502[.10(.10 + .90) + 
.90(.10 + .90)] 

kg S 

CPA: 10.11.60 Odpady zwierzęce surowe, niejadalne 

10.11.60.30 Jelita, pęcherze i żołądki zwierząt (z wyjąt
kiem rybich); całe lub w kawałkach 

0504 kg S 

10.11.60.90 Odpady zwierzęce nienadające się do 
spożycia przez ludzi (z wyłączeniem ryb, jelit, 
pęcherzy i żołądków) 

0502[.10 + .90] + 
0506[.10 + .90] + 
0507 10 + 0510 + 
0511[.99(.10 + .85)] 

kg S 

NACE: 10.12 Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu 

CPA: 10.12.10 Mięso z drobiu świeże lub schłodzone 

10.12.10.10 Kurczęta całe, świeże lub schłodzone 0207[.11(.10 + .30 + .90)] kg S 

10.12.10.20 Indyki całe, świeże lub schłodzone 0207[.24(.10 + .90)] kg S 

10.12.10.30 z Gęsi, kaczki i perliczki całe, świeże lub 
schłodzone 

0207[.41(.20 + .30 + .80) 
+ .51(.10 + .90) + 
.60(.05a)] 

kg S 

10.12.10.40 Wątróbki z gęsi lub kaczek otłuszczone, 
świeże lub schłodzone 

0207[.43 + .53] kg S 

10.12.10.50 Kawałki kurczaków, świeże lub schłodzone 0207[.13(.10 + .20 + .30 
+ .40 + .50 + .60 + .70)] 

kg S 

10.12.10.60 Kawałki indyków, świeże lub schłodzone 0207[.26(.10 + .20 + .30 
+ .40 + .50 + .60 + .70 + 
.80)] 

kg S
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10.12.10.70 z Kawałki gęsi, kaczek i perliczek, świeże lub 
schłodzone 

0207[.44(.10 + .21 + .31 
+ .41 + .51 + .61 + .71 + 
.81) + .54(.10 + .21 + .31 
+ .41 + .51 + .61 + .71 + 
.81) + .60(.10a + .21a + 
.31a + .41a + .51a + .61a 
+ .81a)] 

kg S 

CPA: 10.12.20 Mięso z drobiu zamrożone 

10.12.20.13 Kurczęta całe, zamrożone 0207[.12(.10 + .90)] kg S 

10.12.20.15 Indyki całe, zamrożone 0207[.25(.10 + .90)] kg S 

10.12.20.17 z Gęsi, kaczki i perliczki, całe, zamrożone 0207[.42(.30 + .80) + 
.52(.10 + .90) + .60(.05b)] 

kg S 

10.12.20.53 Kawałki kurczaków, zamrożone 0207[.14(.10 + .20 + .30 
+ .40 + .50 + .60 + .70)] 

kg S 

10.12.20.55 Kawałki indyków, zamrożone 0207[.27(.10 + .20 + .30 
+ .40 + .50 + .60 + .70 + 
.80)] 

kg S 

10.12.20.57 z Kawałki kaczek, gęsi i perliczek, zamrożone 0207[.45(.10 + .21 + .31 
+ .41 + .51 + .61 + .71 + 
.81) + .55(.10 + .21 + .31 
+ .41 + .51 + .61 + .71 + 
.81) + .60(.10b + .21b + 
.31b + .41b + .51b + .61b 
+ .81b)] 

kg S 

10.12.20.80 z Wątróbki z drobiu, zamrożone 0207[.14(.91) + .27(.91) + 
.45(.93 + .95) + .55(.93 + 
.95) + .60(.91a)] 

kg S 

CPA: 10.12.30 Tłuszcz z drobiu 

10.12.30.00 Tłuszcze z drobiu 0209 90 + 1501 90 kg S 

CPA: 10.12.40 Podroby jadalne z drobiu 

10.12.40.20 z Podroby z drobiu, świeże lub schłodzone (z 
wyłączeniem otłuszczonych wątróbek z gęsi 
lub kaczek) 

0207[.13(.91 + .99) + 
.26(.91 + .99) + .44(.91 + 
.99) + .54(.91 + .99) + 
.60(.91b + .99a)] 

kg S 

10.12.40.50 z Podroby z drobiu (z wyłączeniem wątróbek) 
zamrożone 

0207[.14(.99) + .27(.99) + 
.45(.99) + .55(.99) + 
.60(.99b)] 

kg S 

CPA: 10.12.50 Pióra, puch, pierze i skóry ptaków 

10.12.50.00 Skóry ptasie preparowane, z piórami lub 
puchem, pierze itp. 

6701 kg S
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NACE: 10.13 Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa z drobiu 

CPA: 10.13.11 Mięso ze świń w kawałkach, solone, w solance, suszone lub wędzone (bekon i szynka) 

10.13.11.20 Szynki, łopatki i ich kawałki ze świń, 
z kośćmi, solone, w solance, suszone lub 
wędzone 

0210[.11(.11 + .19 + .31 
+ .39 + .90)] 

kg S 

10.13.11.50 Boczek i jego kawałki ze świń, solone, 
w solance, suszone lub wędzone 

0210[.12(.11 + .19 + .90)] kg S 

10.13.11.80 Mięso ze świń solone, w solance, suszone lub 
wędzone (włączając bekony, boki trzyćwier
ciowe lub środki, przodki, schaby i ich 
kawałki, z wyłączeniem szynek, łopatek i ich 
kawałków z kośćmi, boczku i jego kawał
ków) 

0210[.19(.10 + .20 + .30 
+ .40 + .50 + .60 + .70 + 
.81 + .89 + .90)] 

kg S 

CPA: 10.13.12 Mięso z bydła solone, w solance, suszone lub wędzone 

10.13.12.00 Wołowina i cielęcina, solone, w solance, 
suszone lub wędzone 

0210[.20(.10 + .90)] kg S 

CPA: 10.13.13 Pozostałe mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone lub wędzone, z wyłączeniem mięsa ze świń i bydła; 
jadalne mąki i mączki z mięsa lub podrobów 

10.13.13.00 Mięso, solone, w solance, suszone lub 
wędzone; jadalne mąki i mączki z mięsa lub 
podrobów (z wyłączeniem mięsa ze świń 
i bydła, solonego, w solance, suszonego lub 
wędzonego) 

0210[.91 + .92(.10 + .91 
+ .92 + .99) + .93 + 
.99(.10 + .21 + .29 + .31 + 
.39 + .41 + .49 + .51 + 
.59 + .71 + .79 + .85 + 
.90)] 

kg S 

CPA: 10.13.14 Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi 

10.13.14.30 z Kiełbasy i podobne wyroby z wątroby oraz 
przetwory żywnościowe na bazie tych 
wyrobów (z wyłączeniem gotowych posiłków 
i dań) 

1601 00 10a kg S 

10.13.14.60 z Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, 
podrobów lub krwi oraz przetwory żywno 
ściowe na bazie tych wyrobów (z wyłącze
niem kiełbas z wątroby oraz gotowych 
posiłków i dań) 

1601[.00(.91a + .99a)] kg S 

CPA: 10.13.15 Pozostałe przetwory i konserwy z mięsa, podrobów lub krwi, z wyłączeniem gotowych dań z mięsa i podrobów 

10.13.15.05 z Wątróbki gęsie lub kacze przetworzone lub 
zakonserwowane (z wyłączeniem kiełbas oraz 
gotowych posiłków i dań) 

1602 20 10a kg S 

10.13.15.15 z Wątróbki z innych zwierząt przetworzone 
lub zakonserwowane (z wyłączeniem kiełbas 
oraz gotowych posiłków i dań) 

1602 20 90a kg S 

10.13.15.25 z Mięso lub podroby z indyków przetworzone 
lub zakonserwowane (z wyłączeniem kiełbas, 
przetworów z wątroby oraz gotowych 
posiłków i dań) 

1602[.31(.11a + .19a + 
.80a)] 

kg S
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10.13.15.35 z Pozostałe mięso z drobiu przetworzone lub 
zakonserwowane (z wyłączeniem kiełbas, 
przetworów z wątroby oraz gotowych 
posiłków i dań) 

1602[.32(.11a + .19a + 
.30a + .90a) + .39(.21a + 
.29a + .85a)] 

kg S 

10.13.15.45 z Mięso ze świń przetworzone lub zakonser
wowane: szynki i ich kawałki (z wyłączeniem 
gotowych posiłków i dań) 

1602[.41(.10a + .90a)] kg S 

10.13.15.55 z Mięso ze świń przetworzone lub zakonser
wowane: łopatki i ich kawałki (z wyłącze
niem gotowych posiłków i dań) 

1602[.42(.10a + .90a)] kg S 

10.13.15.65 z Mięso, podroby i mieszanki ze świń domo
wych, przetworzone lub zakonserwowane, 
włącznie z mieszankami zawierającymi mniej 
niż 40 % masy mięsa lub dowolnego rodzaju 
podrobów i tłuszcze dowolnego rodzaju (z 
wyłączeniem kiełbas i podobnych produktów, 
przetworów homogenizowanych, prze
tworów z wątroby oraz gotowych posiłków 
i dań) 

1602 49 50a kg S 

10.13.15.75 z Pozostałe mięso, podroby i mieszanki ze 
świń przetworzone lub zakonserwowane, 
łącznie z mieszankami (z wyłączeniem 
kiełbas i podobnych produktów, przetworów 
homogenizowanych, przetworów z wątroby 
oraz gotowych posiłków i dań) 

1602[.49(.11a + .13a + 
.15a + .19a + .30a + .90a)] 

kg S 

10.13.15.85 z Mięso lub podroby z bydła przetworzone lub 
zakonserwowane (z wyłączeniem kiełbas 
i podobnych produktów, przetworów 
homogenizowanych, przetworów z wątroby 
oraz gotowych posiłków i dań) 

1602[.50(.10a + .31a + 
.95a)] 

kg S 

10.13.15.95 z Pozostałe mięso lub podroby, przetworzone 
lub zakonserwowane, włącznie z przetwo
rami z krwi (z wyłączeniem kiełbas i podob
nych produktów, przetworów homogenizo
wanych, przetworów z wątroby oraz goto
wych posiłków i dań) 

1602[.90(.10a + .31a + 
.51a + .61a + .69a + .91a 
+ .95a + .99a)] 

kg S 

CPA: 10.13.16 Mąki, mączki i granulki z mięsa i podrobów, niejadalne; skwarki 

10.13.16.00 Mąki, mączki i granulki z mięsa i podrobów, 
niejadalne; skwarki 

2301 10 kg S 

CPA: 10.13.91 Gotowanie i pozostałe usługi związane z produkcją wyrobów mięsnych 

10.13.91.00 Gotowanie i pozostałe usługi związane 
z produkcją wyrobów mięsnych 

I
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NACE: 10.20 Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków 

CPA: 10.20.11 Ryby, filety rybne i pozostałe mięso z ryb (włączając rozdrobnione), świeże lub schłodzone 

10.20.11.00 Świeże lub schłodzone filety rybne i pozos
tałe mięso z ryb bez ości 

0304[.31 + .32 + .33 + 
.39 + .41 + .42(.10 + .50 + 
.90) + .43 + .44(.10 + .30 
+ .90) + .45 + .46 + 
.49(.10 + .50 + .90) + .51 
+ .52 + .53 + .54 + .55 + 
.59(.10 + .50 + .90)] 

kg S 

CPA: 10.20.12 Wątróbki z ryb, ikra i mlecz, świeże lub schłodzone 

10.20.12.00 Świeże lub schłodzone wątróbki z ryb, ikra 
i mlecz 

0302 90 kg S 

CPA: 10.20.13 Ryby zamrożone 

10.20.13.30 Ryby morskie, całe, zamrożone 0303[.11 + .12 + .13 + 
.14(.10 + .20 + .90) + .19 
+ .26 + .31(.10 + .30 + 
.90) + .32 + .33 + .34 + 
.39(.10 + .30 + .50 + .85) 
+ .41(.10 + .90) + .42(.12 
+ .18 + .42 + .48 + .90) + 
.43(.10 + .90) + .44(.10 + 
.90) + .45(.12 + .18 + .91 
+ .99) + .46(.10 + .90) + 
.49(.20 + .85) + .51 + 
.53(.10 + .30 + .90) + 
.54(.10 + .90) + .55(.10 + 
.30 + .90) + .56 + .57 + 
.63(.10 + .30 + .90) + .64 
+ .65 + .66(.11 + .12 + .13 
+ .19 + .90) + .67 + 
.68(.10 + .90) + .69(.10 + 
.30 + .50 + .70 + .80 + 
.90) + .81(.10 + .20 + .30 
+ .90) + .82 + .83 + 
.84(.10 + .90) + .89(.21 + 
.29 + .31 + .39 + .40 + 
.45 + .50 + .55 + .60 + 
.65 + .70 + .90)] 

kg S 

10.20.13.60 Ryby słodkowodne, całe, zamrożone 0303[.23 + .24 + .25 + 
.29 + .89(.10)] 

kg S 

CPA: 10.20.14 Filety rybne zamrożone 

10.20.14.00 Filety rybne zamrożone 0304[.61 + .62 + .63 + 
.69 + .71(.10 + .90) + .72 
+ .73 + .74(.11 + .15 + .19 
+ .90) + .75 + .79(.10 + 
.30 + .50 + .80 + .90) + 
.81 + .82(.10 + .50 + .90) 
+ .83(.10 + .30 + .50 + 
.90) + .84 + .85 + .86 + 
.87 + .89(.10 + .21 + .29 + 
.30 + .41 + .49 + .51 + 
.55 + .59 + .60 + .90)] 

kg S
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CPA: 10.20.15 Pozostałe zamrożone mięso z ryb, włączając rozdrobnione 

10.20.15.00 Zamrożone mięso rybie bez ości (z wyłącze
niem filetów) 

0304[.91 + .92 + .93(.10 
+ .90) + .94(.10 + .90) + 
.95(.10 + .21 + .25 + .29 + 
.30 + .40 + .50 + .60 + 
.90) + .99(.10 + .21 + .23 
+ .29 + .55 + .61 + .65 + 
.99)] 

kg S 

CPA: 10.20.16 Wątróbki z ryb, ikra i mlecz, zamrożone 

10.20.16.00 Wątróbki z ryb, ikra i mlecz, zamrożone 0303[.90(.10 + .90)] kg S 

CPA: 10.20.21 Filety rybne suszone, solone lub w solance, ale nie wędzone 

10.20.21.00 Filety rybne suszone, solone lub w solance, 
ale niewędzone 

0305[.31 + .32(.11 + .19 
+ .90) + .39(.10 + .50 + 
.90)] 

kg S 

CPA: 10.20.22 Wątróbki z ryb, ikra i mlecz, suszone, wędzone, solone lub w solance; mąki, mączki i granulki z ryb, jadalne 

10.20.22.00 Mąki, mączki i granulki z ryb, jadalne; 
wątróbki z ryb, ikra i mlecz, suszone, 
wędzone, solone lub w solance 

0305[.10 + .20] kg S 

CPA: 10.20.23 Ryby suszone, solone lub w solance 

10.20.23.50 Ryby suszone, nawet solone; ryby solone, ale 
niesuszone; ryby w solance (z wyłączeniem 
filetów, wędzonych, głów, ogonów i pęcherzy 
pławnych ryb) 

0305[.51(.10 + .90) + 
.59(.10 + .30 + .50 + .70 + 
.80) + .61 + .62 + .63 + 
.64 + .69(.10 + .30 + .50 + 
.80)] 

kg S 

CPA: 10.20.24 Ryby wędzone, włączając filety 

10.20.24.25 Wędzony łosoś pacyficzny, atlantycki 
i głowacica (w tym filety, ale z wyłączeniem 
głów, ogonów i pęcherzy pławnych ryb) 

0305 41 kg S 

10.20.24.55 Wędzone śledzie (w tym filety, ale z wyłą
czeniem głów, ogonów i pęcherzy pławnych 
ryb) 

0305 42 kg S 

10.20.24.85 Wędzone ryby (z wyłączeniem śledzi, łososia 
pacyficznego, atlantyckiego i głowacicy), 
w tym filety, ale z wyłączeniem głów, 
ogonów i pęcherzy pławnych ryb 

0305[.43 + .44(.10 + .90) 
+ .49(.10 + .20 + .30 + 
.80)] 

kg S 

CPA: 10.20.25 Ryby przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób, z wyłączeniem gotowych dań rybnych 

10.20.25.10 z Łosoś przetworzony lub zakonserwowany, 
cały lub w kawałkach (z wyłączeniem 
produktów mielonych oraz gotowych 
posiłków i dań) 

1604 11 00a kg S 

10.20.25.20 z Śledzie przetworzone lub zakonserwowane, 
całe lub w kawałkach (z wyłączeniem 
produktów mielonych oraz gotowych 
posiłków i dań) 

1604[.12(.10a + .91a + 
.99a)] 

kg S
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10.20.25.30 z Sardynki, sardynele i brisling lub szproty, 
przetworzone lub zakonserwowane, całe lub 
w kawałkach (z wyłączeniem produktów 
mielonych oraz gotowych posiłków i dań) 

1604[.13(.11a + .19a + 
.90a)] 

kg S 

10.20.25.40 z Tuńczyki, latający bonito i pelamida, prze
tworzone lub zakonserwowane, całe lub 
w kawałkach (z wyłączeniem produktów 
mielonych oraz gotowych posiłków i dań) 

1604[.14(.21a + .26a + 
.28a + .31a + .36a + .38a 
+ .41a + .46a + .48a + 
.90a)] 

kg S 

10.20.25.50 z Makrele przetworzone lub zakonserwowane, 
całe lub w kawałkach (z wyłączeniem 
produktów mielonych oraz gotowych 
posiłków i dań) 

1604[.15(.11a + .19a + 
.90a)] 

kg S 

10.20.25.60 z Sardele przetworzone lub zakonserwowane, 
całe lub w kawałkach (z wyłączeniem 
produktów mielonych oraz gotowych 
posiłków i dań) 

1604 16 00a kg S 

10.20.25.70 z Filety rybne w bułce tartej lub panierce, 
włączając paluszki rybne (z wyłączeniem 
gotowych posiłków i dań) 

1604 19 91a kg S 

10.20.25.80 z Pozostałe ryby przetworzone lub zakonser
wowane, całe lub w kawałkach (z wyłącze
niem produktów mielonych oraz gotowych 
posiłków i dań) 

1604[.17(.00a) + .19(.10a 
+ .31a + .39a + .50a + 
.92a + .93a + .94a + .95a 
+ .97a)] 

kg S 

10.20.25.90 z Ryby przetworzone lub zakonserwowane (z 
wyłączeniem ryb całych lub w kawałkach 
oraz gotowych posiłków i dań) 

1604[.20(.05a + .10a + 
.30a + .40a + .50a + .70a 
+ .90a)] 

kg S 

CPA: 10.20.26 Kawior i namiastki kawioru 

10.20.26.30 Kawior (ikra jesiotra) 1604 31 kg S 

10.20.26.60 Namiastki kawioru 1604 32 kg S 

CPA: 10.20.31 Skorupiaki zamrożone 

10.20.31.00 Zamrożone skorupiaki, zamrożone mąki, 
mączki i granulki, ze skorupiaków, nadające 
się do spożycia przez ludzi 

0306[.11(.10 + .90) + 
.12(.10 + .90) + .14(.10 + 
.30 + .90) + .15(.90) + 
.16(.91 + .99) + .17(.91 + 
.92 + .93 + .94 + .99) + 
.19(.10 + .90)] 

kg S 

CPA: 10.20.32 Mięczaki zamrożone, suszone, solone lub w solance, wędzone 

10.20.32.00 Mięczaki (przegrzebki, małże, mątwy, kała
marnice i ośmiornice) zamrożone, suszone, 
wędzone, solone lub w solance 

0307[.29(.10 + .90) + 
.39(.10 + .90) + .49(.09 + 
.11 + .18 + .31 + .33 + 
.35 + .38 + .59 + .71 + 
.92 + .99) + .59(.10 + .90) 
+ .99(.14 + .20)] 

kg S
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CPA: 10.20.33 Pozostałe bezkręgowce wodne zamrożone, suszone, solone lub w solance, wędzone 

10.20.33.00 Pozostałe bezkręgowce wodne (wenus 
pozbawiona skorupy, meduzy itp.) zamro 
żone, suszone, wędzone, solone lub 
w solance; mąki, mączki i granulki, z bezkrę
gowców wodnych, innych niż skorupiaki 
i mięczaki, nadające się do spożycia przez 
ludzi, zamrożone, suszone, wędzone, solone 
lub w solance 

0307[.79(.30 + .90) + 
.89(.90) + .99(.11 + .17 + 
.80)] + 0308[.19(.30 + 
.90) + .29(.30 + .90) + 
.30(.50 + .90) + .90(.50 + 
.90)] 

kg S 

CPA: 10.20.34 Skorupiaki przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób; mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne prze
tworzone lub zakonserwowane w inny sposób 

10.20.34.00 z Przetworzone lub zakonserwowane w inny 
sposób skorupiaki, mięczaki i pozostałe 
bezkręgowce wodne (z wyłączeniem schło
dzonych, zamrożonych, suszonych, solonych 
lub w solance, skorupiaków, w skorupkach, 
gotowanych na parze lub w wodzie) (z 
wyłączeniem gotowych posiłków i dań) 

0306[.11(.05) + .12(.05) + 
.14(.05) + .15(.10) + 
.16(.10) + .17(.10) + 
.19(.05) + .21(.10) + 
.22(.30) + .24(.10) + 
.25(.10) + .26(.10) + 
.27(.10) + .29(.05)] + 
0307[.19(.10) + .29(.05) + 
.39(.05) + .49(.05) + 
.59(.05) + .60(.10) + 
.79(.10) + .89(.10) + 
.99(.10)] + 0308[.19(.10) + 
.29(.10) + .30(.30) + 
.90(.30)] + 1605[.10(.00a) 
+ .21(.10a + .90a) + 
.29(.00a) + .30(.10a + 
.90a) + .40(.00a) + 
.51(.00a) + .52(.00a) + 
.53(.10a + .90a) + 
.54(.00a) + .55(.00a) + 
.56(.00a) + .57(.00a) + 
.58(.00a) + .59(.00a) + 
.61(.00a) + .62(.00a) + 
.63(.00a) + .69(.00a)] 

kg S 

CPA: 10.20.41 Mąki, mączki i granulki z ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, niejadalne 

10.20.41.00 Mąki, mączki i granulki z ryb, skorupiaków, 
mięczaków lub pozostałych bezkręgowców 
wodnych, niejadalne 

2301 20 kg S 

CPA: 10.20.42 Pozostałe niejadalne wyroby z ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych 

10.20.42.00 Pozostałe niejadalne wyroby z ryb (włączając 
odpadki rybne; z wyłączeniem fiszbin 
i frędzli, koralu i podobnych materiałów, 
skorup i kości sepii, nieobrobionych lub 
wstępnie przygotowanych/gąbek naturalnych) 

0511[.91(.10 + .90)] kg S 

10.20.42.50 Rybie głowy, ogony i pęcherze pławne, 
pozostałe jadalne odpadki rybne: suszone, 
solone lub w solance, wędzone 

0305[.71(.10 + .90) + .72 
+ .79] 

kg S
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NACE: 10.31 Przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków 

CPA: 10.31.11 Ziemniaki zamrożone 

10.31.11.10 Ziemniaki niepoddane obróbce cieplnej lub 
ugotowane na parze lub w wodzie, zamro 
żone 

0710 10 kg S 

10.31.11.30 Ziemniaki zamrożone, przetworzone lub 
zakonserwowane (włączając ziemniaki 
ugotowane lub częściowo ugotowane 
w oleju, a następnie zamrożone, z wyłącze
niem zakonserwowanych octem lub kwasem 
octowym) 

2004[.10(.10 + .91 + .99)] kg S 

CPA: 10.31.12 Ziemniaki suszone, nawet pocięte w kawałki lub plasterki, ale dalej nie przyrządzone 

10.31.12.00 Ziemniaki suszone, nawet pocięte w kawałki 
lub plasterki, ale dalej nieprzyrządzone 

0712 90 05 kg S 

CPA: 10.31.13 Ziemniaki suszone w postaci mąki, mączki, płatków, granulek 

10.31.13.00 Ziemniaki suszone w postaci mąki, mączki, 
płatków, granulek 

1105[.10 + .20] kg S 

CPA: 10.31.14 Ziemniaki przetworzone lub zakonserwowane, gdzie indziej niesklasyfikowane 

10.31.14.30 Ziemniaki przetworzone lub zakonserwo
wane, w postaci mąki, mączki lub płatków (z 
wyłączeniem zamrożonych, chipsów oraz 
zakonserwowanych octem lub kwasem octo
wym) 

2005 20 10 kg S 

10.31.14.60 Ziemniaki przetworzone lub zakonserwo
wane, włączając chipsy (z wyłączeniem 
zamrożonych, suszonych, zakonserwowa
nych octem lub kwasem octowym, w postaci 
mąki, mączki lub płatków) 

2005[.20(.20 + .80)] kg S 

NACE: 10.32 Produkcja soków z owoców i warzyw 

CPA: 10.32.11 Sok pomidorowy 

10.32.11.00 Sok pomidorowy 2009[.50(.10 + .90)] l @ S 

CPA: 10.32.12 Sok pomarańczowy 

10.32.12.10 Sok pomarańczowy zamrożony, niezagęsz
czony 

2009[.11(.91 + .99)] kg S 

10.32.12.20 Sok pomarańczowy niezagęszczony (z wyłą
czeniem zamrożonego) 

2009[.12 + .19(.91 + .98)] l @ S 

10.32.12.30 Sok pomarańczowy gdzie indziej niesklasyfi
kowany 

2009[.11(.11 + .19) + 
.19(.11 + .19)] 

l @ S 

CPA: 10.32.13 Sok grejpfrutowy 

10.32.13.00 Sok grejpfrutowy 2009[.21 + .29(.11 + .19 
+ .91 + .99)] 

l @ S
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CPA: 10.32.14 Sok ananasowy 

10.32.14.00 Sok ananasowy 2009[.41(.92 + .99) + 
.49(.11 + .19 + .30 + .91 + 
.93 + .99)] 

l @ S 

CPA: 10.32.15 Sok winogronowy 

10.32.15.00 Sok winogronowy (włączając moszcz wino
gronowy) 

2009[.61(.10 + .90) + 
.69(.11 + .19 + .51 + .59 + 
.71 + .79 + .90)] 

l @ S 

CPA: 10.32.16 Sok jabłkowy 

10.32.16.00 Sok jabłkowy 2009[.71(.20 + .99) + 
.79(.11 + .19 + .30 + .91 + 
.98)] 

l @ S 

CPA: 10.32.17 Mieszaniny soków z owoców i warzyw 

10.32.17.00 Mieszaniny soków z owoców i warzyw 2009[.90(.11 + .19 + .21 
+ .29 + .31 + .39 + .41 + 
.49 + .51 + .59 + .71 + 
.73 + .79 + .92 + .94 + 
.95 + .96 + .97 + .98)] 

l @ S 

CPA: 10.32.19 Pozostałe soki z owoców i warzyw 

10.32.19.10 Niezagęszczony sok z dowolnego pojedyn
czego owocu cytrusowego (z wyłączeniem 
pomarańczowego i grejpfrutowego) 

2009[.31(.11 + .19 + .51 
+ .59 + .91 + .99) + 
.39(.31 + .39 + .51 + .55 + 
.59 + .91 + .95 + .99)] 

l @ S 

10.32.19.20 Niezagęszczony sok z dowolnego pojedyn
czego owocu lub warzywa, niefermentowany 
i niezawierający dodatku alkoholu (z wyłą
czeniem soku pomarańczowego, grejpfruto
wego, ananasowego, pomidorowego, wino
gronowego i jabłkowego) 

2009[.81(.31 + .51 + .59 
+ .95 + .99) + .89(.50 + 
.61 + .63 + .69 + .71 + 
.73 + .79 + .85 + .86 + 
.88 + .89 + .96 + .97 + 
.99)] 

l @ S 

10.32.19.30 Soki z owoców i warzyw, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

2009[.39(.11 + .19) + 
.81(.11 + .19) + .89(.11 + 
.19 + .34 + .35 + .36 + 
.38)] 

l @ S 

NACE: 10.39 Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw, 

CPA: 10.39.11 Warzywa zamrożone 

10.39.11.00 Zamrożone warzywa i mieszanki warzyw, 
niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane 
na parze lub w wodzie (z wyłączeniem 
ziemniaków) 

0710[.21 + .22 + .29 + 
.30 + .40 + .80(.10 + .51 + 
.59 + .61 + .69 + .70 + 
.80 + .85 + .95) + .90] 

kg S 

CPA: 10.39.12 Warzywa zakonserwowane tymczasowo 

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

0711[.20(.10 + .90) + .40 
+ .51 + .59 + .90(.10 + .30 
+ .50 + .70 + .80 + .90)] 

kg S
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CPA: 10.39.13 Warzywa suszone, włączając grzyby 

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

0712 20 kg S 

10.39.13.50 Grzyby i trufle, suszone, całe, cięte 
w kawałki, w plasterkach, łamane lub 
w proszku, ale dalej nieprzetworzone 

0712[.31 + .32 + .33 + 
.39] 

kg S 

10.39.13.90 Warzywa suszone (z wyłączeniem ziemnia
ków, cebuli, grzybów i trufli) oraz mieszanki 
warzyw, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, 
łamane lub w proszku, ale dalej nieprzetwo
rzone 

0712[.90(.11 + .19 + .30 
+ .50 + .90)] 

kg S 

CPA: 10.39.15 Fasola zakonserwowana w inny sposób niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem gotowych dań z warzyw 

10.39.15.00 z Fasola zakonserwowana w inny sposób niż 
octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem 
gotowych dań z warzyw 

2005[.51(.00a) + .59(.00a)] kg S 

CPA: 10.39.16 Groszek zakonserwowany w inny sposób niż octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem gotowych dań z warzyw 

10.39.16.00 z Groszek zakonserwowany w inny sposób niż 
octem lub kwasem octowym, z wyłączeniem 
gotowych dań z warzyw 

2005 40 00a kg S 

CPA: 10.39.17 Pozostałe warzywa (z wyłączeniem ziemniaków) zakonserwowane w inny sposób niż octem lub kwasem octowym, 
z wyłączeniem gotowych dań z warzyw 

10.39.17.10 z Pomidory zakonserwowane, całe lub 
w kawałkach (z wyłączeniem gotowych dań 
z warzyw oraz pomidorów zakonserwowa
nych octem lub kwasem octowym) 

2002[.10(.10a + .90a)] kg S 

10.39.17.21 Przecier pomidorowy i pasta, niezagęszczone 2002[.90(.11 + .19)] kg S 

10.39.17.25 Przecier pomidorowy i pasta, zagęszczone 2002[.90(.31 + .39 + .91 
+ .99)] 

kg S 

10.39.17.30 z Grzyby i trufle, przetworzone lub zakonser
wowane (z wyłączeniem gotowych dań 
z warzyw oraz grzybów i trufli suszonych, 
zamrożonych lub zakonserwowanych octem 
lub kwasem octowym) 

2003[.10(.20a + .30a) + 
.90(.10a + .90a)] 

kg S 

10.39.17.40 z Warzywa zamrożone i mieszanki warzyw (z 
wyłączeniem gotowych dań z warzyw, 
mrożonych warzyw i mieszanek warzyw 
niepoddanych obróbce cieplnej lub ugoto
wanych na parze lub w wodzie, lub zakon
serwowanych octem lub kwasem octowym) 

2004[.90(.10a + .30a + 
.50a + .91a + .98a)] 

kg S 

10.39.17.50 z Kapusta kwaszona zakonserwowana (z wyłą
czeniem gotowych dań z warzyw oraz 
kapusty suszonej, zamrożonej lub zakonser
wowanej octem lub kwasem octowym) 

2005 99 60a kg S
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10.39.17.60 z Szparagi zakonserwowane (z wyłączeniem 
gotowych dań z warzyw oraz szparagów 
suszonych, zamrożonych lub zakonserwo
wanych octem lub kwasem octowym) 

2005 60 00a kg S 

10.39.17.70 z Oliwki przetworzone lub zakonserwowane (z 
wyłączeniem gotowych dań z warzyw oraz 
oliwek suszonych, zamrożonych lub zakon
serwowanych octem lub kwasem octowym) 

2005 70 00a kg S 

10.39.17.80 z Kukurydza cukrowa przetworzona lub 
zakonserwowana (z wyłączeniem gotowych 
dań z warzyw oraz kukurydzy cukrowej 
suszonej, zamrożonej lub zakonserwowanej 
octem lub kwasem octowym) 

2005 80 00a kg S 

10.39.17.90 z Warzywa i mieszanki warzyw, gdzie indziej 
niesklasyfikowane (z wyłączeniem gotowych 
dań z warzyw, mrożonych warzyw 
i mieszanek warzyw) 

2005[.91(.00a) + .99(.10a 
+ .20a + .30a + .50a + 
.80a)] 

kg S 

CPA: 10.39.18 Warzywa (z wyłączeniem ziemniaków), owoce, orzechy i pozostałe jadalne części roślin, przetworzone lub 
zakonserwowane octem lub kwasem octowym 

10.39.18.00 Warzywa (z wyłączeniem ziemniaków), 
owoce, orzechy i pozostałe jadalne części 
roślin, przetworzone lub zakonserwowane 
octem lub kwasem octowym 

2001[.10 + .90(.10 + .20 
+ .30 + .40 + .50 + .65 + 
.70 + .92 + .97)] 

kg S 

CPA: 10.39.21 Owoce i orzechy zamrożone, gotowane lub nie 

10.39.21.00 Owoce i orzechy niepoddane obróbce ciep
lnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, 
zamrożone 

0811[.10(.11 + .19 + .90) 
+ .20(.11 + .19 + .31 + .39 
+ .51 + .59 + .90) + 
.90(.11 + .19 + .31 + .39 + 
.50 + .70 + .75 + .80 + 
.85 + .95)] 

kg S 

CPA: 10.39.22 Dżemy, galaretki owocowe, przeciery i pasty z owoców lub orzechów 

10.39.22.30 Dżemy, marmolady, galaretki, przeciery 
i pasty, z owoców cytrusowych, otrzymane 
w wyniku obróbki cieplnej (z wyłączeniem 
przetworów homogenizowanych) 

2007[.91(.10 + .30 + .90)] kg S 

10.39.22.90 Dżemy, marmolady, galaretki owocowe, 
przeciery i pasty owocowe lub orzechowe, 
otrzymane w wyniku obróbki cieplnej (z 
wyłączeniem otrzymywanych z owoców 
cytrusowych oraz przetworów homogenizo
wanych) 

2007[.99(.10 + .20 + .31 
+ .33 + .35 + .39 + .50 + 
.93 + .97)] 

kg S 

CPA: 10.39.23 Orzechy, orzeszki ziemne, prażone, solone lub przetworzone w inny sposób 

10.39.23.30 Orzeszki ziemne, przetworzone lub zakon
serwowane (włączając masło z orzeszków 
ziemnych, z wyłączeniem zakonserwowanych 
octem lub kwasem octowym, zamrożonych, 
przecierów i past) 

2008[.11(.10 + .91 + .96 
+ .98)] 

kg S
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10.39.23.90 Orzechy (inne niż orzeszki ziemne) i pozos
tałe nasiona, i ich mieszanki, przetworzone 
lub zakonserwowane (z wyłączeniem 
konserwowanych octem lub kwasem octo
wym, cukrem, zamrożonych, przecierów 
i past) 

2008[.19(.12 + .13 + .19 
+ .92 + .93 + .95 + .99) + 
.97(.03 + .05)] 

kg S 

CPA: 10.39.24 Owoce i orzechy zakonserwowane tymczasowo, nienadające się do bezpośredniego spożycia 

10.39.24.10 Skórki owoców cytrusowych lub melonów, 
świeże, zamrożone, suszone lub tymczasowo 
zakonserwowane w solance, w wodzie siar
kowej lub w innych roztworach konserwują
cych 

0814 kg S 

10.39.24.30 Pozostałe owoce i orzechy zakonserwowane 
tymczasowo gazowym ditlenkiem siarki, 
w solance, w wodzie siarkowej lub w innych 
roztworach konserwujących, ale nienadające 
się do bezpośredniego spożycia 

0812[.10 + .90(.25 + .30 
+ .40 + .70 + .98)] 

kg S 

CPA: 10.39.25 Pozostałe owoce przetworzone, suszone lub zakonserwowane 

10.39.25.10 Winogrona suszone 0806[.20(.10 + .30 + .90)] kg S 

10.39.25.20 Owoce suszone (z wyłączeniem bananów, 
daktyli, fig, ananasów, avocado, guawy, 
mango, smaczeliny, owoców cytrusowych, 
i winogron); mieszanki orzechów lub 
owoców suszonych 

0813[.10 + .20 + .30 + 
.40(.10 + .30 + .50 + .65 + 
.95) + .50(.12 + .15 + .19 
+ .31 + .39 + .91 + .99)] 

kg S 

10.39.25.50 Owoce przetworzone lub zakonserwowane, 
gdzie indziej niesklasyfikowane (z wyłącze
niem müsli) 

2008[.20(.11 + .19 + .31 
+ .39 + .51 + .59 + .71 + 
.79 + .90) + .30(.11 + .19 
+ .31 + .39 + .51 + .55 + 
.59 + .71 + .75 + .79 + 
.90) + .40(.11 + .19 + .21 
+ .29 + .31 + .39 + .51 + 
.59 + .71 + .79 + .90) + 
.50(.11 + .19 + .31 + .39 + 
.51 + .59 + .61 + .69 + 
.71 + .79 + .92 + .98) + 
.60(.11 + .19 + .31 + .39 + 
.50 + .60 + .70 + .90) + 
.70(.11 + .19 + .31 + .39 + 
.51 + .59 + .61 + .69 + 
.71 + .79 + .92 + .98) + 
.80(.11 + .19 + .31 + .39 + 
.50 + .70 + .90) + .91 + 
.93(.11 + .19 + .21 + .29 + 
.91 + .93 + .99) + .97(.12 
+ .14 + .16 + .18 + .32 + 
.34 + .36 + .38 + .51 + 
.59 + .72 + .74 + .76 + 
.78 + .92 + .93 + .94 + 
.96 + .97 + .98) + .99(.11 
+ .19 + .21 + .23 + .24 + 
.28 + .31 + .34 + .36 + 
.37 + .38 + .40 + .41 + 
.43 + .45 + .48 + .49 + 
.51 + .63 + .67 + .72 + 
.78 + .85 + .91 + .99)] 

kg S
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CPA: 10.39.30 Materiały roślinne, odpady, pozostałości i produkty uboczne 

10.39.30.00 Produkty uboczne i odpady roślinne do 
karmienia zwierząt, gdzie indziej niesklasyfi
kowane 

2308[.00(.11 + .19 + .40 
+ .90)] 

kg S 

CPA: 10.39.91 Gotowanie i pozostałe usługi związane z przetwarzaniem i konserwowaniem owoców i warzyw 

10.39.91.00 Gotowanie i pozostałe usługi (zagęszczanie 
itp.) związane z przetwarzaniem i konserwo
waniem owoców i warzyw 

I 

NACE: 10.41 Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych 

CPA: 10.41.11 Stearyna smalcowa, olej smalcowy, oleostearyna, oleina i olej łojowy, nieemulgowane, niezmieszane ani 
nieprzetworzone w inny sposób 

10.41.11.00 Stearyna smalcowa, olej smalcowy, oleostea
ryna, oleina i olej łojowy (z wyłączeniem 
emulgowanych, zmieszanych lub przetwo
rzonych w inny sposób) 

1503[.00(.11 + .19 + .30 
+ .90)] 

kg S 

CPA: 10.41.12 Oleje i tłuszcze oraz ich frakcje z ryb i ssaków morskich 

10.41.12.00 Tłuszcze, oleje i ich frakcje z ryb lub ze 
ssaków morskich (z wyłączeniem modyfiko
wanych chemicznie) 

1504[.10(.10 + .91 + .99) 
+ .20(.10 + .90) + .30(.10 
+ .90)] 

kg S 

CPA: 10.41.19 Pozostałe oleje i tłuszcze zwierzęce (z wyłączeniem tłuszczów z bydła, owiec, kóz, świń i drobiu) oraz ich frakcje, 
nawet rafinowane, ale nie modyfikowane chemicznie 

10.41.19.00 Pozostałe oleje i tłuszcze zwierzęce oraz ich 
frakcje (z wyłączeniem modyfikowanych 
chemicznie) 

1506 kg S 

CPA: 10.41.21 Olej sojowy surowy 

10.41.21.00 Olej sojowy surowy i jego frakcje (z wyłą
czeniem modyfikowanych chemicznie) 

1507[.10(.10 + .90)] kg S 

CPA: 10.41.22 Olej z orzeszków ziemnych surowy 

10.41.22.00 Olej z orzeszków ziemnych surowy i jego 
frakcje (z wyłączeniem modyfikowanych 
chemicznie) 

1508[.10(.10 + .90)] kg S 

CPA: 10.41.23 Oliwa z oliwek surowa 

10.41.23.10 Oliwa z pierwszego tłoczenia i jej frakcje (z 
wyłączeniem modyfikowanej chemicznie) 

1509[.10(.10 + .90)] kg S 

10.41.23.30 Oleje i ich frakcje, otrzymywane wyłącznie 
z oliwek, surowe (włącznie z mieszaninami 
tych olejów z oliwą z pierwszego tłoczenia, 
rafinowane) (z wyłączeniem oliwy z pierw
szego tłoczenia i olejów modyfikowanych 
chemicznie) 

1510 00 10 kg S 

CPA: 10.41.24 Olej słonecznikowy surowy 

10.41.24.00 Surowy olej słonecznikowy i olej szafranowy 
oraz ich frakcje, (z wyłączeniem modyfiko
wanych chemicznie) 

1512[.11(.10 + .91 + .99)] kg S
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CPA: 10.41.25 Olej z nasion bawełny surowy 

10.41.25.00 Surowy olej z nasion bawełny i jego frakcje 
(z wyłączeniem modyfikowanych chemicznie) 

1512[.21(.10 + .90)] kg S 

CPA: 10.41.26 Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy, surowy 

10.41.26.00 Olej rzepakowy, rzepikowy lub gorczycowy 
oraz ich frakcje (z wyłączeniem modyfiko
wanych chemicznie) 

1514[.11(.10 + .90) + 
.91(.10 + .90)] 

kg S 

CPA: 10.41.27 Olej palmowy surowy 

10.41.27.00 Olej palmowy surowy i jego frakcje (z wyłą
czeniem modyfikowanych chemicznie) 

1511[.10(.10 + .90)] kg S 

CPA: 10.41.28 Olej kokosowy surowy 

10.41.28.00 Olej kokosowy (z kopry) surowy i jego 
frakcje (z wyłączeniem modyfikowanych 
chemicznie) 

1513[.11(.10 + .91 + .99)] kg S 

CPA: 10.41.29 Pozostałe surowe oleje roślinne 

10.41.29.00 Pozostałe surowe oleje roślinne (z wyłącze
niem modyfikowanych chemicznie) 

1513[.21(.10 + .30 + .90)] 
+ 1515[.11 + .50(.11 + 
.19) + .90(.21 + .29 + .40 
+ .59)] 

kg S 

CPA: 10.41.30 Linters bawełniany 

10.41.30.00 Linters bawełniany 1404 20 kg S 

CPA: 10.41.41 Makuchy i inne pozostałości stałe z tłuszczów i olejów roślinnych 

10.41.41.30 Makuchy i inne stałe pozostałości z ekstrakcji 
oleju sojowego 

2304 kg S 

10.41.41.50 Makuchy i inne stałe pozostałości z ekstrakcji 
tłuszczów lub olejów z nasion słonecznika 

2306 30 kg S 

10.41.41.70 Makuchy i inne stałe pozostałości z ekstrakcji 
tłuszczów lub olejów z nasion rzepaku lub 
rzepiku 

2306[.41 + .49] kg S 

10.41.41.90 Makuchy i inne stałe pozostałości z ekstrakcji 
tłuszczów lub olejów roślinnych (w tym 
z nasion bawełny, lnu, orzecha kokosowego, 
kopry, orzechów palmowych lub ich jąder; 
z wyłączeniem nasion soi, słonecznika, 
rzepaku i rzepiku) 

2305 + 2306[.10 + .20 + 
.50 + .60 + .90(.05 + .11 + 
.19 + .90)] 

kg S
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CPA: 10.41.42 Mąki i mączki z nasion lub owoców oleistych, z wyłączeniem gorczycy 

10.41.42.00 Mąki i mączki z nasion lub owoców oleistych 
(z wyłączeniem gorczycy) 

1208[.10 + .90] kg S 

CPA: 10.41.51 Olej sojowy i jego frakcje, rafinowane, ale nie modyfikowane chemicznie 

10.41.51.00 Olej sojowy i jego frakcje, rafinowane (z 
wyłączeniem modyfikowanych chemicznie) 

1507[.90(.10 + .90)] kg S 

CPA: 10.41.52 Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, rafinowane, ale nie modyfikowane chemicznie 

10.41.52.00 Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, 
rafinowane (z wyłączeniem modyfikowanych 
chemicznie) 

1508[.90(.10 + .90)] kg S 

CPA: 10.41.53 Oliwa z oliwek i jej frakcje, rafinowane, ale nie modyfikowane chemicznie 

10.41.53.10 Oliwa i jej frakcje, rafinowane (z wyłączeniem 
modyfikowanych chemicznie) 

1509 90 kg S 

10.41.53.30 Oleje i ich frakcje, otrzymywane wyłącznie 
z oliwek (włącznie z mieszaninami tych 
olejów i ich frakcji z oliwą z pierwszego 
tłoczenia) (z wyłączeniem olejów surowych, 
oliwy z pierwszego tłoczenia i olejów 
modyfikowanych chemicznie) 

1510 00 90 kg S 

CPA: 10.41.54 Olej słonecznikowy i jego frakcje, rafinowane, ale nie modyfikowane chemicznie 

10.41.54.00 Olej słonecznikowy i jego frakcje, rafinowane 
(z wyłączeniem modyfikowanych chemicznie) 

1512[.19(.10 + .90)] kg S 

CPA: 10.41.55 Olej z nasion bawełny i jego frakcje, rafinowane, ale nie modyfikowane chemicznie 

10.41.55.00 Olej z nasion bawełny i jego frakcje, rafino
wane (z wyłączeniem modyfikowanych 
chemicznie) 

1512[.29(.10 + .90)] kg S 

CPA: 10.41.56 Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy oraz ich frakcje, rafinowane, ale nie modyfikowane chemicznie 

10.41.56.00 Olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy oraz ich 
frakcje, rafinowane (z wyłączeniem modyfi
kowanych chemicznie) 

1514[.19(.10 + .90) + 
.99(.10 + .90)] 

kg S 

CPA: 10.41.57 Olej palmowy i jego frakcje, rafinowane, ale nie modyfikowane chemicznie 

10.41.57.00 Olej palmowy i jego frakcje, rafinowane (z 
wyłączeniem modyfikowanych chemicznie) 

1511[.90(.11 + .19 + .91 
+ .99)] 

kg S 

CPA: 10.41.58 Olej kokosowy i jego frakcje, rafinowane, ale nie modyfikowane chemicznie 

10.41.58.00 Olej kokosowy (z kopry) i jego frakcje, rafi
nowane (z wyłączeniem modyfikowanych 
chemicznie) 

1513[.19(.11 + .19 + .30 
+ .91 + .99)] 

kg S
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CPA: 10.41.59 Pozostałe oleje i ich frakcje, rafinowane, ale nie modyfikowane chemicznie; stałe tłuszcze roślinne oraz pozostałe 
oleje roślinne (z wyłączeniem oleju kukurydzianego) oraz ich frakcje, gdzie indziej niesklasyfikowane, rafinowane, 
ale nie modyfikowane chemicznie 

10.41.59.00 Pozostałe oleje i ich frakcje, rafinowane, ale 
niemodyfikowane chemicznie; stałe tłuszcze 
roślinne oraz pozostałe oleje roślinne (z 
wyłączeniem oleju kukurydzianego) oraz ich 
frakcje, gdzie indziej niesklasyfikowane, rafi
nowane, ale nie modyfikowane chemicznie 

1513[.29(.11 + .19 + .30 
+ .50 + .90)] + 
1515[.19(.10 + .90) + 
.30(.10 + .90) + .50(.91 + 
.99) + .90(.11 + .31 + .39 
+ .51 + .60 + .91 + .99)] 

kg S 

CPA: 10.41.60 Oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce oraz ich frakcje uwodornione, estryfikowane, ale dalej nie przetworzone 

10.41.60.30 Tłuszcze i oleje zwierzęce i ich frakcje, 
częściowo lub całkowicie uwodornione, 
estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane 
lub elaidynizowane, ale dalej nieprzetworzone 
(włączając rafinowane) 

1516[.10(.10 + .90)] kg S 

10.41.60.50 Tłuszcze i oleje roślinne i ich frakcje, 
częściowo lub całkowicie uwodornione, 
estryfikowane wewnętrznie; reestryfikowane 
lub elaidynizowane, ale dalej nieprzetworzone 
(włączając rafinowane) 

1516[.20(.10 + .91 + .95 
+ .96 + .98)] 

kg S 

CPA: 10.41.71 Woski roślinne (z wyłączeniem triglicerydów) 

10.41.71.00 Woski roślinne (włączając rafinowane) (z 
wyłączeniem triglicerydów) 

1521 10 kg S 

CPA: 10.41.72 Degras; pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych oraz wosków zwierzęcych lub roślinnych 

10.41.72.00 Degras; pozostałości powstałe przy obróbce 
substancji tłuszczowych oraz wosków zwie
rzęcych lub roślinnych 

1522[.00(.10 + .31 + .39 
+ .91 + .99)] 

kg S 

NACE: 10.42 Produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych 

CPA: 10.42.10 Margaryna i podobne tłuszcze jadalne 

10.42.10.30 Margaryna i produkty do smarowania, 
o obniżonej lub niskiej zawartości tłuszczu (z 
wyłączeniem margaryny płynnej) 

1517[.10(.10 + .90)] kg S 

10.42.10.50 Pozostałe jadalne produkty z tłuszczów 
i olejów, włączając płynną margarynę 

1517[.90(.10 + .91 + .93 
+ .99)] 

kg S 

NACE: 10.51 Przetwórstwo mleka i wyrób serów 

CPA: 10.51.11 Mleko płynne przetworzone 

10.51.11.33 Mleko i śmietana o zawartości tłuszczu 
nieprzekraczającej 1 % masy, niezagęszczone 
ani niezawierające dodatku cukru lub innego 
środka słodzącego, w bezpośrednich opako
waniach o zawartości netto nieprzekracza
jącej 2 litrów 

0401 10 10 kg S
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10.51.11.37 Mleko i śmietana o zawartości tłuszczu 
nieprzekraczającej 1 % masy, niezagęszczone 
ani niezawierające dodatku cukru lub innego 
środka słodzącego, w bezpośrednich opako
waniach o zawartości netto przekraczającej 2 
litry 

0401 10 90 kg S 

10.51.11.42 Mleko i śmietana o zawartości tłuszczu 
przekraczającej 1 %, ale nieprzekraczającej 
6 % masy, niezagęszczone ani niezawierające 
dodatku cukru lub innego środka słodzącego, 
w bezpośrednich opakowaniach o zawartości 
netto nieprzekraczającej 2 litrów 

0401[.20(.11 + .91)] kg S 

10.51.11.48 Mleko i śmietana o zawartości tłuszczu 
przekraczającej 1 %, ale nieprzekraczającej 
6 % masy, niezagęszczone ani niezawierające 
dodatku cukru lub innego środka słodzącego, 
w bezpośrednich opakowaniach o zawartości 
netto przekraczającej 2 litry 

0401[.20(.19 + .99)] kg S 

CPA: 10.51.12 Mleko i śmietana o zawartości tłuszczu > 6 % masy, niezagęszczone i niesłodzone 

10.51.12.10 Mleko i śmietana o zawartości tłuszczu 
przekraczającej 6 %, ale nieprzekraczającej 
21 % masy, niezagęszczone ani niezawiera
jące dodatku cukru lub innego środka 
słodzącego, w bezpośrednich opakowaniach 
o zawartości netto nieprzekraczającej 2 litrów 

0401[.40(.10) + .50(.11)] kg S 

10.51.12.20 Mleko i śmietana o zawartości tłuszczu 
przekraczającej 6 %, ale nieprzekraczającej 
21 % masy, niezagęszczone ani niezawiera
jące dodatku cukru lub innego środka 
słodzącego, w bezpośrednich opakowaniach 
o zawartości netto przekraczającej 2 litry 

0401[.40(.90) + .50(.19)] kg S 

10.51.12.30 Mleko i śmietana o zawartości tłuszczu 
przekraczającej 21 % masy, niezagęszczone 
ani niezawierające dodatku cukru lub innego 
środka słodzącego, w bezpośrednich opako
waniach o zawartości netto nieprzekracza
jącej 2 litrów 

0401[.50(.31 + .91)] kg S 

10.51.12.40 Mleko i śmietana o zawartości tłuszczu 
przekraczającej 21 % masy, niezagęszczone 
ani niezawierające dodatku cukru lub innego 
środka słodzącego, w bezpośrednich opako
waniach o zawartości netto przekraczającej 2 
litry 

0401[.50(.39 + .99)] kg S 

CPA: 10.51.21 Mleko odtłuszczone w proszku 

10.51.21.30 Mleko odtłuszczone w proszku (mleko 
i śmietana w stałej postaci, o zawartości 
tłuszczu nieprzekraczającej 1,5 % masy), 
w bezpośrednich opakowaniach o zawartości 
netto nieprzekraczającej 2,5 kg 

0402[.10(.11 + .91)] kg S 

10.51.21.60 Mleko odtłuszczone w proszku (mleko 
i śmietana w stałej postaci, o zawartości 
tłuszczu nieprzekraczającej 1,5 % masy), 
w bezpośrednich opakowaniach o zawartości 
netto przekraczającej 2,5 kg 

0402[.10(.19 + .99)] kg S
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CPA: 10.51.22 Mleko pełne w proszku 

10.51.22.30 Mleko pełne w proszku lub śmietana 
w proszku (mleko i śmietana w stałej postaci, 
o zawartości tłuszczu przekraczającej 1,5 % 
masy), w bezpośrednich opakowaniach 
o zawartości netto nieprzekraczającej 2,5 kg 

0402[.21(.11 + .91) + 
.29(.11 + .15 + .91)] 

kg S 

10.51.22.60 Mleko pełne w proszku lub śmietana 
w proszku (mleko i śmietana w stałej postaci, 
o zawartości tłuszczu przekraczającej 1,5 % 
masy), w bezpośrednich opakowaniach 
o zawartości netto przekraczającej 2,5 kg 

0402[.21(.18 + .99) + 
.29(.19 + .99)] 

kg S 

CPA: 10.51.30 Masło i pozostałe tłuszcze do smarowania 

10.51.30.30 Masło o zawartości tłuszczu nieprzekracza
jącej 85 % masy 

0405[.10(.11 + .19 + .30 
+ .50)] 

kg S 

10.51.30.50 Masło o zawartości tłuszczu przekraczającej 
85 % masy i pozostałe tłuszcze oraz oleje 
otrzymane z mleka (z wyłączeniem 
produktów mleczarskich do smarowania, 
o zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 80 % 
masy) 

0405[.10(.90) + .90(.10 + 
.90)] 

kg S 

10.51.30.70 Produkty mleczarskie do smarowania 
o zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 80 % 
masy 

0405[.20(.10 + .30 + .90)] kg S 

CPA: 10.51.40 Sery i twarogi 

10.51.40.30 Ser niedojrzewający lub niekonserwowany 
(świeży) (włączając ser serwatkowy i twaróg) 

0406[.10(.30 + .50 + .80)] kg S 

10.51.40.50 Ser tarty, proszkowany, z przerostami 
niebieskiej pleśni i pozostałe sery nieprze
tworzone (z wyłączeniem sera świeżego, sera 
serwatkowego i twarogu) 

0406[.20 + .40(.10 + .50 
+ .90) + .90(.01 + .13 + 
.15 + .17 + .18 + .21 + 
.23 + .25 + .29 + .32 + 
.35 + .37 + .39 + .50 + 
.61 + .63 + .69 + .73 + 
.74 + .75 + .76 + .78 + 
.79 + .81 + .82 + .84 + 
.85 + .86 + .89 + .92 + 
.93 + .99)] 

kg S 

10.51.40.70 Ser przetworzony (ser topiony) (z wyłącze
niem tartego lub sproszkowanego) 

0406[.30(.10 + .31 + .39 
+ .90)] 

kg S 

CPA: 10.51.51 Mleko i śmietana inne niż w postaci stałej, zagęszczone lub z dodatkiem cukru lub innego środka słodzącego 

10.51.51.04 Mleko skondensowane, niesłodzone 0402[.91(.10 + .30 + .51 
+ .59 + .91 + .99)] 

kg S 

10.51.51.08 Mleko skondensowane, słodzone 0402[.99(.10 + .31 + .39 
+ .91 + .99)] 

kg S
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CPA: 10.51.52 Jogurt i pozostałe rodzaje sfermentowanego lub zakwaszonego mleka lub śmietany 

10.51.52.41 Mleko zsiadłe, śmietana, jogurt i inne sfer
mentowane produkty mleczne 

0403[.10(.11 + .13 + .19 
+ .31 + .33 + .39 + .51 + 
.53 + .59) + .90(.13 + .19 
+ .31 + .33 + .39 + .53 + 
.59 + .61 + .63 + .69 + 
.71 + .73 + .79)] 

kg S 

10.51.52.45 Jogurt lub zakwaszone mleko, w płynie, 
aromatyzowane (mleko zsiadłe, śmietana, 
jogurt i pozostałe sfermentowane produkty 
aromatyzowane lub zawierające dodatek 
owoców, orzechów lub kakao) 

0403[.10(.91 + .93 + .99) 
+ .90(.91 + .93 + .99)] 

kg S 

10.51.52.63 Maślanka w proszku 0403 90 11 kg S 

10.51.52.65 Maślanka 0403 90 51 kg S 

CPA: 10.51.53 Kazeina 

10.51.53.00 Kazeina i kazeiniany 3501[.10(.10 + .50 + .90)] kg S 

CPA: 10.51.54 Laktoza i syrop laktozowy 

10.51.54.00 Laktoza i syrop laktozowy (włączając 
chemicznie czystą laktozę) 

1702[.11 + .19] kg S 

CPA: 10.51.55 Serwatka 

10.51.55.30 Serwatka i serwatka zmodyfikowana, 
w proszku, w granulkach lub w innej stałej 
postaci, nawet zagęszczona lub zawierająca 
dodatek środka słodzącego 

0404[.10(.02 + .04 + .06 
+ .12 + .14 + .16 + .26 + 
.28 + .32 + .34 + .36 + 
.38)] 

kg S 

10.51.55.60 Serwatka i serwatka zmodyfikowana, 
w postaci cieczy lub pasty, nawet zagęsz
czona lub zawierająca dodatek środka 
słodzącego 

0404[.10(.48 + .52 + .54 
+ .56 + .58 + .62 + .72 + 
.74 + .76 + .78 + .82 + 
.84)] 

kg S 

CPA: 10.51.56 Wyroby mleczarskie gdzie indziej niesklasyfikowane 

10.51.56.00 Produkty składające się ze składników natu
ralnego mleka, gdzie indziej niesklasyfiko
wane 

0404[.90(.21 + .23 + .29 
+ .81 + .83 + .89)] 

kg S 

NACE: 10.52 Produkcja lodów 

CPA: 10.52.10 Lody śmietankowe i pozostałe lody jadalne 

10.52.10.00 Lody i pozostałe lody jadalne (włączając 
sorbety, lizaki) (z wyłączeniem mieszanek 
i składników do lodów) 

2105[.00(.10 + .91 + .99)] l @ S
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NACE: 10.61 Wytwarzanie produktów przemiału zbóż 

CPA: 10.61.11 Ryż łuskany 

10.61.11.00 Ryż łuskany (brązowy) 1006[.20(.11 + .13 + .15 
+ .17 + .92 + .94 + .96 + 
.98)] 

kg S 

CPA: 10.61.12 Ryż częściowo lub całkowicie mielony lub łamany 

10.61.12.30 Ryż częściowo lub całkowicie mielony (bie
lony), nawet polerowany lub glazurowany 

1006[.30(.21 + .23 + .25 
+ .27 + .42 + .44 + .46 + 
.48 + .61 + .63 + .65 + 
.67 + .92 + .94 + .96 + 
.98)] 

kg S 

10.61.12.50 Ryż łamany 1006 40 kg S 

CPA: 10.61.21 Mąka pszenna lub żytnio-pszenna 

10.61.21.00 Mąka pszenna lub żytnio-pszenna 1101[.00(.11 + .15 + .90)] kg S 

CPA: 10.61.22 Mąka z pozostałych zbóż 

10.61.22.00 Mąki ze zbóż (z wyłączeniem pszenicy lub 
mąki żytnio-pszennej) 

1102[.20(.10 + .90) + 
.90(.10 + .30 + .50 + .70 + 
.90)] 

kg S 

CPA: 10.61.23 Mąka i mączka z suszonych części roślin 

10.61.23.00 Mąka i mączka z suszonego grochu, fasoli, 
soczewicy, sago, manioku, maranty, salepu, 
topinamburu, słodkich ziemniaków lub 
podobnych korzeni i bulw; mąka, mączka, 
proszek z jadalnych owoców i orzechów 

1106[.10 + .20(.10 + .90) 
+ .30(.10 + .90)] 

kg S 

CPA: 10.61.24 Mieszaniny i ciasta do wytwarzania wyrobów piekarskich 

10.61.24.00 Mieszaniny i ciasta do wytwarzania chleba, 
ciastek, ciasta, chleba chrupkiego, herbatni
ków, gofrów, wafli, sucharków, tostów 
z chleba i podobnych wyrobów tostowych 
oraz pozostałych wyrobów piekarniczych 

1901 20 kg S 

CPA: 10.61.31 Kasze i mączki z pszenicy 

10.61.31.33 Kasze i mączki z pszenicy durum 1103 11 10 kg S 

10.61.31.35 Kasze i mączki z pszenicy zwyczajnej i z 
orkisza 

1103 11 90 kg S 

CPA: 10.61.32 Kasze, mączki i granulki zbożowe, gdzie indziej niesklasyfikowane 

10.61.32.30 Kasze i mączki z owsa, kukurydzy, ryżu, żyta, 
jęczmienia i pozostałych zbóż (z wyłącze
niem z pszenicy) 

1103[.13(.10 + .90) + 
.19(.20 + .40 + .50 + .90)] 

kg S 

10.61.32.40 Granulki z pszenicy 1103 20 60 kg S
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10.61.32.50 Granulki z owsa, kukurydzy, ryżu, żyta, 
jęczmienia i pozostałych zbóż (z wyłącze
niem pszenicy) 

1103[.20(.25 + .30 + .40 
+ .50 + .90)] 

kg S 

CPA: 10.61.33 Płatki śniadaniowe zbożowe oraz pozostałe wyroby z ziaren zbożowych 

10.61.33.33 Ziarna zbóż (z wyłączeniem ryżu), miaż
dżone, płatkowane, łuszczone, perełkowane, 
krojone lub śrutowane 

1104[.12(.10 + .90) + 
.19(.10 + .30 + .50 + .61 + 
.69 + .91 + .99) + .22(.40 
+ .50 + .95) + .23(.40 + 
.98) + .29(.04 + .05 + .08 
+ .17 + .30 + .51 + .55 + 
.59 + .81 + .85 + .89)] 

kg S 

10.61.33.35 Zarodki zbóż (z wyłączeniem ryżu), całe, 
miażdżone, płatkowane lub mielone 

1104[.30(.10 + .90)] kg S 

10.61.33.51 Preparaty typu müsli bazujące na nieprażo
nych płatkach zbożowych 

1904 20 10 kg S 

10.61.33.53 Pozostałe przetwory spożywcze otrzymane 
przez spęcznianie lub prażenie zbóż 

1904[.10(.10 + .30 + .90) 
+ .20(.91 + .95 + .99)] 

kg S 

10.61.33.55 Ziarna zbóż (z wyłączeniem kukurydzy), 
gotowane wstępnie lub inaczej przygotowane 

1904[.30 + .90(.10 + .80)] kg S 

CPA: 10.61.40 Otręby, śruta i inne pozostałości przemiału zbóż i części suszonych roślin 

10.61.40.10 Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, 
przemiału lub innej obróbki kukurydzy 

2302[.10(.10 + .90)] kg S 

10.61.40.30 Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, 
przemiału lub innej obróbki ryżu 

2302[.40(.02 + .08)] kg S 

10.61.40.50 Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, 
przemiału lub innej obróbki pszenicy 

2302[.30(.10 + .90)] kg S 

10.61.40.90 Otręby, śruta i inne pozostałości odsiewu, 
przemiału lub innej obróbki zbóż (z wyłą
czeniem kukurydzy, ryżu, pszenicy) 

2302[.40(.10 + .90) + .50] kg S 

NACE: 10.62 Wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych 

CPA: 10.62.11 Skrobie; inulina; gluten pszenny; dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane 

10.62.11.11 Skrobia pszenna 1108 11 kg S 

10.62.11.13 Skrobia kukurydziana 1108 12 kg S 

10.62.11.15 Skrobia ziemniaczana 1108 13 kg S 

10.62.11.19 Skrobie z ryżu, manioku, maranty i z rdzenia 
sagowca (z wyłączeniem skrobi z pszenicy, 
kukurydzy i ziemniaków) 

1108[.14 + .19(.10 + .90)] kg S
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10.62.11.30 Inulina 1108 20 kg S 

10.62.11.50 Gluten pszenny (z wyłączeniem glutenu 
pszennego przyrządzanego do stosowania 
jako klej lub jako substancja do satynowania 
lub pokrywania w przemyśle włókienniczym) 

1109 kg S 

10.62.11.70 Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane 
(włączając skrobie estryfikowane lub eteryfi
kowane, rozpuszczalne, żelatynizowane lub 
pęczniejące, skrobie dialdehydowe, poddane 
działaniu formaldehydu lub epichlorohydry
ny) 

3505[.10(.10 + .50 + .90)] kg S 

CPA: 10.62.12 Tapioka i jej namiastki przygotowane ze skrobi w postaci płatków, ziaren itp. 

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

1903 kg S 

CPA: 10.62.13 Glukoza i syrop glukozowy; fruktoza i syrop fruktozowy; cukier inwertowany; cukry i syropy z cukru, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

10.62.13.10 Glukoza i syrop glukozowy (z wyłączeniem 
zawierających substancje aromatyzujące lub 
barwiące) 

1702[.30(.10 + .50 + .90) 
+ .40(.10 + .90)] 

kg S 

10.62.13.20 Fruktoza chemicznie czysta w postaci stałej; 
fruktoza i syrop fruktozowy, zawierające 
w stanie suchym więcej niż 50 % fruktozy; 
izoglukoza, z wyłączeniem zawierającej 
dodatki środków aromatyzujących lub 
barwiących 

1702[.50 + .60(.10 + .80 
+ .95) + .90(.30)] 

kg S 

10.62.13.30 Maltodekstryna i syrop maltodekstrynowy (z 
wyłączeniem zawierających dodatki środków 
aromatyzujących lub barwiących 

1702 90 50 kg S 

10.62.13.90 Pozostałe cukry (włączając cukier inwerto
wany) gdzie indziej niesklasyfikowane 

1702[.90(.10 + .80 + .95)] kg S 

CPA: 10.62.14 Olej kukurydziany 

10.62.14.30 Olej kukurydziany surowy i jego frakcje (z 
wyłączeniem modyfikowanych chemicznie) 

1515[.21(.10 + .90)] kg S 

10.62.14.60 Olej kukurydziany rafinowany i jego frakcje 
(z wyłączeniem modyfikowane chemicznie) 

1515[.29(.10 + .90)] kg S 

CPA: 10.62.20 Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości 

10.62.20.00 Pozostałości z produkcji skrobi i podobne 
pozostałości 

2303[.10(.11 + .19 + .90)] kg S
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NACE: 10.71 Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek 

CPA: 10.71.11 Pieczywo świeże 

10.71.11.00 Pieczywo świeże zawierające w suchej masie 
nie więcej niż 5 % masy cukru i nie więcej 
niż 5 % masy tłuszczu (z wyłączeniem 
pieczywa zawierającego dodatek miodu, jajek, 
sera lub owoców) 

1905 90 30 kg S 

CPA: 10.71.12 Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże 

10.71.12.00 Ciasta i ciastka, produkty cukiernicze; 
pozostałe wyroby piekarnicze z dodatkiem 
środka słodzącego 

1905 90 60 kg S 

NACE: 10.72 Produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich 
i ciastek 

CPA: 10.72.11 Pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowe i podobne wyroby 

10.72.11.30 Chleb chrupki 1905 10 kg S 

10.72.11.50 Sucharki, tosty z chleba i podobne wyroby 
tostowe 

1905[.40(.10 + .90)] kg S 

CPA: 10.72.12 Piernik i podobne wyroby; słodkie herbatniki; gofry i wafle 

10.72.12.30 Piernik z dodatkiem imbiru i podobne 
wyroby 

1905[.20(.10 + .30 + .90)] kg S 

10.72.12.53 Słodkie herbatniki; gofry i wafle, całkowicie 
lub częściowo pokryte lub powleczone 
czekoladą lub innymi przetworami zawiera
jącymi kakao 

1905[.31(.11 + .19) + 
.32(.11 + .19)] 

kg S 

10.72.12.55 Słodkie herbatniki (włączając podwójne 
herbatniki z nadzieniem; z wyłączeniem 
całkowicie lub częściowo pokrytych lub 
powleczonych czekoladą lub innymi prze
tworami zawierającymi kakao) 

1905[.31(.30 + .91 + .99)] kg S 

10.72.12.57 Gofry i wafle, o zawartości wody przekra
czającej 10 % masy gotowego wyrobu (z 
wyłączeniem rożków do lodów, podwójnych 
gofrów z nadzieniem, innych podobnych 
wyrobów) 

1905 32 05 kg S 

10.72.12.59 Wafle i gofry (włączając solone) (z wyłącze
niem pokrytych lub powleczonych całkowicie 
lub w części czekoladą lub innymi przetwo
rami zawierającymi kakao) 

1905[.32(.91 + .99)] kg S 

CPA: 10.72.19 Pozostałe piekarskie i ciastkarskie wyroby suche lub konserwowane 

10.72.19.10 Mace 1905 90 10 kg S
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10.72.19.20 Opłatki sakralne, puste kapsułki stosowane 
do celów farmaceutycznych; wafle wytła
czane, papier ryżowy i podobne wyroby 

1905 90 20 kg S 

10.72.19.40 Herbatniki (z wyłączeniem pokrytych lub 
powleczonych całkowicie lub w części 
czekoladą lub innymi przetworami zawiera
jącymi kakao, herbatników słodkich, gofrów 
i wafli) 

1905 90 45 kg S 

10.72.19.50 Wyroby ekstrudowane lub ekspandowane, 
pikantne lub solone 

1905 90 55 kg S 

10.72.19.90 Wyroby piekarnicze bez dodatku środków 
słodzących (włączając naleśniki, quiche, pizzę; 
z wyłączeniem kanapek, chleba chrupkiego, 
gofrów, wafli, sucharków, wyrobów tosto
wych, ekstrudowanych lub ekspandowanych, 
pikantnych lub solonych) 

1905 90 90 kg S 

NACE: 10.73 Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych 

CPA: 10.73.11 Makarony, pierogi, kluski i podobne wyroby mączne 

10.73.11.30 Makarony niepoddane obróbce cieplnej, 
zawierające jaja (z wyłączeniem nadziewa
nych lub przygotowanych inaczej) 

1902 11 kg S 

10.73.11.50 Makarony niepoddane obróbce cieplnej (z 
wyłączeniem zawierających jaja, nadziewa
nych lub przygotowanych inaczej) 

1902[.19(.10 + .90)] kg S 

CPA: 10.73.12 Kuskus 

10.73.12.00 Kuskus 1902[.40(.10 + .90)] kg S 

NACE: 10.81 Produkcja cukru 

CPA: 10.81.11 Cukier trzcinowy lub buraczany surowy, w postaci stałej 

10.81.11.00 Cukier trzcinowy lub buraczany surowy, 
w postaci stałej, niezawierający dodatku 
środków aromatyzujących lub barwiących 

1701[.12(.10 + .90) + 
.13(.10 + .90) + .14(.10 + 
.90)] 

kg S 

CPA: 10.81.12 Cukier trzcinowy lub buraczany rafinowany oraz chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej, z wyłączeniem 
zawierającego dodatki substancji aromatyzujących lub barwiących 

10.81.12.30 Cukier biały z trzciny cukrowej lub buraków 
cukrowych, rafinowany, w postaci stałej 

1701 99 10 kg S 

10.81.12.90 Cukier trzcinowy lub buraczany, rafinowany, 
w postaci stałej (z wyłączeniem cukru białe
go) 

1701 99 90 kg S
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CPA: 10.81.13 Cukier trzcinowy lub buraczany rafinowany, zawierający dodatek środków aromatyzujących lub barwiących; cukier 
klonowy i syrop klonowy 

10.81.13.00 Cukier trzcinowy lub buraczany, z dodatkiem 
środków aromatyzujących lub barwiących; 
cukier klonowy i syrop klonowy 

1701 91 + 1702[.20(.10 + 
.90)] 

kg S 

CPA: 10.81.14 Melasa 

10.81.14.30 Melasy trzcinowe 1703 10 kg S 

10.81.14.50 Melasy powstałe z ekstrakcji lub rafinacji 
cukru (z wyłączeniem melas trzcinowych) 

1703 90 kg S 

CPA: 10.81.20 Wysłodki buraczane, wytłoki z trzciny cukrowej i pozostałe odpady z produkcji cukru 

10.81.20.00 Wysłodki buraczane, wytłoki z trzciny 
cukrowej i pozostałe odpady z produkcji 
cukru (włączając szumowiny defekacyjne 
i pozostałości z prasy filtracyjnej) 

2303[.20(.10 + .90)] kg S 

NACE: 10.82 Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych 

CPA: 10.82.11 Miazga kakaowa, nawet odtłuszczona 

10.82.11.00 Miazga kakaowa (z wyłączeniem zawierającej 
dodatek cukru lub innego środka słodzącego) 

1803[.10 + .20] kg S 

CPA: 10.82.12 Masło, tłuszcz i olej kakaowe 

10.82.12.00 Masło, tłuszcz i olej, kakaowe 1804 kg S 

CPA: 10.82.13 Proszek kakaowy niesłodzony 

10.82.13.00 Proszek kakaowy niezawierający dodatku 
cukru lub innego środka słodzącego 

1805 kg S 

CPA: 10.82.14 Proszek kakaowy słodzony 

10.82.14.00 Proszek kakaowy zawierający dodatek cukru 
lub innego środka słodzącego 

1806[.10(.15 + .20 + .30 
+ .90)] 

kg S 

CPA: 10.82.21 Czekolada i przetwory spożywcze zawierające kakao, niepakowane do sprzedaży detalicznej, z wyłączeniem 
słodzonego proszku kakaowego 

10.82.21.30 Czekolada i pozostałe przetwory spożywcze 
zawierające kakao, w blokach, tabliczkach lub 
batonach, o masie większej niż 2 kg, lub 
w płynie, paście, proszku, granulkach lub 
w innej postaci, w pojemnikach lub 
w bezpośrednich opakowaniach, o zawartości 
przekraczającej 2 kg, zawierające 18 % lub 
więcej masy masła kakaowego 

1806[.20(.10 + .30 + .50)] kg S
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10.82.21.50 Okruchy czekolady mlecznej zawierające 
18 % lub więcej masy masła kakaowego, 
w opakowaniach o zawartości przekraczającej 
2 kg 

1806 20 70 kg S 

10.82.21.70 Polewa czekoladowa smakowa zawierająca 
18 % lub więcej masy masła kakaowego, 
w opakowaniach o zawartości przekraczającej 
2 kg 

1806 20 80 kg S 

10.82.21.90 Przetwory spożywcze, zawierające mniej niż 
18 % masy masła kakaowego i w opakowa
niach o zawartości przekraczającej 2 kg (z 
wyłączeniem polewy czekoladowej, okru
chów czekolady mlecznej) 

1806 20 95 kg S 

CPA: 10.82.22 Czekolada i przetwory spożywcze zawierające kakao, pakowane do sprzedaży detalicznej, z wyłączeniem słodzonego 
proszku kakaowego 

10.82.22.33 Czekolada w blokach, tabliczkach, batonach, 
z nadzieniem w środku (włącznie z nadzie
niem kremowym, likierem lub pastą 
owocową; z wyłączeniem herbatników 
czekoladowych) 

1806 31 kg S 

10.82.22.35 Czekolada w blokach, tabliczkach, batonach, 
z dodatkiem zbóż, owoców lub orzechów (z 
wyłączeniem nadziewanej i herbatników 
czekoladowych) 

1806 32 10 kg S 

10.82.22.39 Czekolada w blokach, tabliczkach, batonach 
(z wyłączeniem nadziewanej, z dodatkiem 
zbóż, owoców lub orzechów, herbatników 
czekoladowych) 

1806 32 90 kg S 

10.82.22.43 Czekoladki (włącznie z pralinkami), zawiera
jące alkohol (z wyłączeniem czekolady 
w blokach, tabliczkach lub batonach) 

1806 90 11 kg S 

10.82.22.45 Czekoladki (z wyłączeniem zawierających 
alkohol, czekolady w blokach, tabliczkach lub 
batonach) 

1806 90 19 kg S 

10.82.22.53 Wyroby czekoladowe nadziewane (z wyłą
czeniem czekolady w blokach, tabliczkach 
lub batonach, herbatników czekoladowych, 
czekoladek) 

1806 90 31 kg S 

10.82.22.55 Wyroby czekoladowe (z wyłączeniem 
nadziewanych, czekolady w blokach, tablicz
kach lub batonach, herbatników czekolado
wych, czekoladek) 

1806 90 39 kg S 

10.82.22.60 Wyroby cukiernicze i ich namiastki wyko
nane z substytutów cukru, zawierające kakao 
(włączając nugat czekoladowy) (z wyłącze
niem białej czekolady) 

1806 90 50 kg S 

10.82.22.70 Wyroby czekoladowe do smarowania 1806 90 60 kg S 

10.82.22.80 Przetwory zawierające kakao do sporządzania 
napojów 

1806 90 70 kg S
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10.82.22.90 Wyroby spożywcze zawierające kakao (z 
wyłączeniem pasty kakaowej, masła kakao
wego, proszku kakaowego, bloków, tabliczek, 
batonów, w płynie, paście, proszku, granul
kach lub w innej postaci w opakowaniach 
o zawartości przekraczającej 2 kg, do 
sporządzania napojów, wyrobów czekolado
wych do smarowania) 

1806 90 90 kg S 

CPA: 10.82.23 Wyroby cukiernicze (włączając białą czekoladę), z wyłączeniem zawierających kakao 

10.82.23.10 Guma do żucia 1704[.10(.10 + .90)] kg S 

10.82.23.20 Ciastka, bloki, pałeczki i pastylki z lukrecji, 
zawierające więcej niż 10 % masy sacharozy, 
ale niezawierające innych dodanych substan
cji 

1704 90 10 kg S 

10.82.23.30 Biała czekolada 1704 90 30 kg S 

10.82.23.53 Pasty cukiernicze w bezpośrednich opako
waniach o zawartości netto 1 kg lub większej 
(włączając marcepan, kremówkę, pasty nuga
towe i migdałowe) 

1704 90 51 kg S 

10.82.23.55 Pastylki od bólu gardła i cukierki od kaszlu, 
składające się zasadniczo z cukru i substancji 
aromatyzujących (z wyłączeniem pastylek czy 
dropsów zawierających substancje aromaty
zujące o właściwościach leczniczych) 

1704 90 55 kg S 

10.82.23.63 Wyroby pokryte cukrem (włączając migdały 
w cukrze) 

1704 90 61 kg S 

10.82.23.65 Wyroby żelowe, galaretki i pasty owocowe, 
w postaci wyrobów cukierniczych (z wyłą
czeniem gumy do żucia) 

1704 90 65 kg S 

10.82.23.73 Cukierki z masy gotowanej 1704 90 71 kg S 

10.82.23.75 Toffi, karmelki i podobne cukierki 1704 90 75 kg S 

10.82.23.83 Wyroby cukiernicze w postaci prasowanych 
tabletek (włączając cukierki odświeżające 
oddech) 

1704 90 81 kg S 

10.82.23.90 Wyroby cukiernicze, gdzie indziej niesklasy
fikowane 

1704 90 99 kg S 

CPA: 10.82.24 Owoce, orzechy, skórki z owoców i pozostałe części roślin, zakonserwowane cukrem 

10.82.24.00 Odsączone, lukrowane lub kandyzowane 
owoce, orzechy, skórki z owoców i pozostałe 
części roślin 

2006[.00(.10 + .31 + .35 
+ .38 + .91 + .99)] 

kg S 

NACE: 10.83 Przetwórstwo herbaty i kawy 

CPA: 10.83.11 Kawa palona i kawa bezkofeinowa 

10.83.11.30 Kawa bezkofeinowa, niepalona 0901 12 kg S
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10.83.11.50 Kawa palona, niepozbawiona kofeiny 0901 21 kg S 

10.83.11.70 Kawa palona, bezkofeinowa 0901 22 kg S 

CPA: 10.83.12 Substytuty kawy; ekstrakty, esencje i koncentraty z kawy lub substytutów kawy; łupiny i łuski kawy 

10.83.12.10 Substytuty kawy zawierające kawę naturalną 0901 90 90 kg S 

10.83.12.40 Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy oraz 
przetwory na bazie tych ekstraktów, esencji 
lub koncentratów, lub na bazie kawy 

2101[.11 + .12(.92 + .98)] kg S 

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

2101[.30(.11 + .19 + .91 
+ .99)] 

kg S 

CPA: 10.83.13 Herbata zielona (niefermentowana), herbata czarna (fermentowana) oraz herbata częściowo fermentowana, 
w bezpośrednich opakowaniach o zawartości ≤ 3 kg 

10.83.13.00 Herbata w bezpośrednich opakowaniach 
o zawartości nieprzekraczającej 3 kg 

0902[.10 + .30] kg S 

CPA: 10.83.14 Ekstrakty, esencje, koncentraty i preparaty z herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej) 

10.83.14.00 Ekstrakty, esencje i koncentraty z herbaty lub 
maté (herbaty paragwajskiej) oraz preparaty 
na bazie tych ekstraktów, esencji lub 
koncentratów, lub na bazie herbaty lub maté 

2101[.20(.20 + .92 + .98)] kg S 

NACE: 10.84 Produkcja przypraw 

CPA: 10.84.11 Ocet oraz substytuty octu otrzymywane z kwasu octowego 

10.84.11.30 Ocet winny 2209[.00(.11 + .19)] l @ S 

10.84.11.90 Ocet i jego namiastki (z wyłączeniem octu 
winnego) 

2209[.00(.91 + .99)] l @ S 

CPA: 10.84.12 Sosy; mieszanki przyprawy; mąka i mączka z gorczycy oraz gotowa musztarda 

10.84.12.10 Sos sojowy 2103 10 kg S 

10.84.12.30 Ketchup pomidorowy i pozostałe sosy 
pomidorowe 

2103 20 kg S 

10.84.12.53 Mąka i mączka z gorczycy 2103 30 10 kg S 

10.84.12.55 Gotowa musztarda 2103 30 90 kg S 

10.84.12.70 Sosy i preparaty do nich, zmieszane przy
prawy i zmieszane przyprawy korzenne (z 
wyłączeniem sosu sojowego, ketchupu 
pomidorowego i pozostałych sosów pomi
dorowych, mąki i mączki, z gorczycy 
i gotowej musztardy) 

2103[.90(.10 + .30 + .90)] kg S

PL 30.9.2015 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 254/37



 

Prodcom Nazwa grupowania 
Powiązanie z Nomenklaturą 

Handlu Zagranicznego dla roku 
2015 (HS/CN) 

Ilość JM P 
Odnośn

ik do 
przypisu 

CPA: 10.84.30 Sól spożywcza 

10.84.30.00 Sól odpowiednia do spożycia przez ludzi 2501 00 91 kg T 

NACE: 10.85 Wytwarzanie gotowych posiłków i dań 

CPA: 10.85.11 Gotowe posiłki i dania na bazie mięsa, podrobów lub krwi 

10.85.11.00 z Gotowe posiłki i dania na bazie mięsa, 
podrobów lub krwi 

1601[.00(.10b + .91b + 
.99b)] + 1602[.20(.10b + 
.90b) + .31(.11b + .19b + 
.80b) + .32(.11b + .19b + 
.30b + .90b) + .39(.21b + 
.29b + .85b) + .41(.10b + 
.90b) + .42(.10b + .90b) + 
.49(.11b + .13b + .15b + 
.19b + .30b + .50b + .90b) 
+ .50(.10b + .31b + .95b) 
+ .90(.10b + .31b + .51b + 
.61b + .69b + .91b + .95b 
+ .99b)] 

kg S 

CPA: 10.85.12 Gotowe posiłki i dania na bazie ryb, skorupiaków i mięczaków 

10.85.12.00 z Gotowe posiłki i dania na bazie ryb, skoru
piaków i mięczaków 

1604[.11(.00b) + .12(.10b 
+ .91b + .99b) + .13(.11b 
+ .19b + .90b) + .14(.21b 
+ .26b + .28b + .31b + 
.36b + .38b + .41b + .46b 
+ .48b + .90b) + .15(.11b 
+ .19b + .90b) + .16(.00b) 
+ .17(.00b) + .19(.10b + 
.31b + .39b + .50b + .91b 
+ .92b + .93b + .94b + 
.95b + .97b) + .20(.05b + 
.10b + .30b + .40b + .50b 
+ .70b + .90b)] + 
1605[.10(.00b) + .21(.10b 
+ .90b) + .29(.00b) + 
.30(.10b + .90b) + 
.40(.00b) + .51(.00b) + 
.52(.00b) + .53(.10b + 
.90b) + .54(.00b) + 
.55(.00b) + .56(.00b) + 
.57(.00b) + .58(.00b) + 
.59(.00b) + .61(.00b) + 
.62(.00b) + .63(.00b) + 
.69(.00b)] 

kg S 

CPA: 10.85.13 Gotowe posiłki i dania na bazie warzyw 

10.85.13.00 z Gotowe posiłki i dania na bazie warzyw 2002[.10(.10b + .90b)] + 
2003[.10(.20b + .30b) + 
.90(.10b + .90b)] + 
2004[.90(.10b + .30b + 
.50b + .91b + .98b)] + 
2005[.40(.00b) + .51(.00b) 
+ .59(.00b) + .60(.00b) + 
.70(.00b) + .80(.00b) + 
.91(.00b) + .99(.10b + 
.20b + .30b + .50b + .60b 
+ .80b)] 

kg S
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CPA: 10.85.14 Gotowe posiłki i dania na bazie wyrobów mącznych 

10.85.14.10 Makaron nadziewany mięsem, rybą, serem 
lub innymi substancjami w dowolnej 
proporcji, nawet poddany obróbce cieplnej 

1902[.20(.10 + .30 + .91 
+ .99)] 

kg S 

10.85.14.30 Makaron i wyroby z makaronu, nawet 
suszone, zamrożone (włączając dania gotowe) 
(z wyłączeniem makaronu niepoddanego 
obróbce cieplnej, makaronu nadziewanego) 

1902[.30(.10 + .90)] kg S 

CPA: 10.85.19 Pozostałe gotowe posiłki i dania, włączając pizzę zamrożoną 

10.85.19.00 Pozostałe gotowe posiłki i dania (włączając 
pizzę zamrożoną) 

2106 90 98 kg S 

NACE: 10.86 Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej 

CPA: 10.86.10 Przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna 

10.86.10.10 Przetwory homogenizowane z mięsa, 
podrobów lub krwi (z wyłączeniem kiełbas 
i podobnych wyrobów z mięsa, przetworów 
spożywczych na bazie tych wyrobów) 

1602 10 kg S 

10.86.10.30 Warzywa homogenizowane (z wyłączeniem 
zamrożonych, zakonserwowanych octem lub 
kwasem octowym) 

2005 10 kg S 

10.86.10.50 Dżemy, galaretki owocowe, marmolady, 
przeciery i pasty owocowe lub orzechowe, 
homogenizowane 

2007[.10(.10 + .91 + .99)] kg S 

10.86.10.60 Złożone przetwory spożywcze, homogenizo
wane, dla niemowląt lub do celów dietetycz
nych, pakowane do sprzedaży detalicznej, 
w pojemnikach nieprzekraczających 250 g 

2104 20 kg S 

10.86.10.70 Przetwory spożywcze dla niemowląt, pako
wane do sprzedaży detalicznej (z wyłącze
niem homogenizowanych złożonych prze
tworów spożywczych) 

1901 10 kg S 

NACE: 10.89 Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana 

CPA: 10.89.11 Zupy i buliony oraz przetwory z nich 

10.89.11.00 Zupy i buliony i preparaty do nich 2104 10 kg S 

CPA: 10.89.12 Jaja bez skorupek oraz żółtka jaj, świeże lub zakonserwowane; jaja w skorupkach, zakonserwowane lub ugoto
wane; białka jaj 

10.89.12.30 Produkty jajeczne, świeże, suszone, gotowane 
na parze lub w wodzie, formowane, zamro 
żone lub inaczej zakonserwowane (z wyłą
czeniem albuminy, w skorupce) 

0408[.11(.20 + .80) + 
.19(.20 + .81 + .89) + 
.91(.20 + .80) + .99(.20 + 
.80)] 

kg S
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10.89.12.50 Albumina jaja 3502[.11(.10 + .90) + 
.19(.10 + .90)] 

kg S 

CPA: 10.89.13 Drożdże (aktywne lub nieaktywne); pozostałe martwe mikroorganizmy jednokomórkowe; gotowe proszki do 
pieczenia 

10.89.13.34 Drożdże piekarnicze 2102[.10(.31 + .39)] kg S 

10.89.13.39 Drożdże aktywne (z wyłączeniem piekarni
czych) 

2102[.10(.10 + .90)] kg S 

10.89.13.50 Drożdże nieaktywne i pozostałe martwe 
mikroorganizmy jednokomórkowe 

2102[.20(.11 + .19 + .90)] kg S 

10.89.13.70 Proszki do pieczenia, gotowe 2102 30 kg S 

CPA: 10.89.14 Ekstrakty i soki z mięsa, ryb i bezkręgowców wodnych 

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

1603[.00(.10 + .80)] kg S 

CPA: 10.89.19 Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej niesklasyfikowane 

10.89.19.10 Karmel 1702[.90(.71 + .75 + .79)] kg S 

10.89.19.25 Ekstrakt słodowy 1901[.90(.11 + .19)] kg S 

10.89.19.30 Przetwory spożywcze z mąki, mączki, skrobi 
itp. 

1901[.90(.91 + .99)] kg S 

10.89.19.35 Koncentraty białkowe oraz aromatyzowane 
lub barwione syropy cukrowe 

2106[.10(.20 + .80) + 
.90(.30 + .51 + .55 + .59)] 

kg S 

10.89.19.40 Pozostałe przetwory spożywcze, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

2106[.90(.20 + .92)] kg S 

NACE: 10.91 Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich 

CPA: 10.91.10 Gotowe pasze dla zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem mączki i granulek lucerny (alfalfa) 

10.91.10.10 z Premiksy do pasz dla zwierząt gospodarskich 2309[.90(.31a + .33a + 
.35a + .39a + .41a + .43a 
+ .49a + .51a + .53a + 
.59a + .70a + .96a)] 

kg S 

10.91.10.33 z Preparaty do karmienia zwierząt gospodar
skich (z wyłączeniem premiksów): świń 

2309[.90(.10a + .20a + 
.31b + .33b + .35b + .39b 
+ .41b + .43b + .49b + 
.51b + .53b + .59b + .70b 
+ .91a + .96b)] 

kg S 

10.91.10.35 z Preparaty do karmienia zwierząt gospodar
skich (z wyłączeniem premiksów): bydła 

2309[.90(.10b + .20b + 
.31c + .33c + .35c + .39c 
+ .41c + .43c + .49c + 
.51c + .53c + .59c + .70c 
+ .91b + .96c)] 

kg S
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10.91.10.37 z Preparaty do karmienia zwierząt gospodar
skich (z wyłączeniem premiksów): drobiu 

2309[.90(.10c + .20c + 
.31d + .33d + .35d + .39d 
+ .41d + .43d + .49d + 
.51d + .53d + .59d + .70d 
+ .91c + .96d)] 

kg S 

10.91.10.39 z Preparaty do karmienia zwierząt gospodar
skich (z wyłączeniem premiksów), gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

2309[.90(.10d + .20d + 
.31e + .33e + .35e + .39e 
+ .41e + .43e + .49e + 
.51e + .53e + .59e + .70e 
+ .91d + .96e)] 

kg S 

CPA: 10.91.20 Mączka i granulki lucerny (alfalfa) 

10.91.20.00 Mączka i granulki z lucerny (alfalfa) 1214 10 kg S 

NACE: 10.92 Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych 

CPA: 10.92.10 Gotowa karma dla zwierząt domowych 

10.92.10.30 Karma dla psów lub kotów, pakowana do 
sprzedaży detalicznej 

2309[.10(.11 + .13 + .15 
+ .19 + .31 + .33 + .39 + 
.51 + .53 + .59 + .70 + 
.90)] 

kg S 

10.92.10.60 z Preparaty stosowane do karmienia zwierząt 
domowych (z wyłączeniem karmy dla psów 
lub kotów, pakowanej do sprzedaży deta
licznej) 

2309[.90(.31f + .33f + 
.35f + .39f + .41f + .43f + 
.49f + .51f + .53f + .59f + 
.70f + .96f)] 

kg S 

NACE: 11.01 Destylowanie, rektyfikowanie i mieszanie alkoholi 

CPA: 11.01.10 Napoje spirytusowe 

11.01.10.20 Napoje spirytusowe otrzymane przez desty
lację wina z winogron lub wytłoków z wino
gron (ważne: z wyłączeniem akcyzy na 
alkohol) 

2208[.20(.12 + .14 + .26 
+ .27 + .29 + .40 + .62 + 
.64 + .86 + .87 + .89)] 

l alc. 
100 % @ 

S 

11.01.10.30 Whisky (ważne: z wyłączeniem akcyzy na 
alkohol) 

2208[.30(.11 + .19 + .30 
+ .41 + .49 + .61 + .69 + 
.71 + .79 + .82 + .88)] 

l alc. 
100 % @ 

S 

11.01.10.40 Rum i inne napoje spirytusowe otrzymane 
przez destylację sfermentowanych produktów 
z trzciny cukrowej (ważne: z wyłączeniem 
akcyzy na alkohol) 

2208[.40(.11 + .31 + .39 
+ .51 + .91 + .99)] 

l alc. 
100 % @ 

S 

11.01.10.50 Gin i gin Geneva (ważne: z wyłączeniem 
akcyzy na alkohol) 

2208[.50(.11 + .19 + .91 
+ .99)] 

l alc. 
100 % @ 

S 

11.01.10.63 Wódka czysta o objętościowej mocy alkoholu 
45,4 % obj. lub mniejszej (ważne: z wyłącze
niem akcyzy na alkohol) 

2208[.60(.11 + .19)] l alc. 
100 % @ 

S 

11.01.10.65 Napoje spirytusowe destylowane z owoców 
(z wyłączeniem likierów, ginu, ginu Geneva, 
wina z winogron lub wytłoków z winogron 
(ważne: z wyłączeniem akcyzy na alkohol)) 

2208[.90(.33 + .38 + .45 
+ .48 + .71)] 

l alc. 
100 % @ 

S
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11.01.10.70 Alkohol czysty (ważne: z wyłączeniem 
akcyzy na alkohol) 

2208[.90(.91 + .99)] l alc. 
100 % @ 

S 

11.01.10.80 Napoje spirytusowe, likiery oraz pozostałe 
napoje zawierające alkohol (z wyłączeniem 
napojów spirytusowych otrzymanych przez 
destylację wina z winogron, wytłoków 
z winogron lub owoców, whisky, rumu, tafii, 
ginu, ginu Geneva, wódki czystej o objęto 
ściowej mocy alkoholu 45,4 % obj. lub 
mniejszej, napojów spirytusowych destylo
wanych z owoców) (ważne: z wyłączeniem 
akcyzy na alkohol) 

2208[.60(.91 + .99) + 
.70(.10 + .90) + .90(.11 + 
.19 + .41 + .54 + .56 + 
.69 + .75 + .77 + .78)] 

l alc. 
100 % @ 

S 

NACE: 11.02 Produkcja win gronowych 

CPA: 11.02.11 Wina musujące ze świeżych winogron 

11.02.11.30 Szampan (ważne: z wyłączeniem akcyzy na 
alkohol) 

2204 10 11 l @ S 

11.02.11.90 Wino musujące ze świeżych winogron (z 
wyłączeniem szampana; akcyzy na alkohol) 

2204[.10(.91 + .93 + .94 
+ .96 + .98)] 

l @ S 

CPA: 11.02.12 Wina ze świeżych winogron, z wyłączeniem wina musującego; moszcz z winogron 

11.02.12.11 Białe wino z chronioną nazwą pochodzenia 
(ChNP) 

2204[.21(.11 + .12 + .13 
+ .17 + .18 + .19 + .22 + 
.23 + .24 + .26 + .27 + 
.28 + .32 + .34 + .36 + 
.37 + .38) + .29(.11 + .12 
+ .13 + .17 + .18)] 

l @ S 

11.02.12.15 Wino i moszcz gronowy z fermentacją 
nierozpoczętą lub zatrzymaną przez dodanie 
alkoholu, pozostające w wyniku obecności 
ditlenku węgla w roztworze pod ciśnieniem 
nie mniejszym niż 1 bar, ale mniejszym niż 3 
bary, w temperaturze 20 °C (z wyłączeniem 
win musujących) 

2204[.21(.06 + .07 + .08 
+ .09) + .29(.10)] 

l @ S 

11.02.12.17 Wino gatunkowe i moszcz gronowy, 
z fermentacją nierozpoczętą lub zatrzymaną 
przez dodanie alkoholu, z chronioną nazwą 
pochodzenia (ChNP), o objętościowej mocy 
alkoholu nieprzekraczającej 15 % obj. (z 
wyłączeniem win białych i win musujących) 

2204[.21(.42 + .43 + .44 
+ .46 + .47 + .48 + .62 + 
.66 + .67 + .68 + .69 + 
.71 + .74 + .76 + .77 + 
.78) + .29(.42 + .43 + .44 
+ .46 + .47 + .48 + .58)] 

l @ S 

11.02.12.20 Wino i moszcz winogronowy z fermentacją 
nierozpoczętą lub zatrzymaną przez dodanie 
alkoholu, o objętościowej mocy alkoholu 
nieprzekraczającej 15 % obj. (z wyłączeniem 
win musujących i win z chronioną nazwą 
pochodzenia (ChNP)) 

2204[.21(.79 + .80 + .81 
+ .82 + .83 + .84 + .93 + 
.94 + .95 + .96 + .97 + 
.98) + .29(.79 + .80 + .81 
+ .82 + .83 + .84 + .93 + 
.94 + .95 + .96 + .97 + 
.98)] 

l @ S 

11.02.12.31 Port, Madeira, Sherry i inne o objętościowej 
mocy alkoholu przekraczającej 15 % obj. 

2204[.21(.85 + .86 + .87 
+ .88 + .89 + .90 + .91 + 
.92) + .29(.85 + .86 + .87 
+ .88 + .89 + .90 + .91 + 
.92)] 

l @ S
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11.02.12.50 Moszcz gronowy (z wyłączeniem akcyzy na 
alkohol) 

2204[.30(.10 + .92 + .94 
+ .96 + .98)] 

l @ S 

NACE: 11.03 Produkcja cydru i pozostałych win owocowych 

CPA: 11.03.10 Pozostałe wyroby winiarskie, np. cydr, perry, miód pitny; napoje mieszane zawierające alkohol 

11.03.10.00 Napoje fermentowane i ich mieszanki (włą
czając napoje bezalkoholowe, cydr, perry 
i miód pitny; z wyłączeniem piwa słodowego, 
wina gronowego aromatyzowanego roślinami 
lub substancjami aromatycznymi) 

2206[.00(.10 + .31 + .39 
+ .51 + .59 + .81 + .89)] 

l @ S 

NACE: 11.04 Produkcja pozostałych niedestylowanych napojów fermentowanych 

CPA: 11.04.10 Wermut i pozostałe wina aromatyzowane, ze świeżych winogron 

11.04.10.00 Wermut i pozostałe wina ze świeżych wino
gron aromatyzowane roślinami lub substan
cjami aromatycznymi (z wyłączeniem akcyzy 
na alkohol) 

2205[.10(.10 + .90) + 
.90(.10 + .90)] 

l @ S 

NACE: 11.05 Produkcja piwa 

CPA: 11.05.10 Piwo, z wyłączeniem odpadów browarnych 

11.05.10.00 Piwo otrzymywane ze słodu (z wyłączeniem 
piwa bezalkoholowego, piwa o objętościowej 
zawartości alkoholu nieprzekraczającej 0,5 % 
obj.; akcyzy na alkohol) 

2203[.00(.01 + .09 + .10)] l @ S 

11.05.10.10 z Piwo bezalkoholowe i piwo o objętościowej 
zawartości alkoholu nieprzekraczającej 0,5 % 
obj. 

2202 90 10a l @ S 

CPA: 11.05.20 Pozostałości i odpady browarne i gorzelniane 

11.05.20.00 Pozostałości i odpady browarne i gorzelniane 
(z wyłączeniem akcyzy na alkohol) 

2303 30 kg S 

NACE: 11.06 Produkcja słodu 

CPA: 11.06.10 Słód 

11.06.10.30 Słód niepalony (z wyłączeniem akcyzy na 
alkohol) 

1107[.10(.11 + .19 + .91 
+ .99)] 

kg S 

11.06.10.50 Słód palony (z wyłączeniem akcyzy na alko
hol, wyrobów, które zostały poddane 
dalszemu przetworzeniu, i słodu palonego 
stanowiącego substytut kawy) 

1107 20 kg S 

NACE: 11.07 Produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butel
kowanych 

CPA: 11.07.11 Wody mineralne i wody gazowane, z wyłączeniem słodzonych i aromatyzowanych 

11.07.11.30 Wody mineralne i wody gazowane, niesło
dzone 

2201[.10(.11 + .19 + .90)] l @ S
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11.07.11.50 Wody niesłodzone i niearomatyzowane; lód 
i śnieg (z wyłączeniem wód mineralnych 
i gazowanych) 

2201 90 l @ S 

CPA: 11.07.19 Pozostałe napoje bezalkoholowe 

11.07.19.30 Wody z dodatkiem cukru, innych substancji 
słodzących lub aromatyzujących, tj. napoje 
bezalkoholowe (włączając mineralne i gazo
wane) 

2202 10 l @ S 

11.07.19.50 z Napoje bezalkoholowe niezawierające 
tłuszczu z mleka (z wyłączeniem wód mine
ralnych gazowanych lub aromatyzowanych, 
słodzonych lub niesłodzonych) 

2202 90 10b l @ S 

11.07.19.70 Napoje bezalkoholowe zawierające tłuszcz 
z mleka 

2202[.90(.91 + .95 + .99)] l @ S 

NACE: 12.00 Produkcja wyrobów tytoniowych 

CPA: 12.00.11 Cygara, nawet z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy, z tytoniu lub namiastek tytoniu 

12.00.11.30 Cygara, nawet z obciętymi końcami i cyga
retki, z tytoniu lub mieszanek tytoniu z jego 
namiastkami (z wyłączeniem akcyzy na 
tytoń) 

2402 10 p/st @ S 

12.00.11.50 Papierosy z tytoniu lub mieszanek tytoniu 
z jego namiastkami (z wyłączeniem akcyzy 
na tytoń) 

2402[.20(.10 + .90)] p/st @ S 

12.00.11.70 Cygara, nawet z obciętymi końcami, cygaretki 
i papierosy zawierające wyłącznie namiastki 
tytoniu (z wyłączeniem akcyzy na tytoń) 

2402 90 kg S 

CPA: 12.00.19 Pozostałe przetworzone rodzaje tytoniu i jego namiastek; tytoń homogenizowany lub odtworzony; ekstrakty 
i esencje tytoniowe 

12.00.19.30 Tytoń do palenia (z wyłączeniem akcyzy na 
tytoń) 

2403[.11 + .19(.10 + .90)] kg S 

12.00.19.90 Tytoń przetworzony, ekstrakty i esencje, 
pozostały tytoń homogenizowany lub 
odtworzony, gdzie indziej niesklasyfikowany 

2403[.91 + .99(.10 + .90)] kg S 

NACE: 13.10 Przygotowanie i przędzenie włókien tekstylnych 

CPA: 13.10.10 Tłuszcz z wełny, włączając lanolinę 

13.10.10.00 Tłuszcz z wełny oraz substancje tłuszczowe 
otrzymane z niego, włączając lanolinę 

1505[.00(.10 + .90)] kg T 

CPA: 13.10.21 Jedwab surowy (nieskręcany) 

13.10.21.00 Jedwab surowy (nieskręcany) 5002 kg T
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CPA: 13.10.22 Wełna odtłuszczona lub karbonizowana, niezgrzeblona ani nieczesana 

13.10.22.00 Wełna odtłuszczona lub karbonizowana, 
niezgrzebna ani nieczesana 

5101[.21 + .29 + .30] kg T 

CPA: 13.10.23 Wyczesy z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej 

13.10.23.00 Wyczesy z wełny lub cienkiej sierści zwie
rzęcej 

5103[.10(.10 + .90)] kg T 

CPA: 13.10.24 Wełna i sierść zwierzęca, zgrzeblona lub czesana 

13.10.24.00 Wełna i sierść zwierzęca, zgrzebna lub 
czesana (włączając czesankę wełnianą) 

5105[.10 + .21 + .29 + 
.31 + .39 + .40] 

kg T 

CPA: 13.10.25 Bawełna zgrzeblona lub czesana 

13.10.25.00 Bawełna zgrzeblona lub czesana 5203 kg T 

CPA: 13.10.26 Juta i pozostałe włókna tekstylne (z wyłączeniem lnu, konopi i ramii) przetworzone, ale nie przędzione 

13.10.26.00 Juta i pozostałe włókna tekstylne (z wyłą
czeniem lnu, konopi i ramii) przetworzone, 
ale nieprzędzione 

5303 90 kg T 

CPA: 13.10.29 Pozostałe roślinne włókna tekstylne przetworzone, ale nie przędzione 

13.10.29.00 Pozostałe roślinne włókna tekstylne prze
tworzone, ale nieprzędzione 

5301[.21 + .29 + .30] + 
5302 90 + 5305 

kg T 

CPA: 13.10.31 Włókna syntetyczne odcinkowe, zgrzeblone, czesane lub w inny sposób przygotowane do przędzenia 

13.10.31.00 Włókna syntetyczne odcinkowe, zgrzeblone, 
czesane lub w inny sposób przygotowane do 
przędzenia 

5506[.10 + .20 + .30 + 
.90] 

kg T 

CPA: 13.10.32 Włókna sztuczne odcinkowe, zgrzeblone, czesane lub w inny sposób przygotowane do przędzenia 

13.10.32.00 Włókna sztuczne odcinkowe, zgrzeblone, 
czesane lub w inny sposób przygotowane do 
przędzenia 

5507 kg T 

CPA: 13.10.40 Przędza jedwabna oraz przędza z odpadów jedwabiu 

13.10.40.10 Przędza jedwabna niepakowana do sprzedaży 
detalicznej (z wyłączeniem nitki wyczeskowej 
z odpadów jedwabiu) 

5004[.00(.10 + .90)] kg T 

13.10.40.30 Nitka wyczeskowa z odpadów jedwabiu, 
niepakowana do sprzedaży detalicznej 

5005[.00(.10 + .90)] kg T 

13.10.40.50 Przędza jedwabna i nitka wyczeskowa 
z odpadów jedwabiu, pakowane do sprzedaży 
detalicznej; jelita jedwabnika 

5006[.00(.10 + .90)] kg T 

CPA: 13.10.50 Przędza wełniana, pakowana lub niepakowana do sprzedaży detalicznej; przędza z udziałem cienkiej lub grubej 
sierści zwierzęcej lub włosia końskiego 

13.10.50.10 Przędza z wełny zgrzebnej lub z cienkiej 
sierści zwierzęcej, niepakowana do sprzedaży 
detalicznej 

5106[.10(.10 + .90) + 
.20(.10 + .91 + .99)] + 
5108[.10(.10 + .90)] 

kg T
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13.10.50.30 Przędza z wełny czesanej lub z cienkiej sierści 
zwierzęcej, niepakowana do sprzedaży deta
licznej 

5107[.10(.10 + .90) + 
.20(.10 + .30 + .51 + .59 + 
.91 + .99)] + 5108[.20(.10 
+ .90)] 

kg T 

13.10.50.50 Przędza z wełny lub cienkiej sierści zwierzę
cej, pakowana do sprzedaży detalicznej 

5109[.10(.10 + .90) + .90] kg T 

CPA: 13.10.61 Przędza bawełniana, z wyłączeniem nici bawełnianych 

13.10.61.32 z Przędza bawełniana z włókien nieczesanych, 
niepakowana do sprzedaży detalicznej, do 
produkcji tkanin (z wyłączeniem dywanów 
i pokryć podłogowych) 

5205[.11(.00a) + .12(.00a) 
+ .13(.00a) + .14(.00a) + 
.15(.10a + .90a) + 
.31(.00a) + .32(.00a) + 
.33(.00a) + .34(.00a) + 
.35(.00a)] + 5206[.11(.00a) 
+ .12(.00a) + .13(.00a) + 
.14(.00a) + .15(.00a) + 
.31(.00a) + .32(.00a) + 
.33(.00a) + .34(.00a) + 
.35(.00a)] 

kg T 

13.10.61.33 z Przędza bawełniana z włókien nieczesanych, 
niepakowana do sprzedaży detalicznej, do 
produkcji dzianin i wyrobów pończoszni
czych 

5205[.11(.00b) + .12(.00b) 
+ .13(.00b) + .14(.00b) + 
.15(.10b + .90b) + 
.31(.00b) + .32(.00b) + 
.33(.00b) + .34(.00b) + 
.35(.00b)] + 
5206[.11(.00b) + .12(.00b) 
+ .13(.00b) + .14(.00b) + 
.15(.00b) + .31(.00b) + 
.32(.00b) + .33(.00b) + 
.34(.00b) + .35(.00b)] 

kg T 

13.10.61.35 z Przędza bawełniana z włókien nieczesanych, 
niepakowana do sprzedaży detalicznej, do 
pozostałych zastosowań (włączając produkcję 
dywanów i pokryć podłogowych) 

5205[.11(.00c) + .12(.00c) 
+ .13(.00c) + .14(.00c) + 
.15(.10c + .90c) + 
.31(.00c) + .32(.00c) + 
.33(.00c) + .34(.00c) + 
.35(.00c)] + 5206[.11(.00c) 
+ .12(.00c) + .13(.00c) + 
.14(.00c) + .15(.00c) + 
.31(.00c) + .32(.00c) + 
.33(.00c) + .34(.00c) + 
.35(.00c)] 

kg T 

13.10.61.52 z Przędza bawełniana z włókien czesanych, 
niepakowana do sprzedaży detalicznej, do 
produkcji tkanin (z wyłączeniem dywanów 
i pokryć podłogowych) 

5205[.21(.00a) + .22(.00a) 
+ .23(.00a) + .24(.00a) + 
.26(.00a) + .27(.00a) + 
.28(.00a) + .41(.00a) + 
.42(.00a) + .43(.00a) + 
.44(.00a) + .46(.00a) + 
.47(.00a) + .48(.00a)] + 
5206[.21(.00a) + .22(.00a) 
+ .23(.00a) + .24(.00a) + 
.25(.00a) + .41(.00a) + 
.42(.00a) + .43(.00a) + 
.44(.00a) + .45(.00a)] 

kg T
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13.10.61.53 z Przędza bawełniana z włókien czesanych, 
niepakowana do sprzedaży detalicznej, do 
produkcji dzianin i wyrobów pończoszni
czych 

5205[.21(.00b) + .22(.00b) 
+ .23(.00b) + .24(.00b) + 
.26(.00b) + .27(.00b) + 
.28(.00b) + .41(.00b) + 
.42(.00b) + .43(.00b) + 
.44(.00b) + .46(.00b) + 
.47(.00b) + .48(.00b)] + 
5206[.21(.00b) + .22(.00b) 
+ .23(.00b) + .24(.00b) + 
.25(.00b) + .41(.00b) + 
.42(.00b) + .43(.00b) + 
.44(.00b) + .45(.00b)] 

kg T 

13.10.61.55 z Przędza bawełniana z włókien czesanych, 
niepakowana do sprzedaży detalicznej, do 
pozostałych zastosowań (włączając produkcję 
dywanów i pokryć podłogowych) 

5205[.21(.00c) + .22(.00c) 
+ .23(.00c) + .24(.00c) + 
.26(.00c) + .27(.00c) + 
.28(.00c) + .41(.00c) + 
.42(.00c) + .43(.00c) + 
.44(.00c) + .46(.00c) + 
.47(.00c) + .48(.00c)] + 
5206[.21(.00c) + .22(.00c) 
+ .23(.00c) + .24(.00c) + 
.25(.00c) + .41(.00c) + 
.42(.00c) + .43(.00c) + 
.44(.00c) + .45(.00c)] 

kg T 

13.10.61.60 Przędza bawełniana, pakowana do sprzedaży 
detalicznej (z wyłączeniem nici do szycia) 

5207[.10 + .90] kg T 

CPA: 13.10.62 Nici bawełniane 

13.10.62.00 Nici bawełniane do szycia 5204[.11 + .19 + .20] kg T 

CPA: 13.10.71 Przędza lniana 

13.10.71.10 Przędza lniana, niepakowana do sprzedaży 
detalicznej 

5306[.10(.10 + .30 + .50) 
+ .20(.10)] 

kg T 

13.10.71.20 Przędza lniana, pakowana do sprzedaży 
detalicznej 

5306[.10(.90) + .20(.90)] kg T 

CPA: 13.10.72 Przędza z juty lub pozostałych włókien łykowych; przędza z udziałem pozostałych roślinnych włókien tekstylnych; 
przędza papierowa 

13.10.72.00 Przędza z włókien roślinnych lub łykowych 
(z wyłączeniem lnianej); przędza papierowa 

5307[.10 + .20] + 
5308[.10 + .20(.10 + .90) 
+ .90(.12 + .19 + .50 + 
.90)] 

kg T 

CPA: 13.10.81 Przędza z chemicznych włókien ciągłych, złożona lub kablowana (z wyłączeniem nici oraz przędzy o wysokiej 
wytrzymałości na rozciąganie z poliamidów, poliestrów lub włókna wiskozowego), niepakowana do sprzedaży 
detalicznej; przędza z syntetycznych włókien ciągłych (z wyłączeniem nici), pakowana do sprzedaży detalicznej 

13.10.81.10 Przędza wieloskładowa lub kablowana, 
z włókna ciągłego syntetycznego, niepako
wana do sprzedaży detalicznej 

5402[.61 + .62 + .69(.10 
+ .90)] 

kg T 

13.10.81.30 Przędza wieloskładowa lub kablowana, 
z włókna ciągłego sztucznego, niepakowana 
do sprzedaży detalicznej (z wyłączeniem nici 
do szycia) 

5403[.41 + .42 + .49] kg T
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13.10.81.50 Przędza z włókna ciągłego chemicznego, 
pakowana do sprzedaży detalicznej (z wyłą
czeniem nici do szycia) 

5406 kg T 

CPA: 13.10.82 Przędza zawierająca ≥ 85 % syntetycznych włókien odcinkowych, z wyłączeniem nici 

13.10.82.10 Przędza (inna niż nici do szycia), zawierająca 
85 % masy lub więcej włókien odcinkowych 
syntetycznych, niepakowana do sprzedaży 
detalicznej 

5509[.11 + .12 + .21 + 
.22 + .31 + .32 + .41 + 
.42] 

kg T 

13.10.82.50 Przędza (inna niż nici do szycia) zawierająca 
85 % masy lub więcej włókien odcinkowych 
syntetycznych, pakowana do sprzedaży deta
licznej 

5511 10 kg T 

CPA: 13.10.83 Przędza zawierająca < 85 % syntetycznych włókien odcinkowych, z wyłączeniem nici 

13.10.83.20 Przędza (inna niż nici do szycia), zawierająca 
mniej niż 85 % masy włókien odcinkowych 
poliestrowych zmieszanych z włóknami 
odcinkowymi sztucznymi, niepakowana do 
sprzedaży detalicznej 

5509 51 kg T 

13.10.83.33 z Przędza (inna niż nici do szycia), zawierająca 
mniej niż 85 % masy włókien odcinkowych 
syntetycznych zmieszanych z wełną zgrzebną 
lub cienką sierścią zwierzęcą, niepakowana 
do sprzedaży detalicznej 

5509[.52(.00a) + .61(.00a) 
+ .91(.00a)] 

kg T 

13.10.83.36 z Przędza (inna niż nici do szycia), zawierająca 
mniej niż 85 % masy włókien odcinkowych 
syntetycznych zmieszanych z wełną czesaną 
lub cienką sierścią zwierzęcą, niepakowana 
do sprzedaży detalicznej 

5509[.52(.00b) + .61(.00b) 
+ .91(.00b)] 

kg T 

13.10.83.40 Przędza (inna niż nici do szycia), zawierająca 
mniej niż 85 % masy włókien odcinkowych 
syntetycznych, zmieszanych z bawełną, 
niepakowana do sprzedaży detalicznej 

5509[.53 + .62 + .92] kg T 

13.10.83.80 Przędza (inna niż nici do szycia) zawierająca 
mniej niż 85 % masy włókien odcinkowych 
syntetycznych, niepakowana do sprzedaży 
detalicznej, gdzie indziej niesklasyfikowana 

5509[.59 + .69 + .99] kg T 

13.10.83.90 Przędza (inna niż nici do szycia) zawierająca 
mniej niż 85 % masy włókien odcinkowych 
syntetycznych, pakowana do sprzedaży deta
licznej 

5511 20 kg T 

CPA: 13.10.84 Przędza ze sztucznych włókien odcinkowych, niepakowana do sprzedaży detalicznej, z wyłączeniem nici 

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

5510[.11 + .12 + .20 + 
.30 + .90] 

kg T 

13.10.84.30 Przędza (inna niż nici do szycia) z włókien 
odcinkowych sztucznych, pakowana do 
sprzedaży detalicznej 

5511 30 kg T 

CPA: 13.10.85 Nici z chemicznych włókien ciągłych i odcinkowych 

13.10.85.10 Nici do szycia z włókien ciągłych chemicz
nych 

5401[.10(.12 + .14 + .16 
+ .18 + .90) + .20(.10 + 
.90)] 

kg T 

13.10.85.50 Nici do szycia z włókien odcinkowych 
chemicznych 

5508[.10(.10 + .90) + 
.20(.10 + .90)] 

kg T
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NACE: 13.20 Produkcja tkanin 

CPA: 13.20.11 Tkaniny jedwabne lub z odpadów jedwabnych 

13.20.11.00 Tkaniny jedwabne lub z odpadów jedwabiu 5007[.10 + .20(.11 + .19 
+ .21 + .31 + .39 + .41 + 
.51 + .59 + .61 + .69 + 
.71) + .90(.10 + .30 + .50 
+ .90)] 

m 2 @ S 

CPA: 13.20.12 Tkaniny z wełny zgrzebnej lub czesankowej lub sierści zwierzęcej lub włosia końskiego 

13.20.12.30 Tkaniny ze zgrzebnej wełny lub ze zgrzebnej 
cienkiej sierści zwierzęcej 

5111[.11 + .19 + .20 + 
.30(.10 + .80) + .90(.10 + 
.91 + .98)] 

m 2 @ T 

13.20.12.60 Tkaniny z wełny czesanej lub z czesanej 
cienkiej sierści zwierzęcej; tkaniny z grubej 
sierści zwierzęcej 

5112[.11 + .19 + .20 + 
.30(.10 + .80) + .90(.10 + 
.91 + .98)] + 5113 

m 2 @ T 

CPA: 13.20.13 Tkaniny lniane 

13.20.13.30 Tkaniny lniane, zawierające 85 % masy lub 
więcej lnu 

5309[.11(.10 + .90) + .19] m 2 @ T 

13.20.13.60 Tkaniny lniane, zawierające mniej niż 85 % 
masy lnu 

5309[.21 + .29] m 2 @ T 

CPA: 13.20.14 Tkaniny z juty lub pozostałych włókien łykowych, z wyłączeniem lnu, konopi i ramii 

13.20.14.00 Tkaniny z juty lub z pozostałych włókien 
tekstylnych łykowych (z wyłączeniem lnu, 
konopi i ramii 

5310[.10(.10 + .90) + .90] m 2 @ T 

CPA: 13.20.19 Tkaniny z pozostałych włókien roślinnych; tkaniny z przędzy papierowej 

13.20.19.00 Tkaniny z konopi, ramii lub pozostałych 
włókien tekstylnych roślinnych (z wyłącze
niem lnu, juty, pozostałych włókien tekstyl
nych łykowych); tkaniny z przędzy papiero
wej 

5311[.00(.10 + .90)] m 2 @ T 

CPA: 13.20.20 Tkaniny bawełniane 

13.20.20.14 z Tkaniny bawełniane inne niż z przędz 
o różnych barwach, o masie powierzchniowej 
nie większej niż 200 g/m 2 , do wyrobu 
odzieży 

5208[.11(.90a) + .12(.16a 
+ .19a + .96a + .99a) + 
.13(.00a) + .19(.00a) + 
.21(.90a) + .22(.16a + .19a 
+ .96a + .99a) + .23(.00a) 
+ .29(.00a) + .31(.00a) + 
.32(.16a + .19a + .96a + 
.99a) + .33(.00a) + 
.39(.00a) + .51(.00a) + 
.52(.00a) + .59(.10a + 
.90a)] + 5210[.11(.00a) + 
.19(.00a) + .21(.00a) + 
.29(.00a) + .31(.00a) + 
.32(.00a) + .39(.00a) + 
.51(.00a) + .59(.00a)] + 
5212[.11(.10a + .90a) + 
.12(.10a + .90a) + .13(.10a 
+ .90a) + .15(.10a + .90a)] 

m 2 @ T
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13.20.20.17 z Tkaniny bawełniane inne niż z przędz 
o różnych barwach, o masie powierzchniowej 
nie większej niż 200 g/m 2 , do wyrobu 
bielizny pościelowej i stołowej lub domo
wych materiałów dekoracyjnych 

5208[.11(.90b) + .12(.16b 
+ .19b + .96b + .99b) + 
.13(.00b) + .19(.00b) + 
.21(.90b) + .22(.16b + 
.19b + .96b + .99b) + 
.23(.00b) + .29(.00b) + 
.31(.00b) + .32(.16b + 
.19b + .96b + .99b) + 
.33(.00b) + .39(.00b) + 
.51(.00b) + .52(.00b) + 
.59(.10b + .90b)] + 
5210[.11(.00b) + .19(.00b) 
+ .21(.00b) + .29(.00b) + 
.31(.00b) + .32(.00b) + 
.39(.00b) + .51(.00b) + 
.59(.00b)] + 5212[.11(.10b 
+ .90b) + .12(.10b + .90b) 
+ .13(.10b + .90b) + 
.15(.10b + .90b)] 

m 2 @ T 

13.20.20.19 z Tkaniny bawełniane inne niż z przędz 
o różnych barwach, o masie powierzchniowej 
nie większej niż 200 g/m 2 , do zastosowań 
przemysłowych lub technicznych (z wyłą
czeniem gazy, gazy medycznej) 

5208[.11(.90c) + .12(.16c 
+ .19c + .96c + .99c) + 
.13(.00c) + .19(.00c) + 
.21(.90c) + .22(.16c + .19c 
+ .96c + .99c) + .23(.00c) 
+ .29(.00c) + .31(.00c) + 
.32(.16c + .19c + .96c + 
.99c) + .33(.00c) + 
.39(.00c) + .51(.00c) + 
.52(.00c) + .59(.10c + 
.90c)] + 5210[.11(.00c) + 
.19(.00c) + .21(.00c) + 
.29(.00c) + .31(.00c) + 
.32(.00c) + .39(.00c) + 
.51(.00c) + .59(.00c)] + 
5212[.11(.10c + .90c) + 
.12(.10c + .90c) + .13(.10c 
+ .90c) + .15(.10c + .90c)] 

m 2 @ T 

13.20.20.20 Tkaniny bawełniane o masie powierzch
niowej nie większej niż 100 g/m 2 , do 
produkcji gazy medycznej, bandaży i opat
runków 

5208[.11(.10) + .21(.10)] m 2 @ S 

13.20.20.31 z Tkaniny bawełniane z przędz o różnych 
barwach, o masie powierzchniowej nie 
większej niż 200 g/m 2 , do wyrobu koszul 
i bluzek 

5208[.41(.00a) + .42(.00a) 
+ .43(.00a) + .49(.00a)] + 
5210[.41(.00a) + .49(.00a)] 

m 2 @ T 

13.20.20.42 z Tkaniny bawełniane inne niż z przędz 
o różnych barwach, o masie powierzchniowej 
większej niż 200 g/m 2 , do wyrobu odzieży 

5209[.11(.00a) + .12(.00a) 
+ .19(.00a) + .21(.00a) + 
.22(.00a) + .29(.00a) + 
.31(.00a) + .32(.00a) + 
.39(.00a) + .51(.00a) + 
.52(.00a) + .59(.00a)] + 
5211[.11(.00a) + .12(.00a) 
+ .19(.00a) + .20(.00a) + 
.31(.00a) + .32(.00a) + 
.39(.00a) + .51(.00a) + 
.52(.00a) + .59(.00a)] + 
5212[.21(.10a + .90a) + 
.22(.10a + .90a) + .23(.10a 
+ .90a) + .25(.10a + .90a)] 

m 2 @ T
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13.20.20.44 z Tkaniny bawełniane inne niż z przędz 
o różnych barwach, o masie powierzchniowej 
większej niż 200 g/m 2 , do wyrobu bielizny 
pościelowej i stołowej lub domowych mate
riałów dekoracyjnych 

5209[.11(.00b) + .12(.00b) 
+ .19(.00b) + .21(.00b) + 
.22(.00b) + .29(.00b) + 
.31(.00b) + .32(.00b) + 
.39(.00b) + .51(.00b) + 
.52(.00b) + .59(.00b)] + 
5211[.11(.00b) + .12(.00b) 
+ .19(.00b) + .20(.00b) + 
.31(.00b) + .32(.00b) + 
.39(.00b) + .51(.00b) + 
.52(.00b) + .59(.00b)] + 
5212[.21(.10b + .90b) + 
.22(.10b + .90b) + 
.23(.10b + .90b) + 
.25(.10b + .90b)] 

m 2 @ T 

13.20.20.49 z Tkaniny bawełniane inne niż z przędz 
o różnych barwach, o masie powierzchniowej 
większej niż 200 g/m 2 , do zastosowań prze
mysłowych lub technicznych 

5209[.11(.00c) + .12(.00c) 
+ .19(.00c) + .21(.00c) + 
.22(.00c) + .29(.00c) + 
.31(.00c) + .32(.00c) + 
.39(.00c) + .51(.00c) + 
.52(.00c) + .59(.00c)] + 
5211[.11(.00c) + .12(.00c) 
+ .19(.00c) + .20(.00c) + 
.31(.00c) + .32(.00c) + 
.39(.00c) + .51(.00c) + 
.52(.00c) + .59(.00c)] + 
5212[.21(.10c + .90c) + 
.22(.10c + .90c) + .23(.10c 
+ .90c) + .25(.10c + .90c)] 

m 2 @ T 

13.20.20.60 Tkaniny bawełniane z drelichu, o masie 
powierzchniowej większej niż 200 g/m 2 
(włączając drelich inny niż niebieski) 

5209 42 + 5211 42 m 2 @ S 

13.20.20.72 z Tkaniny bawełniane z przędz o różnych 
barwach, do wyrobu pozostałej odzieży 

5208[.41(.00b) + .42(.00b) 
+ .43(.00b) + .49(.00b)] + 
5209[.41(.00a) + .43(.00a) 
+ .49(.00a)] + 
5210[.41(.00b) + 
.49(.00b)] + 
5211[.41(.00b) + .43(.00b) 
+ .49(.10b + .90b)] + 
5212[.14(.10a + .90a) + 
.24(.10a + .90a)] 

m 2 @ T 

13.20.20.74 z Tkaniny bawełniane z przędz o różnych 
barwach, do wyrobu bielizny pościelowej 
i stołowej lub domowych materiałów deko
racyjnych 

5208[.41(.00c) + .42(.00c) 
+ .43(.00c) + .49(.00c)] + 
5209[.41(.00b) + .43(.00b) 
+ .49(.00b)] + 
5210[.41(.00c) + .49(.00c)] 
+ 5211[.41(.00c) + 
.43(.00c) + .49(.10c + 
.90c)] + 5212[.14(.10b + 
.90b) + .24(.10b + .90b)] 

m 2 @ T
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13.20.20.79 z Tkaniny bawełniane z przędz o różnych 
barwach, do zastosowań przemysłowych lub 
technicznych 

5208[.41(.00d) + .42(.00d) 
+ .43(.00d) + .49(.00d)] + 
5209[.41(.00c) + .43(.00c) 
+ .49(.00c)] + 
5210[.41(.00d) + 
.49(.00d)] + 
5211[.41(.00d) + .43(.00d) 
+ .49(.10d + .90d)] + 
5212[.14(.10c + .90c) + 
.24(.10c + .90c)] 

m 2 @ T 

CPA: 13.20.31 Tkaniny z przędzy z syntetycznych i sztucznych włókien ciągłych 

13.20.31.30 Tkaniny z przędzy z włókna ciągłego 
chemicznego o dużej wytrzymałości na 
rozciąganie, z pasków lub tym podobnych 
(włączając z nylonu, pozostałych poliami
dów, poliestrów, włókna wiskozowego) 

5407[.10 + .20(.11 + .19 
+ .90) + .30] + 5408 10 

m 2 @ S 

13.20.31.50 Tkaniny z przędzy z włókna ciągłego synte
tycznego (z wyłączeniem tkanin wykonanych 
z przędzy o dużej wytrzymałości na rozcią
ganie, z pasków i tym podobnych) 

5407[.41 + .42 + .43 + 
.44 + .51 + .52 + .53 + 
.54 + .61(.10 + .30 + .50 + 
.90) + .69(.10 + .90) + .71 
+ .72 + .73 + .74 + .81 + 
.82 + .83 + .84 + .91 + 
.92 + .93 + .94] 

m 2 @ T 

13.20.31.70 Tkaniny z przędzy z włókna ciągłego 
sztucznego (z wyłączeniem tkanin wykona
nych z przędzy o dużej wytrzymałości na 
rozciąganie) 

5408[.21 + .22(.10 + .90) 
+ .23 + .24 + .31 + .32 + 
.33 + .34] 

m 2 @ T 

CPA: 13.20.32 Tkaniny z syntetycznych włókien odcinkowych 

13.20.32.10 Tkaniny z włókien odcinkowych syntetycz
nych, zawierające 85 % masy lub więcej 
włókien odcinkowych syntetycznych 

5512[.11 + .19(.10 + .90) 
+ .21 + .29(.10 + .90) + 
.91 + .99(.10 + .90)] 

m 2 @ T 

13.20.32.20 Tkaniny z włókien odcinkowych syntetycz
nych, zawierające mniej niż 85 % masy takich 
włókien, zmieszanych głównie lub wyłącznie 
z bawełną (z wyłączeniem tkanin z przędz 
o różnych barwach) 

5513[.11(.20 + .90) + .12 
+ .13 + .19 + .21 + .23(.10 
+ .90) + .29 + .41 + .49] + 
5514[.11 + .12 + .19(.10 
+ .90) + .21 + .22 + .23 + 
.29 + .41 + .42 + .43 + 
.49] 

m 2 @ T 

13.20.32.30 Tkaniny z włókien odcinkowych syntetycz
nych, zawierające mniej niż 85 % masy takich 
włókien, zmieszanych głównie lub wyłącznie 
z bawełną, z przędz o różnych barwach 

5513[.31 + .39] + 
5514[.30(.10 + .30 + .50 
+ .90)] 

m 2 @ T 

13.20.32.40 Tkaniny z włókien odcinkowych syntetycz
nych, zmieszanych głównie lub wyłącznie 
z wełną zgrzebną lub cienką sierścią zwie
rzęcą 

5515[.13(.11 + .19) + 
.22(.11 + .19)] 

m 2 @ T 

13.20.32.50 Tkaniny z włókien odcinkowych syntetycz
nych, zmieszanych głównie lub wyłącznie 
z wełną czesaną lub cienką sierścią zwierzęcą 

5515[.13(.91 + .99) + 
.22(.91 + .99)] 

m 2 @ T
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13.20.32.90 Tkaniny z włókien odcinkowych syntetycz
nych, zmieszanych z włóknami innymi niż 
wełna, cienka sierść zwierzęca lub bawełna 

5515[.11(.10 + .30 + .90) 
+ .12(.10 + .30 + .90) + 
.19(.10 + .30 + .90) + 
.21(.10 + .30 + .90) + .29 
+ .91(.10 + .30 + .90) + 
.99(.20 + .40 + .80)] 

m 2 @ T 

CPA: 13.20.33 Tkaniny ze sztucznych włókien odcinkowych 

13.20.33.30 Tkaniny z włókien odcinkowych sztucznych, 
inne niż z przędz o różnych barwach 

5516[.11 + .12 + .14 + 
.21 + .22 + .24 + .31 + 
.32 + .34 + .41 + .42 + 
.44 + .91 + .92 + .94] 

m 2 @ T 

13.20.33.50 Tkaniny z włókien odcinkowych sztucznych, 
z przędz o różnych barwach 

5516[.13 + .23(.10 + .90) 
+ .33 + .43 + .93] 

m 2 @ S 

CPA: 13.20.41 Tkaniny z okrywą runową i tkaniny szenilowe, z wyłączeniem tkanin ręcznikowych frotté oraz taśm tkanych 
z bawełny 

13.20.41.00 Tkaniny włosowe osnowowe i wątkowe; 
tkaniny szenilowe (z wyłączeniem tkanin 
ręcznikowych frotté i podobnych tkanin 
pętelkowych z bawełny, materiałów 
włókienniczych igłowych, taśm tkanych) 

5801[.10 + .21 + .22 + 
.23 + .26 + .27 + .31 + 
.32 + .33 + .36 + .37 + 
.90(.10 + .90)] 

m 2 @ S 

CPA: 13.20.42 Tkaniny ręcznikowe frotté i podobne tkaniny pętelkowe z bawełny, z wyłączeniem taśm tkanych 

13.20.42.00 Tkaniny ręcznikowe frotté i podobne tkaniny 
pętelkowe z bawełny 

5802[.11 + .19] m 2 @ T 

CPA: 13.20.43 Pozostałe tkaniny ręcznikowe frotté i podobne tkaniny pętelkowe, z wyłączeniem taśm tkanych 

13.20.43.00 Tkaniny ręcznikowe frotté i podobne tkaniny 
pętelkowe (z wyłączeniem bawełny) 

5802 20 m 2 @ T 

CPA: 13.20.44 Gaza, z wyłączeniem taśm tkanych 

13.20.44.00 Gaza (z wyłączeniem gazy medycznej, taśm 
tkanych) 

5803[.00(.10 + .30 + .90)] m 2 @ S 

CPA: 13.20.45 Tkaniny welurowe, z wyłączeniem dywanów 

13.20.45.00 Materiały włókiennicze igłowe (z wyłącze
niem dywanów i innych pokryć podłogo
wych włókienniczych) 

5802 30 m 2 @ S 

CPA: 13.20.46 Tkaniny z włókien szklanych, włącznie z taśmami tkanymi 

13.20.46.00 Tkaniny z włókien szklanych (włącznie 
z taśmami tkanymi, watą szklaną) 

7019[.40 + .51 + .52 + 
.59] 

kg S 

NACE: 13.30 Wykończanie wyrobów włókienniczych 

CPA: 13.30.11 Usługi w zakresie bielenia i barwienia włókien i przędzy 

13.30.11.10 Usługi w zakresie barwienia włókien I
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13.30.11.21 Usługi w zakresie barwienia przędzy 
jedwabnej 

I 

13.30.11.22 Usługi w zakresie barwienia przędzy wełnia
nej, cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej 
i włosia końskiego 

I 

13.30.11.23 Usługi w zakresie barwienia przędzy baweł
nianej (z wyłączeniem nici do szycia) 

I 

13.30.11.24 Usługi w zakresie barwienia przędzy lnianej, 
z juty, pozostałych włókien tekstylnych 
łykowych, włókien tekstylnych roślinnych 
i przędzy papierowej 

I 

13.30.11.25 Usługi w zakresie barwienia nici z włókien 
ciągłych syntetycznych (z wyłączeniem nici 
do szycia) 

I 

13.30.11.26 Usługi w zakresie barwienia nici z włókien 
ciągłych sztucznych (z wyłączeniem nici do 
szycia) 

I 

13.30.11.27 Usługi w zakresie barwienia przędzy 
z włókien odcinkowych syntetycznych (z 
wyłączeniem nici do szycia) 

I 

13.30.11.28 Usługi w zakresie barwienia przędzy 
z włókien odcinkowych sztucznych (z wyłą
czeniem nici do szycia) 

I 

CPA: 13.30.12 Usługi w zakresie bielenia tkanin, wyrobów tekstylnych i odzieży 

13.30.12.10 Usługi w zakresie bielenia tkanin jedwabnych I 

13.30.12.20 Usługi w zakresie bielenia tkanin z wełny, 
cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej, lub 
włosia końskiego 

I 

13.30.12.30 Usługi w zakresie bielenia tkanin z bawełny I 

13.30.12.40 Usługi w zakresie bielenia tkanin z lnu, juty, 
pozostałych włókien tekstylnych łykowych, 
włókien tekstylnych roślinnych i przędzy 
papierowej 

I 

13.30.12.50 Usługi w zakresie bielenia tkanin z przędzy 
z włókna ciągłego syntetycznego lub 
z włókien syntetycznych 

I 

13.30.12.60 Usługi w zakresie bielenia tkanin z przędzy 
z włókna ciągłego sztucznego lub z włókien 
sztucznych 

I 

13.30.12.70 Usługi w zakresie bielenia tkanin włosowych 
i tkanin szenilowych (z wyłączeniem tkanin 
ręcznikowych pętelkowych (frotté) i podob
nych tkanin pętelkowych z bawełny, taśm 
tkanych) 

I 

13.30.12.80 Usługi w zakresie bielenia tkanin ręczniko
wych pętelkowych (frotté) i podobnych 
tkanin pętelkowych (z wyłączeniem mate
riałów włókienniczych igłowych) 

I 

13.30.12.90 Usługi w zakresie bielenia dzianin I
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CPA: 13.30.13 Usługi w zakresie barwienia tkanin, wyrobów tekstylnych i odzieży 

13.30.13.10 Usługi w zakresie barwienia tkanin jedwab
nych lub z odpadów jedwabiu 

I 

13.30.13.20 Usługi w zakresie barwienia tkanin z wełny, 
cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej, lub 
włosia końskiego 

I 

13.30.13.30 Usługi w zakresie barwienia tkanin z bawełny I 

13.30.13.40 Usługi w zakresie barwienia tkanin z lnu, 
juty, pozostałych włókien tekstylnych łyko
wych, włókien tekstylnych roślinnych 
i przędzy papierowej 

I 

13.30.13.50 Usługi w zakresie barwienia tkanin z przędzy 
z włókna ciągłego syntetycznego lub 
z włókien syntetycznych 

I 

13.30.13.60 Usługi w zakresie barwienia tkanin z przędzy 
z włókna ciągłego sztucznego lub z włókien 
sztucznych 

I 

13.30.13.70 Usługi w zakresie barwienia tkanin włoso
wych i tkanin szenilowych (z wyłączeniem 
tkanin ręcznikowych pętelkowych (frotté) 
i podobnych tkanin pętelkowych z bawełny, 
taśm tkanych) 

I 

13.30.13.80 Usługi w zakresie barwienia tkanin ręczni
kowych pętelkowych (frotté) i podobnych 
tkanin pętelkowych (z wyłączeniem mate
riałów włókienniczych igłowych) 

I 

13.30.13.90 Usługi w zakresie barwienia dzianin oraz 
włóknin 

I 

CPA: 13.30.14 Usługi w zakresie drukowania tkanin, wyrobów tekstylnych i odzieży 

13.30.14.10 Usługi w zakresie drukowania tkanin 
jedwabnych 

I 

13.30.14.20 Usługi w zakresie drukowania tkanin 
z wełny, cienkiej lub grubej sierści zwierzęcej, 
lub włosia końskiego 

I 

13.30.14.30 Usługi w zakresie drukowania tkanin 
z bawełny 

I 

13.30.14.40 Usługi w zakresie drukowania tkanin z lnu, 
juty, pozostałych włókien tekstylnych łyko
wych, włókien tekstylnych roślinnych 
i przędzy papierowej 

I 

13.30.14.50 Usługi w zakresie drukowania tkanin 
z przędzy z włókna ciągłego syntetycznego 
lub z włókien syntetycznych 

I 

13.30.14.60 Usługi w zakresie drukowania tkanin 
z przędzy z włókna ciągłego sztucznego lub 
z włókien sztucznych 

I 

13.30.14.70 Usługi w zakresie drukowania tkanin włoso
wych i tkanin szenilowych (z wyłączeniem 
tkanin ręcznikowych pętelkowych (frotté) 
i podobnych tkanin pętelkowych z bawełny, 
taśm tkanych) 

I
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13.30.14.80 Usługi w zakresie drukowania tkanin ręczni
kowych pętelkowych (frotté) i podobnych 
tkanin pętelkowych (z wyłączeniem mate
riałów włókienniczych igłowych) 

I 

13.30.14.90 Usługi w zakresie drukowania dzianin oraz 
włóknin 

I 

CPA: 13.30.19 Pozostałe usługi wykończalnicze tkanin, wyrobów tekstylnych i odzieży 

13.30.19.10 Usługi wykończalnicze tkanin jedwabnych (z 
wyłączeniem bielenia, barwienia, drukowania) 

I 

13.30.19.20 Usługi wykończalnicze tkanin z wełny, cien
kiej lub grubej sierści zwierzęcej, lub włosia 
końskiego (z wyłączeniem bielenia, barwienia, 
drukowania) 

I 

13.30.19.30 Usługi wykończalnicze tkanin z bawełny (z 
wyłączeniem bielenia, barwienia, drukowania) 

I 

13.30.19.40 Usługi wykończalnicze tkanin z lnu, juty, 
pozostałych włókien tekstylnych łykowych, 
włókien tekstylnych roślinnych i przędzy 
papierowej (z wyłączeniem bielenia, barwie
nia, drukowania) 

I 

13.30.19.50 Usługi wykończalnicze tkanin z przędzy 
z włókna ciągłego syntetycznego lub 
z włókien syntetycznych (z wyłączeniem 
bielenia, barwienia, drukowania) 

I 

13.30.19.60 Usługi wykończalnicze tkanin z przędzy 
z włókna ciągłego sztucznego lub z włókien 
sztucznych (z wyłączeniem bielenia, barwie
nia, drukowania) 

I 

13.30.19.70 Usługi wykończalnicze (z wyłączeniem biele
nia, barwienia, drukowania) tkanin włoso
wych i tkanin szenilowych (z wyłączeniem 
tkanin ręcznikowych pętelkowych (frotté) 
i podobnych tkanin pętelkowych z bawełny, 
taśm tkanych) 

I 

13.30.19.80 Usługi wykończalnicze (z wyłączeniem biele
nia, barwienia, drukowania) tkanin ręczniko
wych pętelkowych (frotté) i podobnych 
tkanin pętelkowych (z wyłączeniem mate
riałów włókienniczych igłowych) 

I 

13.30.19.90 Usługi wykończalnicze dzianin i włóknin (z 
wyłączeniem bielenia, barwienia, drukowania) 

I 

13.30.19.95 Usługi wykończalnicze ubrań I 

NACE: 13.91 Produkcja dzianin metrażowych 

CPA: 13.91.11 Dzianiny metrażowe z okrywą runową ciętą i pętelkową 

13.91.11.00 Dzianiny metrażowe z okrywą runową ciętą 
i pętelkową 

6001[.10 + .21 + .22 + 
.29 + .91 + .92 + .99] 

kg T
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CPA: 13.91.19 Pozostałe dzianiny metrażowe, włącznie z dzianinami futerkowymi 

13.91.19.10 Dzianiny (z wyłączeniem dzianin włosowych) 6002[.40 + .90] + 
6003[.10 + .20 + .30(.10 
+ .90) + .40 + .90] + 
6004[.10 + .90] + 
6005[.21 + .22 + .23 + 
.24 + .31(.10 + .50 + .90) 
+ .32(.10 + .50 + .90) + 
.33(.10 + .50 + .90) + 
.34(.10 + .50 + .90) + .41 
+ .42 + .43 + .44 + .90(.10 
+ .90)] + 6006[.10 + .21 + 
.22 + .23 + .24 + .31(.10 + 
.90) + .32(.10 + .90) + 
.33(.10 + .90) + .34(.10 + 
.90) + .41 + .42 + .43 + 
.44 + .90] 

kg T 

13.91.19.20 Futra sztuczne i artykuły z nich 4304 S 

NACE: 13.92 Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych, z wyłączeniem odzieży 

CPA: 13.92.11 Koce i pledy, z wyłączeniem koców elektrycznych 

13.92.11.30 Koce i pledy, z wełny lub cienkiej sierści 
zwierzęcej (z wyłączeniem koców elektrycz
nych) 

6301[.20(.10 + .90)] p/st @ S 

13.92.11.50 Koce i pledy, z włókien syntetycznych (z 
wyłączeniem koców elektrycznych) 

6301[.40(.10 + .90)] p/st @ S 

13.92.11.90 Koce (inne niż koce elektryczne) i pledy 
z materiałów włókienniczych (z wyłączeniem 
wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej oraz 
włókien syntetycznych) 

6301[.30(.10 + .90) + 
.90(.10 + .90)] 

p/st @ S 

CPA: 13.92.12 Pościel 

13.92.12.30 Bielizna pościelowa z dzianin 6302 10 kg S 

13.92.12.53 Bielizna pościelowa z bawełny (z wyłącze
niem dzianin) 

6302[.21 + .31] kg S 

13.92.12.55 Bielizna pościelowa z lnu lub ramii (z wyłą
czeniem dzianin) 

6302[.29(.10) + .39(.20)] kg S 

13.92.12.59 Bielizna pościelowa z tkanych materiałów 
włókienniczych (z wyłączeniem bawełny, lnu 
i ramii) 

6302[.22(.90) + .29(.90) + 
.32(.90) + .39(.90)] 

kg S 

13.92.12.70 Bielizna pościelowa z włóknin z włókien 
chemicznych (z wyłączeniem dzianin) 

6302[.22(.10) + .32(.10)] kg S 

CPA: 13.92.13 Obrusy i serwety 

13.92.13.30 Bielizna stołowa z dzianin 6302 40 kg S
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13.92.13.53 Bielizna stołowa z bawełny (z wyłączeniem 
dzianin) 

6302 51 kg S 

13.92.13.55 Bielizna stołowa z lnu (z wyłączeniem 
z dzianin) 

6302 59 10 kg S 

13.92.13.59 Bielizna stołowa z tkanin z włókien 
chemicznych lub z pozostałych tkanych 
materiałów włókienniczych lub włóknin (z 
wyłączeniem bawełny, lnu) 

6302[.53(.90) + .59(.90)] kg S 

13.92.13.70 Bielizna stołowa, z włóknin z włókien 
chemicznych 

6302 53 10 kg S 

CPA: 13.92.14 Wyroby tekstylne toaletowe i kuchenne 

13.92.14.30 Bielizna toaletowa i bielizna kuchenna, 
z tkanin ręcznikowych pętelkowych (frotté) 
lub podobnych materiałów włókienniczych 
pętelkowych, z bawełny 

6302 60 kg S 

13.92.14.50 Bielizna toaletowa i bielizna kuchenna, 
z tkanin (z wyłączeniem tkanin ręcznikowych 
pętelkowych (frotté) lub podobnych mate
riałów włókienniczych pętelkowych, z baweł
ny) 

6302[.91 + .93(.90) + 
.99(.10 + .90)] 

kg S 

13.92.14.70 Bielizna toaletowa i bielizna kuchenna, 
z włóknin z włókien chemicznych 

6302 93 10 kg S 

CPA: 13.92.15 Firanki, włącznie z draperiami, zasłony i rolety wewnętrzne; lambrekiny okienne i łóżkowe 

13.92.15.30 Firanki i zasłony, lambrekiny okienne lub 
łóżkowe, z dzianin 

6303[.12 + .19] m 2 @ S 

13.92.15.50 Firanki i zasłony, lambrekiny okienne lub 
łóżkowe, z tkanin 

6303[.91 + .92(.90) + 
.99(.90)] 

m 2 @ S 

13.92.15.70 Firanki i zasłony, lambrekiny okienne lub 
łóżkowe, z włóknin 

6303[.92(.10) + .99(.10)] m 2 @ S 

CPA: 13.92.16 Wyroby wyposażenia wnętrz, gdzie indziej niesklasyfikowane; zestawy tkanin i przędzy do wykonywania dywa
ników, gobelinów itp. 

13.92.16.20 Tkaniny dekoracyjne ręcznie tkane typu 
gobeliny, Flanders, Aubusson, Beauvais oraz 
tkaniny dekoracyjne haftowane na kanwie (w 
tym małym ściegiem, ściegiem krzyżyko
wym), nawet gotowe 

5805 S 

13.92.16.40 Narzuty 6304[.11 + .19(.10 + .30 
+ .90)] 

p/st @ S 

13.92.16.60 Artykuły wyposażenia wnętrz, włącznie 
z pokryciami na meble i poduszki, także na 
fotele samochodowe (z wyłączeniem koców, 
pledów, bielizny: pościelowej, stołowej, 
toaletowej, kuchennej, firanek i zasłon, 
lambrekinów i narzut) 

6304[.91 + .92 + .93 + 
.99] 

S
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13.92.16.80 Zestawy składające się z tkaniny i przędzy, 
do wykonywania dywaników (mat), obić, 
haftowanej bielizny stołowej, serwetek 
i podobnych artykułów włókienniczych, 
pakowane do sprzedaży detalicznej 

6308 S 

CPA: 13.92.21 Worki i torby w rodzaju stosowanych do pakowania towarów 

13.92.21.30 Worki i torby, w rodzaju stosowanych do 
pakowania towarów, z bawełny 

6305 20 kg S 

13.92.21.50 Worki i torby, w rodzaju stosowanych do 
pakowania towarów, z dzianej taśmy poli
etylenowej lub polipropylenowej 

6305[.32(.11) + .33(.10)] kg S 

13.92.21.70 Worki i torby w rodzaju stosowanych do 
pakowania towarów, z taśmy polietylenowej 
lub polipropylenowej (z wyłączeniem dzia
nych) 

6305[.32(.19) + .33(.90)] kg S 

13.92.21.90 Worki i torby, w rodzaju stosowanych do 
pakowania towarów (z wyłączeniem worków 
i toreb z bawełny i z taśmy polietylenowej 
lub polipropylenowej) 

6305[.10(.10 + .90) + 
.32(.90) + .39 + .90] 

kg S 

CPA: 13.92.22 Płachty i plandeki; markizy i zasłony przeciwsłoneczne; żagle do łodzi, desek windsurfingowych lub pojazdów 
lądowych; namioty i wyroby kempingowe, włączając materace pneumatyczne 

13.92.22.10 Brezenty, markizy i zasłony przeciwsłoneczne 
(z wyłączeniem namiotów-przedsionków 
przyczep kempingowych) 

6306[.12 + .19] kg S 

13.92.22.30 Namioty (włączając namioty-przedsionki 
przyczep kempingowych) 

6306[.22 + .29] kg S 

13.92.22.50 Żagle 6306 30 kg S 

13.92.22.70 Materace nadmuchiwane i pozostałe wypo
sażenie kempingowe (z wyłączeniem namio
tów-przedsionków przyczep kempingowych, 
namiotów, śpiworów) 

6306[.40 + .90] kg S 

CPA: 13.92.23 Spadochrony i spadochrony wirnikowe, włączając spadochrony sterowane; części do nich 

13.92.23.00 Spadochrony i spadochrony wirnikowe (włą
czając spadochrony sterowane); części i akce
soria do nich 

8804 kg S 

CPA: 13.92.24 Kołdry, pierzyny, poduszki, jaśki, śpiwory, pufy itp. wyroby wypełnione dowolnym materiałem lub wyposażone 
w sprężyny 

13.92.24.30 Śpiwory 9404 30 p/st @ S 

13.92.24.93 Artykuły pościelowe wypełnione pierzem lub 
puchem (włączając kołdry i pierzyny, 
poduszki, pufy, jaśki) (z wyłączeniem mate
raców i śpiworów) 

9404 90 10 p/st @ S
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13.92.24.99 Artykuły pościelowe wypełnione innymi 
materiałami niż pierze lub puch (włączając 
kołdry i pierzyny, poduszki, pufy, jaśki) (z 
wyłączeniem materaców i śpiworów) 

9404 90 90 p/st @ S 

CPA: 13.92.29 Pozostałe gotowe wyroby tekstylne, włączając ścierki do podłogi, naczyń, kurzu i inne ścierki, kamizelki i pasy 
ratunkowe 

13.92.29.53 Ścierki do podłogi, zmywaki, ścierki do kurzu 
oraz podobne ścierki do czyszczenia, z włók
nin 

6307 10 30 kg S 

13.92.29.57 Ścierki do podłogi, zmywaki, ścierki do kurzu 
oraz podobne ścierki do czyszczenia (z 
wyłączeniem z dzianin i z włóknin) 

6307 10 90 kg S 

13.92.29.93 Podpaski higieniczne, tampony i podobne 
artykuły z materiałów włókienniczych (z 
wyłączeniem z waty) 

9619 00 40 kg S 

13.92.29.97 Pieluchy i wkładki dla niemowląt oraz 
podobne artykuły z materiałów włókienni
czych (z wyłączeniem z waty) 

9619 00 50 kg S 

13.92.29.99 Ścierki do podłogi, zmywaki, ścierki do kurzu 
oraz podobne ścierki do czyszczenia z dzia
nin; kamizelki, pasy ratunkowe oraz pozos
tałe artykuły gotowe (wyłączając podpaski 
higieniczne, pieluchy i podobne artykuły) 

6307[.10(.10) + .20 + 
.90(.10 + .91 + .92 + 
.98)]0 + .91 + .92 + .98)] 

kg S 

NACE: 13.93 Produkcja dywanów i chodników 

CPA: 13.93.11 Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe wiązane 

13.93.11.00 Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe 
włókiennicze, węzełkowe 

5701[.10(.10 + .90) + 
.90(.10 + .90)] 

m 2 @ S 

CPA: 13.93.12 Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe tkane, z wyłączeniem igłowych i flokowanych 

13.93.12.00 Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe 
włókiennicze, tkane (z wyłączeniem igłowych 
i flokowanych) 

5702[.10 + .20 + .31(.10 
+ .80) + .32(.10 + .90) + 
.39 + .41(.10 + .90) + 
.42(.10 + .90) + .49 + 
.50(.10 + .31 + .39 + .90) 
+ .91 + .92(.10 + .90) + 
.99] 

m 2 @ S 

CPA: 13.93.13 Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe igłowe 

13.93.13.00 Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe 
włókiennicze, igłowe 

5703[.10 + .20(.12 + .18 
+ .92 + .98) + .30(.12 + 
.18 + .82 + .88) + .90(.20 
+ .80)] 

m 2 @ S
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CPA: 13.93.19 Pozostałe dywany, chodniki i tekstylne pokrycia podłogowe, włączając filcowe 

13.93.19.30 Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe 
włókiennicze, z filcu (z wyłączeniem igło
wych i flokowanych) 

5704[.10 + .90] m 2 @ S 

13.93.19.90 Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe 
włókiennicze (z wyłączeniem węzełkowych, 
tkanych, igłowych, filcowych) 

5705[.00(.30 + .80)] m 2 @ S 

NACE: 13.94 Produkcja wyrobów powroźniczych, lin, szpagatów i wyrobów sieciowych 

CPA: 13.94.11 Szpagaty, powrozy, liny i linki, z juty lub pozostałych łykowych włókien tekstylnych 

13.94.11.30 Szpagat, powróz, linki lub liny, z sizalu lub 
pozostałych włókien tekstylnych z rodzaju 
Agave, z juty lub pozostałych włókien 
tekstylnych łykowych lub z włókien liścio
wych (z wyłączeniem szpagatu do wiązania 
lub belowania) 

5607[.29 + .90(.20)] kg S 

13.94.11.53 Szpagat do wiązania lub belowania (rolniczy), 
z sizalu 

5607 21 kg S 

13.94.11.55 Szpagat do wiązania lub belowania (rolniczy), 
z polietylenu lub polipropylenu 

5607 41 kg S 

13.94.11.60 Powróz, linki lub liny, z polietylenu, polip
ropylenu, nylonu lub pozostałych poliami
dów, lub z poliestrów o masie liniowej 
większej niż 50 000 decyteksów (5 g/m), lub 
z pozostałych włókien syntetycznych (z 
wyłączeniem szpagatu do wiązania lub belo
wania) 

5607[.49(.11 + .19) + 
.50(.11 + .19 + .90)] 

kg S 

13.94.11.70 Szpagat z polietylenu lub polipropylenu, 
z nylonu lub pozostałych poliamidów, lub 
poliestrów o masie liniowej 50 000 decyte
ksów (5 g/m) lub mniejszej (z wyłączeniem 
szpagatu do wiązania lub belowania) 

5607[.49(.90) + .50(.30)] kg S 

13.94.11.90 Szpagat, powróz, linki i liny, z materiałów 
włókienniczych (z wyłączeniem juty i pozos
tałych włókien tekstylnych łykowych, sizalu, 
manili lub pozostałych włókien liściowych, 
włókien syntetycznych) 

5607 90 90 kg S 

CPA: 13.94.12 Siatki wiązane ze szpagatu, powrozów lub lin; gotowe sieci rybackie z materiałów włókienniczych; wyroby 
z przędzy, taśmy, gdzie indziej niesklasyfikowane 

13.94.12.33 Sieci rybackie gotowe, ze szpagatu, powrozu, 
linki lub liny, z włókien chemicznych (z 
wyłączeniem podbieraków, podrywek) 

5608 11 20 kg S 

13.94.12.35 Sieci rybackie gotowe, z przędzy z włókien 
chemicznych (z wyłączeniem podbieraków, 
podrywek) 

5608 11 80 kg S 

13.94.12.53 Siatki wiązane ze szpagatu, linki lub liny, 
z nylonu lub pozostałych poliamidów (z 
wyłączeniem siatek w sztukach produkowa
nych metodą szydełkową, siatek na włosy, 
siatek sportowych i sieci rybackich) 

5608 19 11 kg S
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13.94.12.55 Siatki wiązane z nylonu lub pozostałych 
poliamidów (z wyłączeniem siatek w sztu
kach produkowanych metodą szydełkową, 
siatek na włosy, siatek sportowych, sieci 
rybackich oraz siatek ze szpagatu, linki lub 
liny 

5608 19 19 kg S 

13.94.12.59 Siatki wiązane z materiałów włókienniczych 
(z wyłączeniem gotowych sieci rybackich 
z materiałów włókienniczych chemicznych, 
pozostałych gotowych siatek z nylonu lub 
pozostałych poliamidów) 

5608[.19(.30 + .90) + .90] kg S 

13.94.12.80 Artykuły ze szpagatu, powrozu, linki lub liny 5609 kg S 

NACE: 13.95 Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży 

CPA: 13.95.10 Włókniny i wyroby wykonane z włóknin, z wyłączeniem odzieży 

13.95.10.10 Włókniny o masie powierzchniowej nie 
większej niż 25 g/m 2 (w tym artykuły 
wykonane z włóknin) (z wyłączeniem arty
kułów odzieżowych, powleczonych lub 
pokrytych) 

5603[.11(.90) + .91(.90)] kg S 

13.95.10.20 Włókniny o masie powierzchniowej większej 
niż 25 g/m 2 , ale nie większej niż 70 g/m 2 (w 
tym artykuły wykonane z włóknin) (z wyłą
czeniem artykułów odzieżowych, powleczo
nych lub pokrytych) 

5603[.12(.90) + .92(.90)] kg S 

13.95.10.30 Włókniny o masie powierzchniowej większej 
niż 70 g/m 2 , ale nie większej niż 150 g/m 2 
(w tym artykuły wykonane z włóknin) (z 
wyłączeniem artykułów odzieżowych, 
powleczonych lub pokrytych) 

5603[.13(.90) + .93(.90)] kg S 

13.95.10.50 Włókniny o masie powierzchniowej większej 
niż 150 g/m 2 (w tym artykuły wykonane 
z włóknin) (z wyłączeniem artykułów odzie 
żowych, powleczonych lub pokrytych) 

5603[.14(.90) + .94(.90)] kg S 

13.95.10.70 Włókniny, powleczone lub pokryte (w tym 
artykuły wykonane z włóknin) (z wyłącze
niem artykułów odzieżowych) 

5603[.11(.10) + .12(.10) + 
.13(.10) + .14(.10) + 
.91(.10) + .92(.10) + 
.93(.10) + .94(.10)] 

kg S 

NACE: 13.96 Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych 

CPA: 13.96.11 Przędza metalizowana, włączając przędzę metalizowaną rdzeniową 

13.96.11.00 Przędza metalizowana lub przędza metalizo
wana rdzeniowa 

5605 kg S 

CPA: 13.96.12 Tkaniny z nitką metalową i tkaniny z przędzy metalizowanej, gdzie indziej niesklasyfikowane 

13.96.12.00 Tkaniny z nitką metalową i tkaniny 
z przędzy metalizowanej, stosowane w stro
jach, jako materiały dekoracyjne lub do 
podobnych celów 

5809 kg S
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CPA: 13.96.13 Nici i sznurki z gumy pokryte materiałem włókienniczym; przędza i taśma tekstylne, impregnowane, pokryte 
gumą lub tworzywami sztucznymi 

13.96.13.00 Nić gumowa i sznurek, pokryte materiałem 
włókienniczym; przędza włókiennicza oraz 
pasek i temu podobne, impregnowane, 
powleczone, pokryte lub otulane gumą, lub 
tworzywami sztucznymi 

5604[.10 + .90(.10 + .90)] kg S 

CPA: 13.96.14 Tkaniny impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane, gdzie indziej niesklasyfikowane 

13.96.14.00 Tkaniny impregnowane, powleczone lub 
pokryte, gdzie indziej niesklasyfikowane 

5901[.10 + .90] + 
5903[.10(.10 + .90) + 
.20(.10 + .90) + .90(.10 + 
.91 + .99)] + 5907 

m 2 @ S 

CPA: 13.96.15 Tkaniny kordowe (oponowe) z przędzy o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z poliamidów, poliestrów lub 
włókien wiskozowych 

13.96.15.00 Tkaniny kordowe z przędzy o dużej wytrzy
małości na rozciąganie, z nylonu lub pozos
tałych poliamidów, poliestrów lub włókien 
wiskozowych 

5902[.10(.10 + .90) + 
.20(.10 + .90) + .90(.10 + 
.90)] 

m 2 @ S 

CPA: 13.96.16 Wyroby tekstylne do zastosowań technicznych, włączając knoty, koszulki izolacyjne, przewody rurowe giętkie 
(węże), pasy przenośnikowe i napędowe, gazę młynarską i tkaniny filtracyjne 

13.96.16.20 Przewody rurowe do pomp i podobne prze
wody, z materiałów włókienniczych, nawet 
impregnowane lub pokryte, nawet z okła
dziną, zbrojeniem lub osprzętem z innych 
materiałów 

5909[.00(.10 + .90)] kg S 

13.96.16.50 Knoty, pasy lub taśmy przenośnikowe lub 
napędowe z materiałów włókienniczych 
(włączając wzmocnione metalem lub innym 
materiałem) 

5908 + 5910 + 5911[.10 
+ .20 + .40 + .90(.10 + 
.90)] 

kg S 

13.96.16.80 Tekstylia i filc, w rodzaju stosowanych 
w maszynach papierniczych lub podobnych 
maszynach (np. do pulpy lub masy azbes
towo-cementowej) 

5911[.31(.11 + .19 + .90) 
+ .32(.11 + .19 + .90)] 

kg S 

CPA: 13.96.17 Taśmy tkane; taśmy tkane z osnowy bez wątku, połączone za pomocą kleju (bolducs); wykończenia itp. 

13.96.17.30 Taśmy tkane inne niż etykietki, odznaki 
i podobne artykuły 

5806[.10 + .20 + .31 + 
.32(.10 + .90) + .39 + .40] 

S 

13.96.17.50 Etykietki, odznaki i podobne artykuły 
z materiałów włókienniczych (z wyłączeniem 
haftowanych) 

5807[.10(.10 + .90) + 
.90(.10 + .90)] 

S 

13.96.17.70 Plecionki w sztukach, frędzle, pompony, 
ozdobne pasmanterie (z wyłączeniem dzia
nych) 

5808[.10 + .90] S 

NACE: 13.99 Produkcja pozostałych wyrobów tekstylnych, gdzie indziej niesklasyfikowana 

CPA: 13.99.11 Tiule i pozostałe wyroby siatkowe, z wyłączeniem tkanin i dzianin; koronki w sztukach, w postaci taśm lub 
aplikacji 

13.99.11.30 Tiule i pozostałe wyroby sieciowe (z wyłą
czeniem tkanych lub dzianych) 

5804[.10(.10 + .90)] S
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13.99.11.50 Koronki wykonane maszynowo, w sztukach, 
taśmach lub motywach 

5804[.21(.10 + .90) + 
.29(.10 + .90)] 

S 

13.99.11.70 Koronki wykonane ręcznie, w sztukach, 
taśmach lub motywach 

5804 30 S 

CPA: 13.99.12 Hafty w sztukach, w postaci taśm lub aplikacji 

13.99.12.30 Hafty (bez widocznego podłoża) w sztukach, 
paskach lub motywach 

5810[.10(.10 + .90)] S 

13.99.12.50 Hafty z bawełny, w sztukach, paskach lub 
motywach (z wyłączeniem haftów bez 
widocznego podłoża) 

5810[.91(.10 + .90)] S 

13.99.12.70 Hafty z materiałów włókienniczych, w sztu
kach, paskach lub motywach (z wyłączeniem 
haftów bez widocznego podłoża i z bawełny) 

5810[.92(.10 + .90) + 
.99(.10 + .90)] 

S 

CPA: 13.99.13 Filc powleczony, impregnowany lub laminowany 

13.99.13.00 Filc nawet impregnowany, powleczony, 
pokryty lub laminowany, gdzie indziej 
niesklasyfikowany 

5602[.10(.11 + .19 + .31 
+ .38 + .90) + .21 + .29 + 
.90] 

kg S 

CPA: 13.99.14 Włókna tekstylne o długości ≤ 5 mm (wyczeski wełniane), puch włókienniczy oraz resztki włókien z przemiału 

13.99.14.00 Kosmyki i pył, tekstylne oraz rozdrobnione 
resztki włókien 

5601 30 kg S 

CPA: 13.99.15 Przędza rdzeniowa (z wyłączeniem przędzy metalizowanej rdzeniowej) i taśma rdzeniowa; przędza szenilowa; 
przędza pętelkowa 

13.99.15.00 Przędza rdzeniowa i taśma rdzeniowa i tym 
podobne, z materiałów włókienniczych 
chemicznych o widocznej szerokości 
nieprzekraczającej 5 mm; przędza szenilowa; 
przędza pętelkowa 

5606[.00(.10 + .91 + .99)] kg S 

CPA: 13.99.16 Wyroby tekstylne pikowane w sztukach 

13.99.16.00 Wyroby tekstylne pikowane w sztukach (z 
wyłączeniem haftów) 

5811 m 2 @ S 

CPA: 13.99.19 Pozostałe wyroby tekstylne, gdzie indziej niesklasyfikowane 

13.99.19.00 Puszki do pudru i tamponiki do nakładania 
kosmetyków lub preparatów toaletowych 

9616 20 p/st @ S 

NACE: 14.11 Produkcja odzieży skórzanej 

CPA: 14.11.10 Odzież ze skóry lub skóry wtórnej 

14.11.10.00 Artykuły odzieżowe ze skóry wyprawionej 
lub skóry wtórnej (włączając kurtki i palta) (z 
wyłączeniem dodatków odzieżowych, nakryć 
głowy i obuwia) 

4203 10 p/st @ S
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NACE: 14.12 Produkcja odzieży roboczej 

CPA: 14.12.11 Zestawy odzieżowe, marynarki i wdzianka męskie, robocze i ochronne 

14.12.11.20 Komplety, męskie lub chłopięce, z bawełny 
lub włókien chemicznych, robocze 

6203[.22(.10) + .23(.10) + 
.29(.11)] 

p/st @ S 

14.12.11.30 Marynarki, męskie lub chłopięce, z bawełny 
lub włókien chemicznych, robocze 

6203[.32(.10) + .33(.10) + 
.39(.11)] 

p/st @ S 

CPA: 14.12.12 Spodnie, bryczesy, szorty, ogrodniczki męskie, robocze i ochronne 

14.12.12.40 Spodnie i bryczesy, męskie lub chłopięce, 
z bawełny lub włókien chemicznych, robocze 

6203[.42(.11) + .43(.11) + 
.49(.11)] 

p/st @ S 

14.12.12.50 Spodnie na szelkach i z karczkiem typu 
ogrodniczki, męskie lub chłopięce, z bawełny 
lub włókien chemicznych, robocze 

6203[.42(.51) + .43(.31) + 
.49(.31)] 

p/st @ S 

CPA: 14.12.21 Zestawy odzieżowe, marynarki i wdzianka damskie, robocze i ochronne 

14.12.21.20 Komplety, damskie lub dziewczęce, 
z bawełny lub włókien chemicznych, robocze 

6204[.22(.10) + .23(.10) + 
.29(.11)] 

p/st @ S 

14.12.21.30 Żakiety, damskie lub dziewczęce, z bawełny 
lub włókien chemicznych, robocze 

6204[.32(.10) + .33(.10) + 
.39(.11)] 

p/st @ S 

CPA: 14.12.22 Spodnie, bryczesy, szorty, ogrodniczki damskie, robocze i ochronne 

14.12.22.40 Spodnie i bryczesy, damskie lub dziewczęce, 
z bawełny lub włókien chemicznych, robocze 

6204[.62(.11) + .63(.11) + 
.69(.11)] 

p/st @ S 

14.12.22.50 Spodnie na szelkach i z karczkiem typu 
ogrodniczki, damskie lub dziewczęce, 
z bawełny lub włókien chemicznych, robocze 

6204[.62(.51) + .63(.31) + 
.69(.31)] 

p/st @ S 

CPA: 14.12.30 Pozostała odzież robocza i ochronna 

14.12.30.13 Pozostała odzież, męska lub chłopięca, 
z bawełny lub włókien chemicznych, robocza 

6211[.32(.10) + .33(.10)] p/st @ S 

14.12.30.23 Pozostała odzież, damska lub dziewczęca, 
z bawełny lub włókien chemicznych, robocza 

6211[.42(.10) + .43(.10)] p/st @ S
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NACE: 14.13 Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej 

CPA: 14.13.11 Płaszcze, kurtki, peleryny, skafandry, wiatrówki i podobne wyroby męskie lub chłopięce, z dzianin metrażowych 

14.13.11.10 Palta, kurtki, pelerynki, peleryny i podobne 
artykuły, męskie lub chłopięce, z dzianin (z 
wyłączeniem marynarek, anoraków, wiat
rówek i kurtek od wiatru) 

6101[.20(.10) + .30(.10) + 
.90(.20)] 

p/st @ S 

14.13.11.20 Kamizelki, anoraki, kurtki narciarskie, wiat
rówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, 
męskie lub chłopięce, z dzianin (z wyłącze
niem marynarek) 

6101[.20(.90) + .30(.90) + 
.90(.80)] 

p/st @ S 

CPA: 14.13.12 Garnitury, zestawy odzieżowe, marynarki, blezery, spodnie, ogrodniczki, bryczesy i szorty męskie lub chłopięce, 
z dzianin metrażowych 

14.13.12.30 Marynarki, męskie lub chłopięce, z dzianin 6103[.31 + .32 + .33 + 
.39] 

p/st @ S 

14.13.12.60 Garnitury i komplety, męskie lub chłopięce, 
z dzianin 

6103[.10(.10 + .90) + .22 
+ .23 + .29] 

p/st @ S 

14.13.12.70 Spodnie, bryczesy, szorty, spodnie na szel
kach i z karczkiem typu ogrodniczki, męskie 
lub chłopięce, z dzianin 

6103[.41 + .42 + .43 + 
.49] 

p/st @ S 

CPA: 14.13.13 Płaszcze, kurtki, peleryny, skafandry, wiatrówki i podobne artykuły damskie lub dziewczęce, z dzianin metrażowych 

14.13.13.10 Palta, kurtki, pelerynki, peleryny i podobne 
artykuły, damskie lub dziewczęce, z dzianin 
(z wyłączeniem żakietów) 

6102[.10(.10) + .20(.10) + 
.30(.10) + .90(.10)] 

p/st @ S 

14.13.13.20 Kamizelki, anoraki, kurtki narciarskie, wiat
rówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, 
damskie lub dziewczęce, z dzianin (z wyłą
czeniem żakietów) 

6102[.10(.90) + .20(.90) + 
.30(.90) + .90(.90)] 

p/st @ S 

CPA: 14.13.14 Garsonki, zestawy odzieżowe, marynarki, żakiety, sukienki, spódnice, spodnie, spódnico-spodnie, ogrodniczki, 
bryczesy i szorty damskie lub dziewczęce, z dzianin metrażowych 

14.13.14.30 Żakiety, damskie lub dziewczęce, z dzianin 6104[.31 + .32 + .33 + 
.39] 

p/st @ S 

14.13.14.60 Kostiumy i komplety, damskie lub dziew
częce, z dzianin 

6104[.13 + .19(.20 + .90) 
+ .22 + .23 + .29(.10 + 
.90)] 

p/st @ S 

14.13.14.70 Suknie, damskie lub dziewczęce, z dzianin 6104[.41 + .42 + .43 + 
.44 + .49] 

p/st @ S
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14.13.14.80 Spódnice i spódnico-spodnie, damskie lub 
dziewczęce, z dzianin 

6104[.51 + .52 + .53 + 
.59] 

p/st @ S 

14.13.14.90 Spodnie, bryczesy, szorty, spodnie na szel
kach i z karczkiem typu ogrodniczki, 
damskie lub dziewczęce, z dzianin 

6104[.61 + .62 + .63 + 
.69] 

p/st @ S 

CPA: 14.13.21 Pozostałe płaszcze (włączając płaszcze przeciwdeszczowe), kurtki, peleryny, skafandry, wiatrówki i podobne arty
kuły, męskie lub chłopięce 

14.13.21.15 Palta, płaszcze przeciwdeszczowe, kurtki ¾, 
peleryny itp., męskie lub chłopięce 

6201[.11 + .12(.10 + .90) 
+ .13(.10 + .90) + .19] 

p/st @ S 

14.13.21.30 Kamizelki, anoraki, kurtki narciarskie, wiat
rówki, kurtki od wiatru i podobne artykuły, 
męskie lub chłopięce (z wyłączeniem mary
narek, z dzianin, impregnowanych, powle
czonych, pokrytych, laminowanych lub 
gumowanych) 

6201[.91 + .92 + .93 + 
.99] 

p/st @ S 

CPA: 14.13.22 Pozostałe garnitury i zestawy odzieżowe, męskie lub chłopięce 

14.13.22.00 Garnitury i komplety, męskie lub chłopięce (z 
wyłączeniem dzianych) 

6203[.11 + .12 + .19(.10 
+ .30 + .90) + .22(.80) + 
.23(.80) + .29(.18 + .30 + 
.90)] 

p/st @ S 

CPA: 14.13.23 Pozostałe marynarki i wdzianka, męskie lub chłopięce 

14.13.23.00 Marynarki i wdzianka, męskie lub chłopięce 
(z wyłączeniem dzianych) 

6203[.31 + .32(.90) + 
.33(.90) + .39(.19 + .90)] 

p/st @ S 

CPA: 14.13.24 Pozostałe spodnie, ogrodniczki, bryczesy i szorty, męskie lub chłopięce 

14.13.24.42 Spodnie i bryczesy, męskie lub chłopięce, 
z drelichu (z wyłączeniem roboczych) 

6203 42 31 p/st @ S 

14.13.24.44 Spodnie, bryczesy i szorty, męskie lub chło
pięce, z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej 
(z wyłączeniem dzianych, spodni typu 
ogrodniczki oraz roboczych 

6203[.41(.10 + .90)] p/st @ S 

14.13.24.45 Spodnie i bryczesy, męskie lub chłopięce, 
z tkanin z włókien chemicznych (z wyłącze
niem dzianych i roboczych) 

6203[.43(.19) + .49(.19)] p/st @ S 

14.13.24.48 Spodnie i bryczesy, męskie lub chłopięce, 
z bawełny (z wyłączeniem z drelichu oraz 
z dzianin) 

6203[.42(.33 + .35)] p/st @ S 

14.13.24.49 Spodnie, bryczesy, szorty i spodnie na szel
kach i z karczkiem typu ogrodniczki, męskie 
lub chłopięce (z wyłączeniem z wełny, 
bawełny, z włókien chemicznych oraz 
z dzianin) 

6203 49 90 p/st @ S
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14.13.24.55 Spodnie na szelkach i z karczkiem typu 
ogrodniczki, męskie lub chłopięce (z wyłą
czeniem dzianych oraz roboczych) 

6203[.41(.30) + .42(.59) + 
.43(.39) + .49(.39)] 

p/st @ S 

14.13.24.60 Szorty, męskie lub chłopięce, z bawełny lub 
włókien chemicznych (z wyłączeniem dzia
nych) 

6203[.42(.90) + .43(.90) + 
.49(.50)] 

p/st @ S 

CPA: 14.13.31 Pozostałe płaszcze (włączając płaszcze przeciwdeszczowe), kurtki, peleryny, skafandry, wiatrówki i podobne arty
kuły, damskie lub dziewczęce 

14.13.31.15 Palta, płaszcze przeciwdeszczowe itp., 
damskie lub dziewczęce 

6202[.11 + .12(.10 + .90) 
+ .13(.10 + .90) + .19] 

p/st @ S 

14.13.31.30 Kamizelki, anoraki, kurtki narciarskie, wiat
rówki i podobne artykuły, damskie lub 
dziewczęce (z wyłączeniem żakietów, dzia
nych, impregnowanych, powleczonych, 
pokrytych, laminowanych lub gumowanych) 

6202[.91 + .92 + .93 + 
.99] 

p/st @ S 

CPA: 14.13.32 Pozostałe garsonki i zestawy odzieżowe, damskie lub dziewczęce 

14.13.32.00 Kostiumy i komplety, damskie lub dziew
częce (z wyłączeniem z dzianin) 

6204[.11 + .12 + .13 + 
.19(.10 + .90) + .21 + 
.22(.80) + .23(.80) + 
.29(.18 + .90)] 

p/st @ S 

CPA: 14.13.33 Pozostałe żakiety damskie lub dziewczęce 

14.13.33.30 Żakiety, damskie lub dziewczęce (z wyłącze
niem dzianych) 

6204[.31 + .32(.90) + 
.33(.90) + .39(.19 + .90)] 

p/st @ S 

CPA: 14.13.34 Pozostałe sukienki, spódnice i spódnico-spodnie, damskie lub dziewczęce 

14.13.34.70 Suknie, damskie lub dziewczęce (z wyłącze
niem dzianych) 

6204[.41 + .42 + .43 + 
.44 + .49(.10 + .90)] 

p/st @ S 

14.13.34.80 Spódnice i spódnico-spodnie, damskie lub 
dziewczęce (z wyłączeniem dzianych) 

6204[.51 + .52 + .53 + 
.59(.10 + .90)] 

p/st @ S 

CPA: 14.13.35 Pozostałe spodnie, ogrodniczki, bryczesy i szorty, damskie lub dziewczęce 

14.13.35.42 Spodnie i bryczesy, damskie lub dziewczęce, 
z drelichu (z wyłączeniem roboczych) 

6204 62 31 p/st @ S 

14.13.35.48 Spodnie i bryczesy, damskie lub dziewczęce, 
z bawełny (z wyłączeniem z drelichu oraz 
roboczych) 

6204[.62(.33 + .39)] p/st @ S 

14.13.35.49 Spodnie i bryczesy, damskie lub dziewczęce, 
z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, 
z włókien chemicznych (z wyłączeniem 
dzianych i roboczych) 

6204[.61(.10) + .63(.18) + 
.69(.18)] 

p/st @ S
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14.13.35.51 Spodnie na szelkach i z karczkiem typu 
ogrodniczki, damskie lub dziewczęce, 
z bawełny (z wyłączeniem dzianych i robo
czych) 

6204 62 59 p/st @ S 

14.13.35.61 Szorty, damskie lub dziewczęce, z bawełny (z 
wyłączeniem dzianych) 

6204 62 90 p/st @ S 

14.13.35.63 Spodnie na szelkach i z karczkiem typu 
ogrodniczki, damskie lub dziewczęce, 
z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej 
i włókien chemicznych (z wyłączeniem 
bawełny i dzianin oraz spodni roboczych) 
oraz szorty, damskie lub dziewczęce, z wełny 
lub cienkiej sierści zwierzęcej (z wyłączeniem 
dzianych) 

6204[.61(.85) + .63(.39) + 
.69(.39)] 

p/st @ S 

14.13.35.65 Szorty damskie lub dziewczęce, z włókien 
chemicznych (z wyłączeniem dzianych) 

6204[.63(.90) + .69(.50)] p/st @ S 

14.13.35.69 Spodnie, bryczesy, spodnie na szelkach i z 
karczkiem typu ogrodniczki, damskie lub 
dziewczęce, z materiałów włókienniczych (z 
wyłączeniem bawełny, wełny lub cienkiej 
sierści zwierzęcej, włókien chemicznych 
i dzianin) 

6204 69 90 p/st @ S 

NACE: 14.14 Produkcja bielizny 

CPA: 14.14.11 Koszule męskie lub chłopięce, z dzianin metrażowych 

14.14.11.00 Koszule męskie lub chłopięce, z dzianin 6105[.10 + .20(.10 + .90) 
+ .90(.10 + .90)] 

p/st @ S 

CPA: 14.14.12 Kalesony, majtki, koszule nocne, piżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły męskie lub chłopięce, 
z dzianin metrażowych 

14.14.12.20 Kalesony i majtki, w tym bokserki, męskie 
lub chłopięce, z dzianin 

6107[.11 + .12 + .19] p/st @ S 

14.14.12.30 Koszule nocne i piżamy, męskie lub chło
pięce, z dzianin 

6107[.21 + .22 + .29] p/st @ S 

14.14.12.40 Płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne arty
kuły, męskie lub chłopięce, z dzianin 

6107[.91 + .99] p/st @ S 

CPA: 14.14.13 Bluzki, koszule i bluzki koszulowe damskie lub dziewczęce, z dzianin metrażowych 

14.14.13.10 Bluzki, koszule i bluzki koszulowe, z dzianin, 
damskie lub dziewczęce 

6106[.10 + .20 + .90(.10 
+ .30 + .50 + .90)] 

p/st @ S
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CPA: 14.14.14 Halki, półhalki, majtki, figi, koszule nocne, piżamy, szlafroki, peniuary, płaszcze kąpielowe i podobne artykuły 
damskie lub dziewczęce, z dzianin metrażowych 

14.14.14.20 Majtki i figi, w tym bokserki, damskie lub 
dziewczęce, z dzianin 

6108[.21 + .22 + .29] p/st @ S 

14.14.14.30 Koszule nocne i piżamy, damskie lub dziew
częce, z dzianin 

6108[.31 + .32 + .39] p/st @ S 

14.14.14.40 Peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki 
i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce, 
z dzianin 

6108[.91 + .92 + .99] p/st @ S 

14.14.14.50 Półhalki i halki, damskie lub dziewczęce, 
z dzianin 

6108[.11 + .19] p/st @ S 

CPA: 14.14.21 Pozostałe koszule męskie lub chłopięce 

14.14.21.00 Koszule męskie lub chłopięce (z wyłączeniem 
dzianych) 

6205[.20 + .30 + .90(.10 
+ .80)] 

p/st @ S 

CPA: 14.14.22 Pozostałe podkoszulki i koszulki, kalesony, majtki, koszule nocne, piżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki, męskie 
lub chłopięce 

14.14.22.20 Kalesony i majtki, w tym bokserki, męskie 
lub chłopięce (z wyłączeniem dzianych) 

6207[.11 + .19] p/st @ S 

14.14.22.30 Koszule nocne i piżamy, męskie lub chło
pięce (z wyłączeniem dzianych) 

6207[.21 + .22 + .29] p/st @ S 

14.14.22.40 Podkoszulki i koszulki, płaszcze kąpielowe, 
szlafroki i podobne artykuły, męskie lub 
chłopięce (z wyłączeniem dzianych) 

6207[.91 + .99(.10 + .90)] p/st @ S 

CPA: 14.14.23 Pozostałe bluzki, koszule i bluzki koszulowe, damskie lub dziewczęce 

14.14.23.00 Bluzki, koszule i bluzki koszulowe, damskie 
lub dziewczęce (z wyłączeniem dzianych) 

6206[.10 + .20 + .30 + 
.40 + .90(.10 + .90)] 

p/st @ S 

CPA: 14.14.24 Pozostałe podkoszulki, halki, półhalki, majtki, figi, koszule nocne, piżamy, peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki 
i podobne artykuły, damskie lub dziewczęce 

14.14.24.30 Koszule nocne i piżamy, damskie lub dziew
częce (z wyłączeniem dzianych) 

6208[.21 + .22 + .29] p/st @ S 

14.14.24.50 Półhalki i halki, damskie lub dziewczęce (z 
wyłączeniem dzianych) 

6208[.11 + .19] p/st @ S
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14.14.24.60 Podkoszulki i koszulki, majtki, figi, peniuary, 
płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne 
artykuły, damskie lub dziewczęce, z bawełny 
(z wyłączeniem dzianych) 

6208 91 p/st @ S 

14.14.24.80 Peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki, 
podkoszulki, koszulki, majtki, figi, w tym 
bokserki, damskie lub dziewczęce, z włókien 
chemicznych (z wyłączeniem dzianych) 

6208 92 p/st @ S 

14.14.24.89 Podkoszulki, koszulki, majtki, figi, peniuary, 
płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne 
artykuły, damskie lub dziewczęce, z mate
riałów włókienniczych (z wyłączeniem 
bawełny, włókien chemicznych oraz dzianin) 

6208 99 p/st @ S 

CPA: 14.14.25 Biustonosze, pasy, gorsety, szelki, pasy do pończoch, podwiązki i podobne artykuły oraz ich części 

14.14.25.30 Biustonosze 6212[.10(.10 + .90)] p/st @ S 

14.14.25.50 Pasy, paso-majtki i gorsety (w tym body 
z regulowanymi ramiączkami) 

6212[.20 + .30] p/st @ S 

14.14.25.70 Szelki, podwiązki i podobne artykuły oraz 
części tych artykułów 

6212 90 S 

CPA: 14.14.30 T-shirty i podkoszulki z dzianin metrażowych 

14.14.30.00 T-shirty i podkoszulki z dzianin metrażo
wych 

6109[.10 + .90(.20 + .90)] p/st @ S 

NACE: 14.19 Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży 

CPA: 14.19.11 Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, z dzianin metrażowych 

14.19.11.00 Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, 
z dzianin, włączając kamizelki, kombinezony, 
majtki, dresy, rękawiczki lub mitenki lub 
rękawiczki z jednym palcem, odzież 
wierzchnią (dla dzieci o wysokości nieprze
kraczającej 86 cm) 

6111[.20(.10 + .90) + 
.30(.10 + .90) + .90(.11 + 
.19 + .90)] 

S 

CPA: 14.19.12 Dresy, ubiory narciarskie, stroje kąpielowe i pozostała odzież, z dzianin metrażowych 

14.19.12.10 Dresy z dzianin 6112[.11 + .12 + .19] p/st @ S 

14.19.12.30 Ubiory narciarskie z dzianin 6112 20 p/st @ S
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14.19.12.40 Stroje kąpielowe męskie lub chłopięce, 
z dzianin 

6112[.31(.10 + .90) + 
.39(.10 + .90)] 

p/st @ S 

14.19.12.50 Stroje kąpielowe damskie lub dziewczęce 
z dzianin 

6112[.41(.10 + .90) + 
.49(.10 + .90)] 

p/st @ S 

14.19.12.90 Pozostała odzież, włączając body z odpo
wiednim rękawem, z dzianin 

6114[.20 + .30 + .90] kg S 

CPA: 14.19.13 Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym palcem, z dzianin metrażowych 

14.19.13.00 Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym 
palcem, z dzianin 

6116[.10(.20 + .80) + .91 
+ .92 + .93 + .99] 

pa @ S 

CPA: 14.19.19 Pozostałe gotowe akcesoria odzieżowe oraz części odzieży lub dodatków odzieżowych, z dzianin metrażowych 

14.19.19.30 Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony 
i podobne artykuły, z dzianin 

6117 10 p/st @ S 

14.19.19.60 Dodatki odzieżowe i części do nich, 
z dzianin (z wyłączeniem rękawiczek, mite
nek, szali, chust, szalików, mantyli i welo
nów) 

6117[.80(.10 + .80) + .90] S 

CPA: 14.19.21 Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, z wyłączeniem z dzianin metrażowych 

14.19.21.50 Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, 
nie z dzianin (dla dzieci o wzroście nieprze
kraczającym 86 cm) włączając kamizelki, 
kombinezony, majtki, dresy, rękawiczki, 
mitenki i rękawice z jednym palcem (z 
wyłączeniem podpasek higienicznych 
i pieluch) 

6209[.20 + .30 + .90(.10 
+ .90)] 

S 

CPA: 14.19.22 Dresy, ubiory narciarskie i stroje kąpielowe; pozostała odzież, z wyłączeniem z dzianin metrażowych 

14.19.22.10 Odzież męska lub chłopięca, gdzie indziej 
niesklasyfikowana, w tym dresy i stroje do 
biegania (z wyłączeniem kamizelek, ubiorów 
narciarskich, odzieży z dzianin) 

6211[.32(.31 + .41 + .42 
+ .90) + .33(.31 + .41 + 
.42 + .90) + .39] 

p/st @ S 

14.19.22.20 Odzież damska lub dziewczęca, gdzie indziej 
niesklasyfikowana, w tym dresy i stroje do 
biegania (z wyłączeniem kamizelek, ubiorów 
narciarskich, odzieży z dzianin) 

6211[.42(.31 + .41 + .42 
+ .90) + .43(.31 + .41 + 
.42 + .90) + .49] 

p/st @ S 

14.19.22.30 Ubiory narciarskie (z wyłączeniem dzianych) 6211 20 p/st @ S 

14.19.22.40 Stroje kąpielowe, męskie lub chłopięce (z 
wyłączeniem dzianych) 

6211 11 p/st @ S 

14.19.22.50 Stroje kąpielowe, damskie lub dziewczęce (z 
wyłączeniem dzianych) 

6211 12 p/st @ S
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CPA: 14.19.23 Chusteczki do nosa, szale, szaliki, welony, krawaty, muszki, fulary i pozostałe gotowe dodatki odzieżowe; części 
odzieży lub dodatków odzieżowych, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem z dzianin metrażowych 

14.19.23.10 Chusteczki do nosa 6213[.20 + .90] p/st @ S 

14.19.23.33 Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony 
i podobne artykuły (z wyłączeniem artykułów 
z jedwabiu lub odpadów jedwabiu oraz 
z dzianin) 

6214[.20 + .30 + .40 + 
.90] 

p/st @ S 

14.19.23.38 Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony 
i podobne artykuły, z jedwabiu lub odpadów 
jedwabiu (z wyłączeniem dzianych) 

6214 10 p/st @ S 

14.19.23.53 Krawaty, muszki, fulary (z wyłączeniem 
artykułów z jedwabiu lub z odpadów 
jedwabiu oraz z dzianin) 

6215[.20 + .90] p/st @ S 

14.19.23.58 Krawaty, muszki, fulary, z jedwabiu lub 
odpadów jedwabiu (z wyłączeniem dzianych) 

6215 10 p/st @ S 

14.19.23.70 Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym 
palcem (z wyłączeniem dzianych) 

6216 pa @ S 

14.19.23.96 Dodatki odzieżowe; części odzieży lub 
dodatków odzieżowych, z materiałów 
włókienniczych, gdzie indziej niesklasyfiko
wane, i ich części (z wyłączeniem szali, chust, 
szalików, mantyli, welonów, krawatów, 
muszek i fularów, rękawiczek, mitenek 
i rękawic z jednym palcem, a także ich części; 
biustonoszy, pasów, paso-majtek i gorsetów, 
szelek i podwiązek, z dzianin) 

6217[.10 + .90] S 

CPA: 14.19.31 Dodatki odzieżowe wykonane ze skóry lub ze skóry wtórnej, z wyłączeniem rękawic sportowych 

14.19.31.75 Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym 
palcem, ze skóry wyprawionej lub skóry 
wtórnej (z wyłączeniem sportowych 
i ochronnych dla wszystkich zawodów) 

4203 29 90 pa @ S 

14.19.31.80 Pasy i bandolety, ze skóry wyprawionej lub 
skóry wtórnej 

4203 30 p/st @ S 

14.19.31.90 Dodatki odzieżowe ze skóry wyprawionej lub 
skóry wtórnej (z wyłączeniem rękawiczek, 
mitenek i rękawic z jednym palcem, pasów 
i bandoletów) 

4203 40 S

PL 30.9.2015 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 254/73



 

Prodcom Nazwa grupowania 
Powiązanie z Nomenklaturą 

Handlu Zagranicznego dla roku 
2015 (HS/CN) 

Ilość JM P 
Odnośn

ik do 
przypisu 

CPA: 14.19.32 Odzież wykonana z filcu lub włóknin, tkanin impregnowanych lub powleczonych 

14.19.32.00 Odzież wykonana z filcu lub włóknin, tkanin 
impregnowanych lub powleczonych 

6113[.00(.10 + .90)] + 
6210[.10(.10 + .92 + .98) 
+ .20 + .30 + .40 + .50] 

p/st @ S 

CPA: 14.19.41 Formy kapeluszy, korpusy kapeluszy i stożki, z filcu; płaty i rury z filcu; modele kapeluszy, plecione lub wykonane 
przez łączenie pasków z dowolnego materiału 

14.19.41.30 Formy kapeluszy, korpusy kapeluszy i stożki, 
płaty i rury z filcu (włącznie z rurami 
rozciętymi) (z wyłączeniem modelowanych 
i z rondami) 

6501 p/st @ S 

14.19.41.50 Stożki kapeluszy, plecione lub wykonane 
przez łączenie pasków z dowolnego mate
riału (z wyłączeniem modelowanych i z 
rondami, podszyciem lub przybraniem) 

6502 p/st @ S 

CPA: 14.19.42 Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy z filcu, plecione lub wykonane przez łączenie pasków z dowolnego materiału, 
z dzianin, z koronki lub innego materiału włókienniczego; siatki na włosy 

14.19.42.30 Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy, z filcu, 
wykonane z korpusów, płatów lub stożków 

6505 00 10 + 6506 99 10 p/st @ S 

14.19.42.50 Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy, 
plecione lub wykonane przez łączenie 
pasków z dowolnego materiału 

6504 p/st @ S 

14.19.42.70 Kapelusze i pozostałe nakrycia głowy, dziane 
lub wykonane z koronki, filcu lub innych 
materiałów włókienniczych, w kawałku (ale 
nie z pasków); siatki na włosy z dowolnego 
materiału 

6505[.00(.30 + .90)] p/st @ S 

CPA: 14.19.43 Pozostałe nakrycia głowy, z wyłączeniem nakryć głowy z gumy lub tworzyw sztucznych, ochronnych nakryć głowy; 
taśmy do kapeluszy, podszewki, pokrycia, szkielety kapeluszy, ramy kapeluszy, daszki i wiązania, do nakryć głowy 

14.19.43.00 Pozostałe nakrycia głowy (z wyłączeniem 
nakryć głowy z gumy lub tworzyw sztucz
nych, ochronnych nakryć głowy, azbesto
wych nakryć głowy); taśmy do wewnętrznego 
wykańczania kapeluszy, podszewki, osłony, 
szkielety kapeluszy, ramy kapeluszy, daszki 
i wiązania, do nakryć głowy 

6506 99 90 + 6507 S 

NACE: 14.20 Produkcja wyrobów futrzarskich 

CPA: 14.20.10 Odzież, dodatki odzieżowe i pozostałe wyroby ze skór futerkowych, z wyłączeniem nakryć głowy 

14.20.10.30 Artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe, ze 
skór futerkowych (z wyłączeniem kapeluszy 
i pozostałych nakryć głowy) 

4303[.10(.10 + .90)] S 

14.20.10.90 Artykuły ze skór futerkowych (z wyłączeniem 
odzieży, dodatków odzieżowych, kapeluszy 
i pozostałych nakryć głowy) 

4303 90 S
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NACE: 14.31 Produkcja wyrobów pończoszniczych 

CPA: 14.31.10 Rajstopy, pończochy, skarpetki i pozostałe wyroby pończosznicze 

14.31.10.33 Rajstopy i trykoty, dziane, z włókien synte
tycznych o masie liniowej nitki pojedynczej 
mniejszej niż 67 decyteksów 

6115 21 p/st @ S 

14.31.10.35 Rajstopy i trykoty, dziane, z włókien synte
tycznych o masie liniowej nitki pojedynczej 
67 decyteksów lub większej 

6115 22 p/st @ S 

14.31.10.37 Rajstopy i trykoty, z materiałów włókienni
czych, dziane (z wyłączeniem wyrobów 
pończoszniczych o stopniowanym ucisku, 
wyrobów z włókien syntetycznych oraz 
wyrobów dla niemowląt) 

6115 29 p/st @ S 

14.31.10.50 Damskie wyroby pończosznicze pełnej 
długości lub do kolan (podkolanówki), 
z dzianin o masie liniowej nitki pojedynczej 
mniejszej niż 67 decyteksów 

6115[.30(.11 + .19 + .90)] pa @ S 

14.31.10.90 Wyroby pończosznicze i obuwie z dzianin 
(włączając skarpetki; z wyłączeniem damskich 
wyrobów pończoszniczych pełnej długości 
lub do kolan o masie liniowej nitki poje
dynczej mniejszej niż 67 decyteksów oraz 
rajstop i trykotów; obuwia z nakładanymi 
podeszwami) 

6115[.10(.10 + .90) + .94 
+ .95 + .96(.10 + .91 + 
.99) + .99] 

pa @ S 

NACE: 14.39 Produkcja pozostałej odzieży dzianej 

CPA: 14.39.10 Blezery, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne wyroby dziane 

14.39.10.31 Swetry, pulowery, bluzy, kamizelki i swetry 
rozpinane, męskie lub chłopięce, z wełny lub 
z cienkiej sierści zwierzęcej (z wyłączeniem 
swetrów i pulowerów zawierających przynaj
mniej 50 % masy wełny i o masie 600 g lub 
większej na sztukę) 

6110[.11(.30) + .12(.10) + 
.19(.10)] 

p/st @ S 

14.39.10.32 Swetry, pulowery, bluzy, kamizelki i swetry 
rozpinane, damskie lub dziewczęce, z wełny 
lub z cienkiej sierści zwierzęcej (z wyłącze
niem swetrów i pulowerów zawierających 
przynajmniej 50 % masy wełny i o masie 
600 g lub większej na sztukę) 

6110[.11(.90) + .12(.90) + 
.19(.90)] 

p/st @ S 

14.39.10.33 Swetry i pulowery, zawierające przynajmniej 
50 % masy wełny i o masie 600 g lub więk
szej na sztukę 

6110 11 10 p/st @ S 

14.39.10.53 Bluzki i pulowery z kołnierzem polo lub 
golfem, z lekkiej i cienkiej dzianiny, 
z bawełny 

6110 20 10 p/st @ S 

14.39.10.55 Bluzki i pulowery z kołnierzem polo lub 
golfem, z lekkiej i cienkiej dzianiny, 
z włókien chemicznych 

6110 30 10 p/st @ S 

14.39.10.61 Swetry, pulowery, bluzy, kamizelki i swetry 
rozpinane, męskie lub chłopięce, z bawełny 
(z wyłączeniem bluzek i pulowerów 
z kołnierzem polo lub golfem, z lekkiej 
i cienkiej dzianiny) 

6110 20 91 p/st @ S
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14.39.10.62 Swetry, pulowery, bluzy, kamizelki i swetry 
rozpinane, damskie lub dziewczęce, 
z bawełny (z wyłączeniem bluzek i pulo
werów z kołnierzem polo lub golfem, 
z lekkiej i cienkiej dzianiny) 

6110 20 99 p/st @ S 

14.39.10.71 Swetry, pulowery, bluzy, kamizelki i swetry 
rozpinane, męskie lub chłopięce, z włókien 
chemicznych (z wyłączeniem bluzek i pulo
werów z kołnierzem polo lub golfem, 
z lekkiej i cienkiej dzianiny) 

6110 30 91 p/st @ S 

14.39.10.72 Swetry, pulowery, bluzy, kamizelki i swetry 
rozpinane, damskie lub dziewczęce, 
z włókien chemicznych (z wyłączeniem 
bluzek i pulowerów z kołnierzem polo lub 
golfem, z lekkiej i cienkiej dzianiny) 

6110 30 99 p/st @ S 

14.39.10.90 Swetry, pulowery, bluzy, kamizelki i swetry 
rozpinane, z materiałów włókienniczych (z 
wyłączeniem wełny i cienkiej sierści zwie
rzęcej, bawełny oraz włókien chemicznych) 

6110[.90(.10 + .90)] p/st @ S 

NACE: 15.11 Garbowanie i wyprawa skór; wyprawa i barwienie skór futerkowych 

CPA: 15.11.10 Skóry futerkowe wyprawione i garbowane 

15.11.10.30 Skóry futerkowe, całe, garbowane lub 
wykończone, niełączone, z królików, zajęcy 
lub jagniąt 

4302[.19(.35 + .75 + .80)] p/st @ S 

15.11.10.50 Skóry futerkowe lub skórki, garbowane lub 
wykończone (z wyłączeniem z królików, 
zajęcy lub jagniąt) 

4302[.11 + .19(.15 + .41 
+ .49 + .99) + .20 + 
.30(.10 + .25 + .51 + .55 + 
.99)] 

S 

CPA: 15.11.21 Skóry zamszowe 

15.11.21.00 Skóra zamszowa i zamsz kombinowany 4114[.10(.10 + .90)] m 2 @ S 

CPA: 15.11.22 Skóry lakierowane i lakierowane skóry laminowane; skóry metalizowane 

15.11.22.00 Skóra lakierowana i lakierowana skóra lami
nowana; skóra metalizowana 

4114 20 m 2 @ T 

CPA: 15.11.31 Skóry bydlęce całe, odwłoszone 

15.11.31.00 Skóry bydlęce całe, odwłoszone 4104[.11(.10 + .51) + 
.19(.10 + .51) + .41(.11 + 
.19 + .51) + .49(.11 + .19 
+ .51)] + 4107[.11(.11 + 
.19) + .12(.11 + .19 + .91) 
+ .19(.10)] 

kg T
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CPA: 15.11.32 Pozostałe odwłoszone skóry bydlęce 

15.11.32.00 Pozostałe odwłoszone skóry bydlęce 4104[.11(.59) + .19(.59) + 
.41(.59) + .49(.59)] + 
4107[.91(.10 + .90) + 
.92(.10) + .99(.10)] 

kg T 

CPA: 15.11.33 Skóry ze zwierząt koniowatych, odwłoszone 

15.11.33.00 Skóry ze zwierząt koniowatych, odwłoszone 4104[.11(.90) + .19(.90) + 
.41(.90) + .49(.90)] + 
4107[.11(.90) + .12(.99) + 
.19(.90) + .92(.90) + 
.99(.90)] 

kg T 

CPA: 15.11.41 Skóry owcze i jagnięce bez wełny 

15.11.41.30 Skóry owcze lub jagnięce bez wełny, garbo
wane, ale dalej nie przetworzone (z wyłą
czeniem skór zamszowych) 

4105[.10 + .30(.10 + .90)] kg T 

15.11.41.50 Skóry owcze lub jagnięce, bez wełny, 
wyprawione na pergamin lub przetworzone 
po garbowaniu (z wyłączeniem skóry 
zamszowej, lakierowanej, laminowanej 
i metalizowanej) 

4112 m 2 @ T 

CPA: 15.11.42 Skóry kozie i koźlęce odwłoszone 

15.11.42.30 Skóry z kóz lub koźląt, odwłoszone, garbo
wane lub wstępnie garbowane, ale dalej nie 
przetworzone (z wyłączeniem skóry 
zamszowej) 

4106[.21 + .22(.10 + .90)] kg T 

15.11.42.50 Skóry z kóz lub koźląt, odwłoszone, wypra
wione na pergamin lub przetworzone po 
garbowaniu (z wyłączeniem skóry zamszo
wej, lakierowanej, laminowanej i metalizowa
nej) 

4113 10 m 2 @ T 

CPA: 15.11.43 Skóry świńskie odwłoszone 

15.11.43.30 Skóry ze świń, odwłoszone, garbowane, ale 
dalej nie przetworzone 

4106[.31 + .32] kg T 

15.11.43.50 Skóry ze świń, odwłoszone, wyprawione na 
pergamin lub przetworzone po garbowaniu 
(z wyłączeniem skóry lakierowanej, lamino
wanej i metalizowanej) 

4113 20 m 2 @ T 

CPA: 15.11.51 Skóry odwłoszone z pozostałych zwierząt 

15.11.51.00 Skóry z pozostałych zwierząt, odwłoszone 4106[.40(.10 + .90) + .91 
+ .92] + 4113[.30 + .90] 

kg T
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CPA: 15.11.52 Skóry wtórne na bazie skóry naturalnej lub na bazie włókien ze skóry wyprawionej 

15.11.52.00 Skóra wtórna na bazie skóry wyprawionej 
lub na bazie włókien ze skóry wyprawionej, 
w płytach, arkuszach lub pasach 

4115 10 m 2 @ T 

NACE: 15.12 Produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów rymarskich i kaletni
czych 

CPA: 15.12.11 Wyroby rymarskie z dowolnego materiału przeznaczone dla zwierząt 

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

4201 S 

CPA: 15.12.12 Torby bagażowe, torebki ręczne i podobne wyroby kaletnicze ze skóry, skóry wtórnej, tworzywa sztucznego, 
materiałów włókienniczych, włókien wulkanizowanych lub kartonu; zestawy podróżne do higieny osobistej, szycia 
oraz czyszczenia ubrań i obuwia 

15.12.12.10 Kufry, walizy, saszetki, teczki, aktówki, 
tornistry i podobne pojemniki, ze skóry 
wyprawionej, skóry wtórnej, skóry lakiero
wanej, z tworzywa sztucznego, z materiałów 
włókienniczych, z aluminium lub innych 
materiałów 

4202[.11(.10 + .90) + 
.12(.11 + .19 + .50 + .91 + 
.99) + .19(.10 + .90)] 

p/st @ S 

15.12.12.20 Torebki ze skóry wyprawionej, skóry wtórnej, 
skóry lakierowanej, z tworzywa sztucznego, 
materiałów włókienniczych lub innych 
materiałów (włączając te bez uchwytu) 

4202[.21 + .22(.10 + .90) 
+ .29] 

p/st @ S 

15.12.12.30 Artykuły zazwyczaj noszone w kieszeni lub 
torebce 

4202[.31 + .32(.10 + .90) 
+ .39] 

S 

15.12.12.50 Opakowania i pojemniki, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

4202[.91(.10 + .80) + 
.92(.11 + .15 + .19 + .91 + 
.98) + .99] 

S 

15.12.12.70 Zestawy podróżne do higieny osobistej, do 
szycia lub do czyszczenia obuwia lub ubrań 
(z wyłączeniem zestawów do manicure) 

9605 p/st @ S 

CPA: 15.12.13 Paski i bransoletki do zegarków oraz ich części, niemetalowe 

15.12.13.00 Paski, opaski i bransoletki do zegarków oraz 
ich części (włączając ze skóry wyprawionej, 
skóry wtórnej lub tworzywa sztucznego; 
z wyłączeniem wykonanych z metali szla
chetnych, z metali nieszlachetnych lub 
z metali nieszlachetnych pokrytych metalem 
szlachetnym) 

9113 90 p/st @ S 

CPA: 15.12.19 Pozostałe wyroby ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, włączając wyroby 
w rodzaju stosowanych w maszynach lub urządzeniach mechanicznych itp. 

15.12.19.30 Artykuły ze skóry wyprawionej lub ze skóry 
wtórnej, w rodzaju stosowanych w maszy
nach i urządzeniach mechanicznych lub do 
innych celów technicznych 

4205[.00(.11 + .19)] kg S
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15.12.19.60 Artykuły ze skóry wyprawionej lub ze skóry 
wtórnej, gdzie indziej niesklasyfikowane 

4205 00 90 S 

NACE: 15.20 Produkcja obuwia 

CPA: 15.20.11 Obuwie nieprzemakalne, z podeszwami i wierzchami wykonanymi z gumy lub tworzyw sztucznych, z wyłączeniem 
obuwia z metalowym noskiem ochronnym 

15.20.11.00 Obuwie nieprzemakalne, z cholewkami 
wykonanymi z gumy lub tworzyw sztucz
nych (z wyłączeniem obuwia z metalowym 
noskiem ochronnym) 

6401[.92(.10 + .90) + .99] pa @ S 

CPA: 15.20.12 Obuwie z podeszwami i wierzchami wykonanymi z gumy lub tworzyw sztucznych, z wyłączeniem obuwia 
nieprzemakalnego i sportowego 

15.20.12.10 Sandały z podeszwami zewnętrznymi 
i cholewkami z gumy lub z tworzyw 
sztucznych (włączając klapki i japonki) 

6402[.20 + .99(.31 + .39)] pa @ S 

15.20.12.31 Obuwie wyjściowe z cholewkami z gumy lub 
tworzyw sztucznych 

6402[.91(.90) + .99(.10 + 
.91 + .93 + .96 + .98)] 

pa @ S 

15.20.12.37 Pantofle lub inne obuwie domowe, z pode
szwami zewnętrznymi z gumy lub z tworzyw 
sztucznych i cholewkami z tworzyw sztucz
nych (włączając pantofle ranne i pantofle do 
tańczenia, kapcie i klapki) 

6402 99 50 pa @ S 

CPA: 15.20.13 Obuwie z wierzchami wykonanymi ze skóry, z wyłączeniem obuwia sportowego, obuwia z metalowym noskiem 
ochronnym oraz obuwia specjalnego różnego typu 

15.20.13.30 Obuwie z cholewkami ze skóry wyprawionej, 
na drewnianym spodzie (włączając drewniaki) 
(z wyłączeniem obuwia z podeszwą 
wewnętrzną lub z metalowym noskiem 
ochronnym) 

6403[.51(.05) + .59(.05) + 
.91(.05) + .99(.05)] 

pa @ S 

15.20.13.51 Obuwie wyjściowe męskie z cholewkami ze 
skóry wyprawionej (włączając buty i botki, 
z wyłączeniem obuwia nieprzemakalnego 
i obuwia z metalowym noskiem ochronnym) 

6403[.51(.15 + .95) + 
.59(.95) + .91(.16 + .96) + 
.99(.96)] 

pa @ S 

15.20.13.52 Obuwie wyjściowe damskie, z cholewkami ze 
skóry wyprawionej (włączając buty i botki, 
z wyłączeniem obuwia nieprzemakalnego 
i obuwia z metalowym noskiem ochronnym) 

6403[.51(.19 + .99) + 
.59(.99) + .91(.13 + .18 + 
.93 + .98) + .99(.93 + .98)] 

pa @ S 

15.20.13.53 Obuwie wyjściowe dziecięce, z cholewkami 
ze skóry wyprawionej (włączając buty i botki, 
z wyłączeniem obuwia nieprzemakalnego 
i obuwia z metalowym noskiem ochronnym) 

6403[.51(.11 + .91) + 
.59(.91) + .91(.11 + .91) + 
.99(.91)] 

pa @ S 

15.20.13.61 Sandały męskie, z cholewkami ze skóry 
wyprawionej (włączając klapki i japonki) 

6403[.59(.35) + .99(.36)] pa @ S 

15.20.13.62 Sandały damskie, z cholewkami ze skóry 
wyprawionej (włączając klapki i japonki) 

6403[.59(.11 + .39) + 
.99(.11 + .33 + .38)] 

pa @ S
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15.20.13.63 Sandały dziecięce z cholewkami ze skóry 
wyprawionej (włączając klapki i japonki) 

6403[.59(.31) + .99(.31)] pa @ S 

15.20.13.70 Pantofle lub pozostałe obuwie domowe, 
z podeszwami zewnętrznymi z gumy, 
z tworzywa sztucznego lub skóry wypra
wionej i z cholewkami ze skóry wyprawionej 
(włączając pantofle ranne i pantofle do 
tańczenia, kapcie i klapki) 

6403[.59(.50) + .99(.50)] pa @ S 

15.20.13.80 Obuwie z podeszwami zewnętrznymi 
z drewna, korka lub innymi i cholewkami ze 
skóry wyprawionej (z wyłączeniem obuwia 
z podeszwami zewnętrznymi z gumy, 
tworzyw sztucznych lub skóry wyprawionej) 

6405 10 pa @ S 

CPA: 15.20.14 Obuwie z wierzchami wykonanymi z tkanin, z wyłączeniem obuwia sportowego 

15.20.14.44 Pantofle i pozostałe obuwie domowe (włą
czając pantofle do tańca i pantofle ranne, 
kapcie i klapki) z cholewkami z materiałów 
włókienniczych 

6404[.19(.10) + .20(.10)] + 
6405 20 91 

pa @ S 

15.20.14.45 Obuwie z podeszwami zewnętrznymi 
z gumy, tworzyw sztucznych lub skóry 
wyprawionej i z cholewkami z materiałów 
włókienniczych (z wyłączeniem pantofli 
i pozostałego obuwia domowego oraz 
obuwia sportowego) 

6404[.19(.90) + .20(.90)] pa @ S 

15.20.14.46 Obuwie z cholewkami z materiałów 
włókienniczych (z wyłączeniem pantofli 
i pozostałego obuwia domowego oraz 
obuwia z podeszwami zewnętrznymi 
z gumy, tworzyw sztucznych, skóry wypra
wionej lub skóry wtórnej 

6405[.20(.10 + .99)] pa @ S 

CPA: 15.20.21 Obuwie do tenisa, koszykówki, pantofle gimnastyczne, buty treningowe itp. z cholewkami z materiałów 
włókienniczych 

15.20.21.00 Obuwie sportowe z podeszwami zewnętrz
nymi z gumy lub tworzyw sztucznych 
i cholewkami z materiałów włókienniczych 
(włączając buty do tenisa, buty do koszy
kówki, pantofle gimnastyczne, buty trenin
gowe i temu podobne) 

6404 11 pa @ S 

CPA: 15.20.29 Pozostałe obuwie sportowe, z wyłączeniem butów narciarskich i łyżwiarskich 

15.20.29.00 Pozostałe obuwie sportowe, z wyłączeniem 
butów narciarskich i łyżwiarskich 

6402 19 + 6403 19 pa @ S 

CPA: 15.20.31 Obuwie z metalowym noskiem ochronnym 

15.20.31.20 Obuwie (włączając obuwie nieprzemakalne) 
z metalowym noskiem ochronnym, z pode
szwami zewnętrznymi i cholewkami z gumy 
lub tworzyw sztucznych 

6401 10 + 6402[.91(.10) 
+ .99(.05)] 

pa @ S 

15.20.31.50 Obuwie z podeszwami zewnętrznymi 
z gumy, tworzyw sztucznych lub ze skóry 
wyprawionej i cholewkach ze skóry wypra
wionej i z metalowym noskiem ochronnym 

6403 40 pa @ S
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CPA: 15.20.32 Obuwie wykonane z drewna, obuwie specjalne i pozostałe obuwie, gdzie indziej niesklasyfikowane 

15.20.32.00 Obuwie wykonane z drewna, obuwie 
specjalne i pozostałe obuwie, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

6403 20 + 6405[.90(.10 + 
.90)] 

pa @ S 

CPA: 15.20.40 Części obuwia ze skóry, wkładki, getry, podkładki pod pięty i podobne artykuły oraz ich części 

15.20.40.20 Cholewki i ich części, ze skóry wyprawionej 
(z wyłączeniem zakładek) 

6406 10 10 S 

15.20.40.50 Cholewki i ich części (z wyłączeniem 
zakładek i artykułów ze skóry wyprawionej) 

6406 10 90 S 

15.20.40.80 Części obuwia (z wyłączeniem cholewek) 
z pozostałych materiałów 

6406[.90(.30 + .50 + .60 
+ .90)] 

S 

NACE: 16.10 Produkcja wyrobów tartacznych 

CPA: 16.10.10 Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwodowo o grubości > 6 mm; drewniane 
podkłady kolejowe lub tramwajowe, nieimpregnowane 

16.10.10.10 Podkłady kolejowe lub tramwajowe, 
z drewna, nieimpregnowane 

4406 10 m 3 @ S 

16.10.10.33 Drewno iglaste przetarte lub strugane 
wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwo
dowo, o grubości przekraczającej 6 mm, 
łączone stykowo, szlifowane lub strugane 

4407[.10(.15 + .31 + .33 
+ .38)] 

m 3 @ S 

16.10.10.35 Drewno świerkowe (Picea abies Karst.), sreb
rnej jodły (Abies alba Mill.) 

4407 10 91 m 3 @ S 

16.10.10.37 Drewno sosnowe (Pinus sylvestris L.) 4407 10 93 m 3 @ S 

16.10.10.39 Drewno iglaste przetarte lub strugane 
wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwo
dowo, o grubości przekraczającej 6 mm (z 
wyłączeniem struganego lub szlifowanego, 
a także drewna świerkowego (Picea abies 
Karst.), srebrnej jodły (Abies alba Mill.) oraz 
drewna sosnowego (Pinus sylvestris L.)) 

4407 10 98 m 3 @ S 

16.10.10.50 Drewno przetarte lub strugane wzdłużnie, 
skrawane warstwami lub obwodowo, 
o grubości przekraczającej 6 mm (z wyłą
czeniem drewna iglastego i tropikalnego, 
dębowych płyt, listew i klepki) 

4407[.91(.15 + .39 + .90) 
+ .92 + .93(.10 + .91 + 
.99) + .94(.10 + .91 + .99) 
+ .95(.10 + .91 + .99) + 
.99(.27 + .40 + .91 + .96 + 
.98)] 

m 3 @ S 

16.10.10.71 Drewno tropikalne, przetarte lub strugane 
wzdłużnie, skrawane warstwami lub obwo
dowo, łączone stykowo, strugane lub szlifo
wane, o grubości przekraczającej 6 mm 

4407[.21(.10 + .91 + .99) 
+ .22(.10 + .91 + .99) + 
.25(.10 + .30 + .50 + .90) 
+ .26(.10 + .30 + .50 + 
.90) + .27(.10 + .91 + .99) 
+ .28(.10 + .91 + .99) + 
.29(.15 + .20 + .25 + .45 + 
.60 + .83 + .85 + .95)] 

m 3 @ S
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16.10.10.77 Dębowe płyty, listwy, klepki do parkietów 
lub drewniane płyty podłogowe, strugane, ale 
niepołączone (z wyłączeniem kształtowanych 
w sposób ciągły) 

4407 91 31 m 2 @ S 

CPA: 16.10.21 Drewno kształtowane w sposób ciągły wzdłuż dowolnej krawędzi lub powierzchni, włączając niepołączone 
drewniane materiały podłogowe oraz wałki i listwy przypodłogowe 

16.10.21.10 Drewno iglaste kształtowane w sposób ciągły 
(włącznie z klepkami i listwami na parkiet, 
niepołączonymi) 

4409[.10(.11 + .18)] kg S 

16.10.21.50 Drewno liściaste kształtowane w sposób 
ciągły (włącznie z klepkami i listwami na 
parkiet, niepołączonymi) 

4409[.21 + .29(.10 + .91 
+ .99)] 

kg S 

CPA: 16.10.22 Wełna drzewna; mączka drzewna 

16.10.22.00 Wełna drzewna; mączka drzewna 4405 kg S 

CPA: 16.10.23 Drewno w postaci wiórów lub kawałków 

16.10.23.03 Drewno w postaci wiórków lub kawałków, 
iglaste 

4401 21 kg S 

16.10.23.05 Drewno w postaci wiórków lub kawałków, 
liściaste 

4401 22 kg S 

CPA: 16.10.31 Drewno nieobrobione malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi środkami konserwującymi 

16.10.31.16 Pale surowe z drewna iglastego, malowane, 
bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi 
środkami konserwującymi 

4403 10 m 3 @ S 

CPA: 16.10.32 Drewniane podkłady kolejowe lub tramwajowe impregnowane 

16.10.32.00 Drewniane podkłady kolejowe lub tramwa
jowe impregnowane 

4406 90 m 3 @ S 

CPA: 16.10.39 Pozostałe drewno nieobrobione, włączając rozłupane pale i tyczki 

16.10.39.00 Pozostałe drewno surowe, włączając żerdzie 
rozszczepione i paliki 

4404[.10 + .20] m 3 @ S 

CPA: 16.10.91 Usługi suszenia, impregnowania i zabezpieczania drewna 

16.10.91.00 Obróbka; impregnacja i zabezpieczanie 
drewna (włączając sezonowanie i suszenie) 

I 

NACE: 16.21 Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna 

CPA: 16.21.11 Sklejka, płyty fornirowane i podobne laminowane płyty i arkusze z bambusa 

16.21.11.00 Sklejka, płyty fornirowane i podobne drewno 
warstwowe z bambusa 

4412 10 m 3 @ S
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CPA: 16.21.12 Pozostałe rodzaje sklejki, płyt fornirowanych i podobnych laminowanych płyt i arkuszy 

16.21.12.11 Sklejka składająca się wyłącznie z arkuszy 
z drewna (z wyłączeniem bambusa), 
o grubości każdej warstwy nieprzekraczającej 
6 mm, z co najmniej jedną warstwą z drewna 
tropikalnego 

4412[.31(.10 + .90)] m 3 @ S 

16.21.12.14 Sklejka składająca się wyłącznie z arkuszy 
drewna (z wyłączeniem bambusa), o grubości 
każdej warstwy nieprzekraczającej 6 mm, 
z co najmniej jedną warstwą z drewna 
liściastego (z wyłączeniem drewna tropikal
nego) 

4412[.32(.10 + .90)] m 3 @ S 

16.21.12.17 Sklejka składająca się wyłącznie z arkuszy 
drewna (z wyłączeniem bambusa), o grubości 
każdej warstwy nieprzekraczającej 6 mm (z 
wyłączeniem produktów z co najmniej jedną 
warstwą z drewna tropikalnego lub liściaste
go) 

4412 39 m 3 @ S 

16.21.12.21 Płyty fornirowane i podobne drewno 
warstwowe, wraz z płytami stolarskimi, 
warstwowymi lub podłogowymi 

4412[.94(.10 + .90)] m 3 @ S 

16.21.12.24 Płyty fornirowane i podobne drewno 
warstwowe (z wyłączeniem płyt stolarskich, 
warstwowych lub podłogowych) 

4412[.99(.30 + .40 + .50 
+ .85)] 

m 3 @ S 

CPA: 16.21.13 Płyty wiórowe i podobne płyty z drewna lub pozostałych materiałów drewnopochodnych 

16.21.13.13 Płyta wiórowa z drewna 4410[.11(.10 + .30 + .50 
+ .90)] 

m 3 @ S 

16.21.13.16 Płyta o wiórach zorientowanych („oriented 
strand board” OSB), z drewna 

4410[.12(.10 + .90)] m 3 @ S 

16.21.13.19 Płyta płatkowa (płyta ze średniej wielkości 
wiórów „waferboard”) i podobna płyta, 
z drewna (z wyłączeniem płyty wiórowej 
i płyty o wiórach zorientowanych [OSB]) 

4410 19 m 3 @ S 

16.21.13.50 Płyta wiórowa i podobna płyta, z materiałów 
zdrewniałych (z wyłączeniem drewna) 

4410 90 m 3 @ S 

CPA: 16.21.14 Płyty pilśniowe z drewna lub pozostałych materiałów drewnopochodnych 

16.21.14.23 Płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF), 
z drewna lub pozostałych zdrewniałych 
materiałów, nawet związana za pomocą 
żywic lub innych substancji organicznych, 
o grubości nieprzekraczającej 5 mm 

4411[.12(.10 + .90)] m 2 @ S 

16.21.14.26 Płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF), 
z drewna lub pozostałych zdrewniałych 
materiałów, nawet związana za pomocą 
żywic lub innych substancji organicznych, 
o grubości przekraczającej 5 mm, ale 
nieprzekraczającej 9 mm 

4411[.13(.10 + .90)] m 2 @ S
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16.21.14.29 Płyta pilśniowa średniej gęstości (MDF), 
z drewna lub pozostałych zdrewniałych 
materiałów, nawet związana za pomocą 
żywic lub innych substancji organicznych, 
o grubości przekraczającej 9 mm 

4411[.14(.10 + .90)] m 2 @ S 

16.21.14.43 Płyta pilśniowa (z wyłączeniem płyty średniej 
gęstości [MDF]) z drewna lub pozostałych 
zdrewniałych materiałów, nawet związana za 
pomocą żywic lub innych substancji orga
nicznych, o gęstości przekraczającej 0,8 g/ 
cm 3 , 

4411[.92(.10 + .90)] m 2 @ S 

16.21.14.46 Płyta pilśniowa (z wyłączeniem płyty średniej 
gęstości [MDF]) z drewna lub pozostałych 
zdrewniałych materiałów, nawet związana za 
pomocą żywic lub innych substancji orga
nicznych, o gęstości przekraczającej 0,5 g/ 
cm 3 , ale nieprzekraczającej 0,8 g/ cm 3 

4411[.93(.10 + .90)] m 2 @ S 

16.21.14.49 Płyta pilśniowa z drewna lub pozostałych 
zdrewniałych materiałów (z wyłączeniem 
płyty średniej gęstości [MDF]), nawet zwią
zana za pomocą żywic lub innych substancji 
organicznych, o gęstości nieprzekraczającej 
0,5 g/cm 3 

4411[.94(.10 + .90)] m 2 @ S 

CPA: 16.21.21 Fornir, arkusze do produkcji sklejki i pozostałe drewno piłowane wzdłużnie, skrawane warstwami lub okorowane, 
o grubości ≤ 6 mm 

16.21.21.13 Arkusze na forniry, na sklejkę i pozostałe 
drewno przetarte wzdłużnie, skrawane 
warstwami lub okorowane, o grubości 
nieprzekraczającej 6 mm i łączone stykowo, 
strugane lub szlifowane, lub małe deseczki do 
produkcji ołówków 

4408[.10(.15 + .91) + 
.31(.11 + .21 + .25) + 
.39(.15 + .21 + .55 + .70) 
+ .90(.15 + .35)] 

m 3 @ S 

16.21.21.18 Arkusze na forniry i na sklejkę, z drewna, 
przetarte wzdłużnie, skrawane warstwami lub 
okorowane, o grubości nieprzekraczającej 
6 mm, z wyłączeniem łączonych stykowo, 
struganych lub szlifowanych 

4408[.10(.98) + .31(.30) + 
.39(.30 + .85 + .95) + 
.90(.85 + .95)] 

m 3 @ S 

CPA: 16.21.22 Drewno utwardzone w postaci bloków, płyt, desek lub kształtowników profilowanych 

16.21.22.00 Drewno utwardzone w postaci bloków, płyt, 
desek lub kształtowników profilowanych 

4413 m 3 @ S 

NACE: 16.22 Produkcja gotowych parkietów podłogowych 

CPA: 16.22.10 Gotowe płyty podłogowe 

16.22.10.30 Połączone płyty podłogowe na podłogi 
mozaikowe, z drewna 

4418 71 m 2 @ S 

16.22.10.60 Połączone płyty podłogowe, z drewna (z 
wyłączeniem płyt na podłogi mozaikowe) 

4418[.72 + .79] m 2 @ S
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NACE: 16.23 Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa 

CPA: 16.23.11 Okna i drzwi, ościeżnice i progi, z drewna 

16.23.11.10 Okna, okna balkonowe i ich ramy, z drewna 4418[.10(.10 + .50 + .90)] p/st @ S 

16.23.11.50 Drzwi, ich futryny oraz progi, z drewna 4418[.20(.10 + .50 + .80)] p/st @ S 

CPA: 16.23.12 Płyty szalunkowe do prac betoniarskich, dachówki i gonty, z drewna 

16.23.12.00 Płyty szalunkowe do prac betoniarskich, 
dachówki i gonty, z drewna 

4418[.40 + .50] kg S 

CPA: 16.23.19 Wyroby stolarskie i ciesielskie gdzie indziej niesklasyfikowane, z drewna 

16.23.19.00 Wyroby stolarskie i ciesielskie z drewna (z 
wyłączeniem okien, okien balkonowych 
i drzwi, ich ram i progów, połączonych płyt 
podłogowych, płyt szalunkowych do prac 
betoniarskich, dachówek i gontów) 

4418[.60 + .90(.10 + .80)] kg S 

CPA: 16.23.20 Prefabrykowane budynki z drewna 

16.23.20.00 Prefabrykowane budynki z drewna 9406[.00(.11 + .20)] S 

NACE: 16.24 Produkcja opakowań drewnianych 

CPA: 16.24.11 Palety, palety skrzyniowe i pozostałe płyty załadunkowe, z drewna 

16.24.11.33 Palety płaskie i nadstawki do palet płaskich 
z drewna 

4415 20 20 p/st @ S 

16.24.11.35 Palety skrzyniowe i platformy załadunkowe 
z drewna (z wyłączeniem palet płaskich) 

4415 20 90 p/st @ S 

CPA: 16.24.12 Beczki i pozostałe wyroby bednarskie, z drewna 

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

4416 kg S 

CPA: 16.24.13 Pozostałe opakowania drewniane i ich części 

16.24.13.20 Skrzynie, pudła, klatki, bębny i podobne 
opakowania, z drewna (z wyłączeniem 
bębnów do kabli) 

4415 10 10 kg S 

16.24.13.50 Bębny do kabli, z drewna 4415 10 90 kg S
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NACE: 16.29 Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów 
używanych do wyplatania 

CPA: 16.29.11 Narzędzia, oprawy i rękojeści narzędzi, części mioteł, szczotek i pędzli, bloki do wyrobu fajek, prawidła i kopyta 
do obuwia, z drewna 

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

4417 kg S 

16.29.11.80 Wstępnie ukształtowane klocki z drewna lub 
korzenia, do wyrobu fajek 

9614 00 10 kg S 

CPA: 16.29.12 Przybory stołowe i kuchenne, z drewna 

16.29.12.00 Przybory stołowe i kuchenne, z drewna 4419[.00(.10 + .90)] kg S 

CPA: 16.29.13 Intarsje i mozaiki, kasety i szkatułki na biżuterię lub sztućce i podobne artykuły, statuetki oraz pozostałe ozdoby, 
z drewna 

16.29.13.00 Intarsje i mozaiki, kasety i szkatułki na 
biżuterię lub sztućce i podobne artykuły, 
statuetki oraz pozostałe ozdoby, z drewna; 
wieszaki na płaszcze lub na kapelusze, tacki 
na listy, popielniczki, pojemniki na długopisy, 
podstawki na kałamarz i pióra 

4420[.10(.11 + .19) + 
.90(.10 + .91 + .99)] 

S 

CPA: 16.29.14 Ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych przedmiotów oraz pozostałe wyroby, z drewna 

16.29.14.20 Ramy do obrazów, fotografii, luster lub 
podobnych przedmiotów, drewniane 

4414[.00(.10 + .90)] m @ S 

16.29.14.91 Pozostałe wyroby z drewna (z wyłączeniem 
nadstawek paletowych i trumien drewnia
nych) 

4421[.10 + .90(.91 + .97)] 
+ 6603 90 10 

S 

CPA: 16.29.21 Korek naturalny, oczyszczony lub z grubsza ukształtowany w bloki, płyty, arkusze lub taśmy; kruszony, granu
lowany lub mielony; odpady z korka 

16.29.21.30 Odpady z korka; korek kruszony, granulo
wany lub mielony (z wyłączeniem korka 
naturalnego surowego lub wstępnie obrobio
nego) 

4501 90 kg S 

16.29.21.50 Korek naturalny, oczyszczony lub zgrubnie 
wyrównany, w postaci prostokątnych lub 
kwadratowych bloków, płyt, arkuszy lub 
pasów 

4502 kg S 

CPA: 16.29.22 Wyroby z korka naturalnego 

16.29.22.50 Korki i zatyczki, z korka naturalnego 4503[.10(.10 + .90)] kg S 

16.29.22.90 Pozostałe artykuły z korka naturalnego 4503 90 kg S
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CPA: 16.29.23 Bloki, płyty, arkusze lub taśmy, płytki dowolnego kształtu, pełne cylindry, ze sprasowanego korka 

16.29.23.20 Korki i zatyczki, cylindryczne, do win 
musujących, z korka aglomerowanego, 
włączając te z krążkami z korka naturalnego 

4504 10 11 kg S 

16.29.23.50 Korki i zatyczki, cylindryczne, z korka aglo
merowanego (z wyłączeniem takich 
produktów do win musujących) 

4504 10 19 kg S 

16.29.23.80 Wyroby z korka aglomerowanego – bloki, 
płyty, arkusze, pasy, płytki o dowolnym 
kształcie, lite cylindry lub krążki, także 
z korka aglomerowanego ekspandowanego 
lub palonego (z wyłączeniem korków i zaty
czek) 

4504[.10(.91 + .99)] kg S 

CPA: 16.29.24 Korek prasowany; wyroby z korka prasowanego, gdzie indziej niesklasyfikowane 

16.29.24.00 Korek prasowany; wyroby z korka prasowa
nego, gdzie indziej niesklasyfikowane 

4504[.90(.20 + .80)] kg S 

CPA: 16.29.25 Wyroby ze słomy, esparto i pozostałych materiałów w rodzaju stosowanych do wyplatania; wyroby koszykarskie 
i wikliniarskie 

16.29.25.00 Wyroby ze słomy, esparto i pozostałych 
materiałów do wyplatania; wyroby koszykar
skie oraz wyroby z wikliny 

4601[.21(.10 + .90) + 
.22(.10 + .90) + .29(.10 + 
.90) + .92(.05 + .10 + .90) 
+ .93(.05 + .10 + .90) + 
.94(.05 + .10 + .90) + 
.99(.05 + .10 + .90)] + 
4602[.11 + .12 + .19(.10 
+ .90) + .90] 

kg S 

NACE: 17.11 Produkcja masy włóknistej 

CPA: 17.11.11 Masa celulozowa drzewna do przerobu chemicznego 

17.11.11.00 Masa celulozowa drzewna do przeróbki 
chemicznej 

4702 kg 90 % 
sdt @ 

T 

CPA: 17.11.12 Masa celulozowa drzewna sodowa lub siarczanowa, inna niż do przerobu chemicznego 

17.11.12.00 Masa celulozowa drzewna sodowa lub siar
czanowa, inna niż do przeróbki chemicznej 

4703[.11 + .19 + .21 + 
.29] 

kg 90 % 
sdt @ 

T 

CPA: 17.11.13 Masa celulozowa drzewna siarczynowa, inna niż do przerobu chemicznego 

17.11.13.00 Masa celulozowa drzewna siarczynowa, inna 
niż do przeróbki chemicznej 

4704[.11 + .19 + .21 + 
.29] 

kg 90 % 
sdt @ 

T 

CPA: 17.11.14 Masy włókniste drzewne mechaniczne i półchemiczne, masy włókniste z pozostałych surowców celulozowych 

17.11.14.00 Ścier drzewny mechaniczny i półchemiczny, 
masy z pozostałego włóknistego materiału 
celulozowego 

4701[.00(.10 + .90)] + 
4705 + 4706[.10 + .20 + 
.30 + .91 + .92 + .93] 

kg 90 % 
sdt @ 

T
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NACE: 17.12 Produkcja papieru i tektury 

CPA: 17.12.11 Papier gazetowy w zwojach lub arkuszach 

17.12.11.00 Papier gazetowy w zwojach lub arkuszach 4801 kg S 

CPA: 17.12.12 Papier i tektura czerpane 

17.12.12.00 Papier i tektura czerpane 4802 10 kg S 

CPA: 17.12.13 Papier i tektura w rodzaju stosowanych jako podłoże dla papieru lub tektury światłoczułych, ciepłoczułych lub 
elektroczułych; papier karbonizowany podłożowy; podłoże do tapet 

17.12.13.00 Papier i tektura stosowane jako podłoże 
papieru lub tektury światłoczułych, ciepło
czułych lub elektroczułych; papier karboni
zowany podłożowy; podłoże do tapet 

4802[.20 + .40(.10 + .90)] kg S 

CPA: 17.12.14 Pozostały papier i tektura do celów graficznych 

17.12.14.10 Papier i tektura, do celów graficznych: 
zawartość włókien mechanicznych nie 
większa niż 10 %, o gramaturze mniejszej niż 
40 g/m 2 

4802 54 kg S 

17.12.14.35 Papier i tektura, do celów graficznych: 
zawartość włókien mechanicznych nie 
większa niż 10 %, o gramaturze 40 g/m 2 lub 
większej, ale nie większej niż 150 g/m 2 , 
w zwojach 

4802[.55(.15 + .25 + .30 
+ .90)] 

kg S 

17.12.14.39 Papier i tektura, do celów graficznych: 
zawartość włókien mechanicznych nie 
większa niż 10 %, o gramaturze 40 g/m 2 lub 
większej, ale nie większej niż 150 g/m 2 , 
w arkuszach 

4802[.56(.20 + .80) + .57] kg S 

17.12.14.50 Papier i tektura, do celów graficznych: 
zawartość włókien mechanicznych nie 
większa niż 10 %, o gramaturze większej niż 
150 g/m 2 

4802[.58(.10 + .90)] kg S 

17.12.14.70 Papier i tektura, do celów graficznych: 
zawartość włókien mechanicznych większa 
niż 10 % 

4802[.61(.15 + .80) + .62 
+ .69] 

kg S 

CPA: 17.12.20 Bibułka tissue do produkcji papieru toaletowego, chusteczek higienicznych, ręczników, serwetek itp.; wata celu
lozowa i wstęgi z włókien celulozowych 

17.12.20.30 Wata celulozowa dla gospodarstw domowych 
lub do celów sanitarnych, w zwojach 
o szerokości większej niż 36 cm lub 
w postaci arkuszy prostokątnych (włączając 
kwadratowe) o przynajmniej jednym boku 
dłuższym niż 36 cm w stanie niezrolowanym 

4803 00 10 kg S 

17.12.20.55 Papier krepowy i wstęgi z włókien celulozo
wych, dla gospodarstw domowych lub do 
celów sanitarnych, w zwojach o szerokości 
większej niż 36 cm lub w postaci arkuszy, 
o przynajmniej jednym boku dłuższym niż 
36 cm w stanie niezrolowanym, o grama
turze nie większej niż 25 g/m 2 

4803 00 31 kg S 

17.12.20.57 Papier krepowy oraz wstęgi z włókien celu
lozowych, dla gospodarstw domowych lub 
do celów sanitarnych, w zwojach o szero
kości większej niż 36 cm lub w postaci 
arkuszy, o przynajmniej jednym boku dłuż
szym niż 36 cm w stanie niezrolowanym, 
o gramaturze większej niż 25 g/m 2 

4803 00 39 kg S

PL L 254/88 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.9.2015



 

Prodcom Nazwa grupowania 
Powiązanie z Nomenklaturą 

Handlu Zagranicznego dla roku 
2015 (HS/CN) 

Ilość JM P 
Odnośn

ik do 
przypisu 

17.12.20.90 Pozostały papier stosowany w gospodarstwie 
domowym 

4803 00 90 kg S 

CPA: 17.12.31 Papier siarczanowy niepowleczony na warstwę pokryciową tektury falistej niebielony 

17.12.31.00 Papier siarczanowy niepowleczony na 
warstwę pokryciową tektury falistej, niebie
lony (z wyłączeniem stosowanego do pisania, 
druku lub innych celów graficznych, kart 
dziurkowanych i dziurkowanej taśmy papie
rowej) 

4804[.11(.11 + .15 + .19 
+ .90)] 

kg S 

CPA: 17.12.32 Papier siarczanowy niepowleczony na warstwę pokryciową tektury falistej bielony 

17.12.32.00 Papier siarczanowy niepowleczony na 
warstwę pokryciową tektury falistej, bielony 
(z wyłączeniem niebielonego, stosowanego 
do pisania, druku lub innych celów graficz
nych, kart dziurkowanych i dziurkowanej 
taśmy papierowej) 

4804[.19(.12 + .19 + .30 
+ .90)] 

kg S 

CPA: 17.12.33 Papier półchemiczny na warstwę pofalowaną 

17.12.33.00 Papier półchemiczny na warstwę pofalowaną 4805 11 kg S 

CPA: 17.12.34 Papier z makulatury na warstwę pofalowaną i pozostały papier na warstwę pofalowaną 

17.12.34.00 Papier z makulatury na warstwę pofalowaną 
i pozostały papier na warstwę pofalowaną 

4805[.12 + .19(.10 + .90)] kg S 

CPA: 17.12.35 „Testliner” — papier z makulatury na pokrycie tektury falistej 

17.12.35.20 Papier z makulatury na pokrycie tektury 
falistej (testliner), niepowleczony, o grama
turze 150 g/m 2 lub mniejszej, w zwojach lub 
arkuszach 

4805 24 kg S 

17.12.35.40 Papier z makulatury na pokrycie tektury 
falistej (testliner), niepowleczony, o grama
turze większej niż 150 g/m 2 , w zwojach lub 
arkuszach 

4805 25 kg S 

CPA: 17.12.41 Pozostały papier siarczanowy niepowleczony; papier siarczanowy workowy, krepowany lub marszczony 

17.12.41.20 Papier workowy siarczanowy, niepowleczony, 
niebielony (z wyłączeniem papieru do pisa
nia, druku lub innych celów graficznych, kart 
dziurkowanych i dziurkowanej taśmy papie
rowej) 

4804[.21(.10 + .90)] kg S 

17.12.41.40 Papier workowy siarczanowy, niepowleczony 
(z wyłączeniem papieru niebielonego, do 
pisania, druku lub innych celów graficznych, 
kart dziurkowanych i dziurkowanej taśmy 
papierowej) 

4804[.29(.10 + .90)] kg S 

17.12.41.60 Papier i tektura, siarczanowe, niepowleczone, 
o gramaturze 150 g/m 2 lub mniejszej (z 
wyłączeniem papieru siarczanowego na 
warstwę pokryciową tektury falistej, papieru 
workowego siarczanowego, papieru do pisa
nia, druku lub innych celów graficznych itp.) 

4804[.31(.51 + .58 + .80) 
+ .39(.51 + .58 + .80)] 

kg S 

17.12.41.80 z Krepowany lub marszczony papier workowy 
siarczanowy, w zwojach lub arkuszach 

4808 40 00a kg S
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CPA: 17.12.42 Papier pakowy siarczynowy i pozostały papier niepowleczony, z wyłączeniem w rodzaju stosowanego do pisania, 
drukowania lub innych celów graficznych 

17.12.42.20 Papier pakowy siarczynowy, w zwojach lub 
arkuszach 

4805 30 kg S 

17.12.42.40 Pozostały papier i tektura, niepowleczone, 
w zwojach lub arkuszach, o gramaturze 
150 g/m 2 lub mniejszej (z wyłączeniem 
produktów objętych pozycją HS 4802, 
papieru na warstwę pofalowaną, pokrycio
wego (testliner), pakowego siarczynowego, 
papieru i tektury filtracyjnych i dachowych) 

4805 91 kg S 

17.12.42.60 Pozostały papier i tektura, niepowleczone, 
w zwojach lub arkuszach, o gramaturze 
większej niż 150 g/m 2 , ale mniejszej niż 
225 g/m 2 (z wyłączeniem produktów obję
tych pozycją HS 4802, papieru na warstwę 
pofalowaną, pokryciowego (testliner), pako
wego siarczynowego, papieru i tektury filtra
cyjnych i dachowych 

4805 92 kg S 

17.12.42.80 Pozostały papier i tektura, niepowleczone, 
w zwojach lub arkuszach, o gramaturze 
225 g/ m 2 lub większej (z wyłączeniem 
produktów objętych pozycją HS 4802, 
papieru na warstwę pofalowaną, pokrycio
wego (testliner), pakowego siarczynowego, 
papieru i tektury filtracyjnych i dachowych 

4805[.93(.20 + .80)] kg S 

CPA: 17.12.43 Papier i tektura filtracyjne; papier dachowy 

17.12.43.30 Papier i tektura filtracyjne, niepowleczone, 
w zwojach lub arkuszach 

4805 40 kg S 

17.12.43.60 Papier i tektura dachowe, niepowleczone, 
w zwojach lub arkuszach 

4805 50 kg S 

CPA: 17.12.44 Bibułka papierosowa niepocięta do wymiaru, nie w książeczkach i nie w tutkach 

17.12.44.00 Bibułka papierosowa (z wyłączeniem bibułki 
w książeczkach lub w tutkach), w zwojach 
o szerokości przekraczającej 5 cm 

4813[.90(.10 + .90)] kg S 

CPA: 17.12.51 Tektura niepowleczona, szara wewnątrz 

17.12.51.10 Tektura niepowleczona, szara wewnątrz 4804 59 90 kg S 

CPA: 17.12.59 Pozostała tektura niepowleczona 

17.12.59.10 Pozostała tektura niepowleczona 4804[.41(.91 + .98) + .42 
+ .49 + .51 + .52 + 
.59(.10)] 

kg S 

CPA: 17.12.60 Pergamin roślinny, papier tłuszczoodporny, papierowa kalka kreślarska, papier pergaminowy satynowany 
i pozostałe satynowane papiery przezroczyste lub półprzezroczyste 

17.12.60.00 Pergamin roślinny, papiery tłuszczoodporne, 
kalki kreślarskie, papier pergaminowy saty
nowany i pozostałe satynowane papiery 
przezroczyste lub prześwitujące 

4806[.10 + .20 + .30 + 
.40(.10 + .90)] 

kg S
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CPA: 17.12.71 Papier i tektura złożone niepowleczone powierzchniowo i nieimpregnowane 

17.12.71.00 Papier i tektura złożone, w zwojach lub 
arkuszach (włączając papier i tekturę 
słomowe) (z wyłączeniem powleczonych 
powierzchniowo i impregnowanych) 

4807[.00(.30 + .80)] kg S 

CPA: 17.12.72 Papier i tektura krepowane, marszczone, tłoczone lub perforowane 

17.12.72.00 z Papier i tektura krepowane, marszczone, 
tłoczone lub perforowane 

4808[.40(.00b) + .90] kg S 

CPA: 17.12.73 Papier i tektura w rodzaju stosowanych do pisania, drukowania lub innych celów graficznych, powleczone 
kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi 

17.12.73.36 Powlekane podłoża do papieru i tektury, 
w rodzaju stosowanych jako: papier światło
czuły, ciepłoczuły i elektroczuły oraz zawie
rający 10 % lub mniej włókien mechanicz
nych lub chemiczno-mechanicznych, jak 
również papier i tektura, w rodzaju stoso
wanych do pisania, druku lub innych celów 
graficznych, o gramaturze 150 g/m 2 lub 
mniejszej 

4810[.13 + .14 + .19] kg S 

17.12.73.60 Papier lekki powleczony, w rodzaju stoso
wanych do pisania, druku lub innych celów 
graficznych, o zawartości włókien mecha
nicznych większej niż 10 % masy 

4810 22 kg S 

17.12.73.75 Pozostały papier graficzny powleczony, do 
pisania, druku lub innych celów graficznych, 
zawierający więcej niż 10 % masy włókien 
mechanicznych – w zwojach 

4810 29 30 kg S 

17.12.73.79 Pozostały papier graficzny powleczony, do 
pisania, druku lub innych celów graficznych, 
zawierający więcej niż 10 % masy włókien 
mechanicznych – w arkuszach 

4810 29 80 kg S 

CPA: 17.12.74 Papier siarczanowy powleczony kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, z wyłączeniem w rodzaju 
stosowanego do pisania, drukowania lub innych celów graficznych 

17.12.74.00 Papier siarczanowy (z wyłączeniem stosowa
nych do pisania, druku lub innych celów 
graficznych), powleczony kaolinem lub 
innymi substancjami nieorganicznymi 

4810 31 kg S 

CPA: 17.12.75 Tektura siarczanowa powleczona kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, z wyłączeniem w rodzaju 
stosowanej do pisania, drukowania lub innych celów graficznych 

17.12.75.00 Tektura siarczanowa (z wyłączeniem stoso
wanej do pisania, druku lub innych celów 
graficznych), powleczona kaolinem lub 
innymi substancjami nieorganicznymi 

4810[.32(.10 + .90)] kg S
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CPA: 17.12.76 Kalka maszynowa, papier samokopiujący i pozostałe papiery do kopiowania lub papiery przedrukowe, w zwojach 
lub arkuszach 

17.12.76.00 Kalka maszynowa, papier samokopiujący 
i pozostałe papiery do kopiowania lub 
papiery przedrukowe, w zwojach lub arku
szach 

4809[.20 + .90] kg S 

CPA: 17.12.77 Papier, tektura, wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych powleczone, impregnowane, pokryte, 
z nadrukiem lub barwione powierzchniowo, w zwojach lub arkuszach 

17.12.77.10 Papier i tektura, smołowane, bituminizowane 
lub asfaltowane, w zwojach lub arkuszach 

4811 10 kg S 

17.12.77.33 Papier i tektura, samoprzylepne, w zwojach 
lub arkuszach 

4811[.41(.20 + .90)] kg S 

17.12.77.35 Papier i tektura, gumowane, w zwojach lub 
arkuszach (z wyłączeniem samoprzylepnych) 

4811 49 kg S 

17.12.77.55 Bielony papier i tektura, w zwojach lub 
arkuszach, powleczone, impregnowane lub 
pokryte tworzywami sztucznymi, o grama
turze większej niż 150 g/m 2 (z wyłączeniem 
powleczonych klejami) 

4811 51 kg S 

17.12.77.59 Papier i tektura w zwojach lub arkuszach, 
powleczone, impregnowane lub pokryte 
tworzywami sztucznymi (z wyłączeniem 
powleczonych klejami, bielonych i o grama
turze większej niż 150 g/m 2 ) 

4811 59 kg S 

17.12.77.70 Papier i tektura w zwojach lub arkuszach, 
powleczone, impregnowane lub pokryte 
woskiem, parafiną, stearyną, olejem lub 
gliceryną 

4811 60 kg S 

17.12.77.80 Pozostały papier i tektura, powleczone, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

4811 90 kg S 

CPA: 17.12.78 Tektura szara wewnątrz, powleczona kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, z wyłączeniem 
w rodzaju stosowanej do pisania, drukowania lub innych celów graficznych 

17.12.78.20 Papier i tektura siarczanowe, powleczone 
jednostronnie lub obustronnie kaolinem lub 
innymi substancjami nieorganicznymi, 
w zwojach lub arkuszach kwadratowych lub 
prostokątnych, o dowolnym wymiarze (z 
wyłączeniem w rodzaju stosowanych do 
pisania, druku lub innych celów graficznych; 
papier i tektura bielone jednorodnie w masie 
i zawierające więcej niż 95 % masy włókien 
drzewnych przetworzonych chemicznie 
w stosunku do całkowitej zawartości 
włókien) 

4810 39 kg S 

17.12.78.50 Papier i tektura, wielowarstwowe, powle
czone, pozostałe 

4810 92 90 kg S
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CPA: 17.12.79 Pozostała tektura powleczona kaolinem lub innymi substancjami nieorganicznymi, z wyłączeniem w rodzaju 
stosowanej do pisania, drukowania lub innych celów graficznych 

17.12.79.53 Papier i tektura, wielowarstwowe, powle
czone, każda warstwa bielona 

4810 92 10 kg S 

17.12.79.55 Papier i tektura, wielowarstwowe, powle
czone, tylko jedna zewnętrzna warstwa 
bielona 

4810 92 30 kg S 

17.12.79.70 Papier i tektura, w zwojach lub arkuszach, 
powleczone z jednej lub dwóch stron 
kaolinem lub innymi substancjami nieorga
nicznymi, z wyłączeniem stosowanych 
w dowolnych celach graficznych, papieru 
i tektury wielowarstwowych 

4810[.99(.10 + .80)] kg S 

NACE: 17.21 Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury 

CPA: 17.21.11 Papier falisty i tektura falista w zwojach lub arkuszach 

17.21.11.00 Papier i tektura faliste w zwojach lub arku
szach 

4808 10 kg S 

CPA: 17.21.12 Worki i torby z papieru 

17.21.12.30 Worki i torby, posiadające podstawę o szero
kości 40 cm lub większej, z papieru, tektury, 
waty celulozowej lub wstęg z włókien celu
lozowych 

4819 30 kg S 

17.21.12.50 Worki i torby, z papieru, tektury, waty celu
lozowej lub wstęg z włókien celulozowych (z 
wyłączeniem posiadających podstawę 
o szerokości 40 cm lub większej) 

4819 40 kg S 

CPA: 17.21.13 Kartony, pudła i pudełka z papieru falistego lub tektury falistej 

17.21.13.00 Kartony, pudła i pudełka z papieru lub 
tektury falistych 

4819 10 kg S 

CPA: 17.21.14 Kartony, pudła i pudełka składane, z papieru lub tektury innych niż faliste 

17.21.14.00 Kartony, pudła i pudełka, składane, z papieru 
lub tektury niefalistych 

4819 20 kg S 

CPA: 17.21.15 Segregatory, pudełka na listy i do przechowywania dokumentów oraz podobne wyroby w rodzaju stosowanych 
w biurach, sklepach itp., z papieru lub tektury 

17.21.15.30 Pozostałe opakowania, włącznie z kopertami 
na płyty, gdzie indziej niesklasyfikowane 

4819 50 kg S 

17.21.15.50 Segregatory, pudełka na listy, pudełka do 
przechowywania i podobne artykuły 
z papieru lub tektury w rodzaju stosowanych 
w biurach, sklepach lub tym podobnych 

4819 60 kg S
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NACE: 17.22 Produkcja artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych i sanitarnych 

CPA: 17.22.11 Papier toaletowy, chusteczki do nosa, chusteczki i ręczniki higieniczne lub kosmetyczne, obrusy i serwetki wykonane 
z masy celulozowej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych 

17.22.11.20 Papier toaletowy 4818[.10(.10 + .90)] kg S 

17.22.11.40 Chusteczki do nosa i chusteczki higieniczne 
lub kosmetyczne, z masy papierniczej, 
papieru, waty celulozowej lub wstęg 
z włókien celulozowych 

4818 20 10 kg S 

17.22.11.60 Ręczniki z masy papierniczej, papieru, waty 
celulozowej lub wstęg z włókien celulozo
wych 

4818[.20(.91 + .99)] kg S 

17.22.11.80 Serwety i serwetki z masy papierniczej, 
papieru, waty celulozowej lub wstęg 
z włókien celulozowych 

4818 30 kg S 

CPA: 17.22.12 Podpaski higieniczne i tampony, pieluszki i wkładki dla niemowląt oraz podobne wyroby sanitarne lub wyroby 
odzieżowe i akcesoria odzieżowe, wykonane z masy celulozowej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien 
celulozowych 

17.22.12.10 Podpaski higieniczne i tampony, pieluchy 
i wkładki dla niemowląt oraz podobne arty
kuły higieniczne, z waty 

9619 00 30 kg S 

17.22.12.20 Podpaski higieniczne, tampony i podobne 
artykuły z masy papierniczej, papieru, waty 
celulozowej lub wstęg z włókien celulozo
wych 

9619[.00(.71 + .75 + .79)] kg S 

17.22.12.30 Pieluchy i wkładki dla niemowląt oraz 
podobne artykuły higieniczne z masy 
papierniczej, papieru, waty celulozowej lub 
wstęg z włókien celulozowych, z wyłącze
niem papieru toaletowego, podpasek, 
tamponów podobnych artykułów 

9619[.00(.81 + .89)] kg S 

17.22.12.40 Wata; pozostałe artykuły z waty 5601[.21(.10 + .90) + 
.22(.10 + .90) + .29] 

kg S 

17.22.12.50 Odzież i dodatki do odzieży, z masy papier
niczej, papieru, waty celulozowej lub wstęg 
z włókien celulozowych (z wyłączeniem 
chusteczek do nosa i nakryć głowy) 

4818 50 kg S 

17.22.12.90 Artykuły z papieru itp., do użytku domo
wego, szpitalnego, do celów higienicznych, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

4818[.90(.10 + .90)] kg S 

CPA: 17.22.13 Tace, talerze, podstawki, kubki i podobne wyroby, z papieru lub tektury 

17.22.13.00 Tace, półmiski, talerze, kubki i tym podobne, 
z papieru lub tektury 

4823[.61 + .69(.10 + .90)] kg S
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NACE: 17.23 Produkcja artykułów piśmiennych 

CPA: 17.23.11 Kalka maszynowa, papier samokopiujący oraz pozostałe papiery do kopiowania i papiery przedrukowe inne niż 
sklasyfikowane w 17.12.76; matryce powielaczowe oraz płyty offsetowe wykonane z papieru; papier podgumo
wany lub samoprzylepny 

17.23.11.00 Kalka maszynowa, papier samokopiujący 
oraz pozostałe papiery do kopiowania 
i papiery przedrukowe; matryce powiela
czowe i płyty offsetowe, z papieru; papier 
gumowany lub powleczony warstwą kleju 

4816[.20 + .90] kg S 

CPA: 17.23.12 Koperty, papeterie, karty pocztowe i karty korespondencyjne, z papieru lub tektury; pudełka, torby, portfele 
i podobne opakowania z papieru lub tektury zawierające zestawy materiałów piśmiennych 

17.23.12.30 Koperty z papieru lub tektury 4817 10 kg S 

17.23.12.50 Karty listowe, karty pocztowe i karty do 
korespondencji, z papieru lub tektury 

4817 20 kg S 

17.23.12.70 Pudełka, torby, portfele i zestawy piśmienne, 
z papieru lub tektury, zawierające asortyment 
piśmiennych artykułów papierniczych 

4817 30 kg S 

CPA: 17.23.13 Rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, zeszyty, formularze i pozostałe artykuły piśmienne, z papieru lub tektury 

17.23.13.13 Rejestry, księgi rachunkowe, księgi zamówień, 
kwitariusze, z papieru lub tektury 

4820 10 10 kg S 

17.23.13.15 Notesy i notatniki, bloki listowe oraz bloczki 
na notatki, z papieru lub tektury 

4820 10 30 kg S 

17.23.13.17 Dzienniki, pamiętniki, z papieru lub tektury 4820 10 50 kg S 

17.23.13.19 Terminarze, notesy na adresy i telefony, 
zeszyty do ćwiczeń z kaligrafii, z papieru lub 
tektury 

4820 10 90 S 

17.23.13.30 Zeszyty, z papieru lub tektury 4820 20 kg S 

17.23.13.50 Okładki (inne niż do książek), teczki, okładki 
do akt, z papieru lub tektury 

4820 30 kg S 

17.23.13.70 Formularze pism i przekładane kalką zestawy 
do pisania, z papieru lub tektury 

4820 40 kg S 

17.23.13.80 Albumy na próbki lub kolekcje, z papieru lub 
tektury 

4820 50 kg S 

17.23.13.90 Bibuły, okładki na książki, z papieru lub 
tektury 

4820 90 S
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CPA: 17.23.14 Pozostałe papier i tektura w rodzaju stosowanych do pisania, drukowania lub innych celów graficznych, 
z nadrukiem lub wytłaczane lub perforowane 

17.23.14.00 Pozostałe papier i tektura w rodzaju stoso
wanych do pisania, druku lub innych celów 
graficznych, z nadrukiem, wytłaczane lub 
perforowane 

4823 90 40 kg S 

NACE: 17.24 Produkcja tapet 

CPA: 17.24.11 Tapety papierowe i podobne pokrycia ścienne; przezroczyste papierowe materiały okienne 

17.24.11.00 Tapety papierowe i podobne pokrycia 
ścienne; okienny papier przezroczysty 

4814[.20 + .90(.10 + .70)] kg S 

CPA: 17.24.12 Pokrycia ścienne tekstylne 

17.24.12.00 Pokrycia ścienne włókiennicze 5905[.00(.10 + .30 + .50 
+ .70 + .90)] 

kg S 

NACE: 17.29 Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury 

CPA: 17.29.11 Etykiety z papieru i tektury 

17.29.11.20 Samoprzylepne etykiety zadrukowane, 
z papieru lub tektury 

4821 10 10 kg S 

17.29.11.40 Etykiety zadrukowane z papieru lub tektury, 
z wyłączeniem samoprzylepnych 

4821 10 90 kg S 

17.29.11.60 Samoprzylepne etykiety z papieru lub 
tektury, z wyłączeniem zadrukowanych 

4821 90 10 kg S 

17.29.11.80 Etykiety z papieru lub tektury, z wyłączeniem 
zadrukowanych, samoprzylepnych 

4821 90 90 kg S 

CPA: 17.29.12 Bloki, płyty i płytki filtracyjne z masy papierniczej 

17.29.12.00 Bloki, płyty i płytki filtracyjne z masy 
papierniczej 

4812 kg S 

CPA: 17.29.19 Papier do wyrobu papierosów, szpule, cewki, cewki przędzalnicze i podobne nośniki z masy papierniczej; papier 
i tektura filtracyjne; pozostałe artykuły z papieru i tektury, gdzie indziej niesklasyfikowane 

17.29.19.10 Bibułka papierosowa, w zwojach o szerokości 
nieprzekraczającej 5 cm lub w książeczkach, 
lub w tutkach 

4813[.10 + .20] kg S 

17.29.19.20 Szpule, cewki, cewki przędzalnicze i podobne 
nośniki z masy papierniczej, papieru lub 
tektury, stosowane do nawijania przędzy 
tekstylnej 

4822 10 kg S 

17.29.19.30 Szpule, cewki, cewki przędzalnicze i podobne 
nośniki z masy papierniczej, papieru lub 
tektury (z wyłączeniem w rodzaju stosowa
nych do nawijania przędzy tekstylnej) 

4822 90 kg S
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17.29.19.51 Papier i tektura, filtracyjne, pocięte do 
wymiaru 

4823 20 kg S 

17.29.19.55 Zwoje, arkusze i krążki, z papieru lub 
tektury, z nadrukiem do rejestratorów 

4823 40 kg S 

17.29.19.57 Formowane lub prasowane artykuły z masy 
papierniczej 

4823[.70(.10 + .90)] kg S 

17.29.19.85 Pozostałe artykuły z papieru i tektury, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

4823 90 85 kg S 

NACE: 18.11 Drukowanie gazet 

CPA: 18.11.10 Usługi drukowania gazet 

18.11.10.00 Wydrukowane gazety, dzienniki i czasopisma, 
ukazujące się przynajmniej cztery razy 
w tygodniu 

I P 

NACE: 18.12 Drukowanie pozostałe 

CPA: 18.12.11 Usługi drukowania znaczków pocztowych, znaczków skarbowych, druków manipulacyjnych, kart magnetycznych, 
czeków i innych papierów wartościowych itp. 

18.12.11.00 Wydrukowane nowe znaczki pocztowe, 
znaczki w arkuszach, czeki, banknoty i tym 
podobne 

I P 

CPA: 18.12.12 Usługi drukowania katalogów reklamowych, prospektów, plakatów i innych drukowanych materiałów reklamo
wych 

18.12.12.30 Wydrukowane katalogi handlowe I P 

18.12.12.50 Wydrukowane materiały reklamowe (z wyłą
czeniem katalogów handlowych) 

I P 

CPA: 18.12.13 Usługi drukowania gazet i czasopism wydawanych rzadziej niż cztery razy w tygodniu 

18.12.13.00 Wydrukowane gazety i czasopisma, ukazu
jące się rzadziej niż cztery razy w tygodniu 

I P 

CPA: 18.12.14 Usługi drukowania książek, różnego rodzaju map, obrazków, rysunków i fotografii, kart pocztowych 

18.12.14.07 Wydrukowane książki, broszury, ulotki 
i podobne materiały drukowane, w pojedyn
czych arkuszach 

I P 

18.12.14.14 Wydrukowane książki, broszury, ulotki 
i podobne materiały drukowane (z wyłącze
niem w pojedynczych arkuszach) 

I P 

18.12.14.21 Wydrukowane książki ilustrowane, książki do 
rysowania lub kolorowania, dla dzieci 

I P
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18.12.14.28 Wydrukowane słowniki i encyklopedie oraz 
ich wydania seryjne 

I P 

18.12.14.35 Wydrukowane mapy, mapy hydrograficzne 
lub podobne, w formie książkowej 

I P 

18.12.14.42 Wydrukowane mapy, mapy hydrograficzne 
lub podobne (z wyłączeniem w formie 
książkowej) 

I P 

18.12.14.49 Wydrukowane karty pocztowe, nawet ilust
rowane 

I P 

18.12.14.56 Wydrukowane karty z osobistymi pozdro
wieniami, wiadomościami lub ogłoszeniami, 
nawet ilustrowane, nawet z kopertami lub 
ozdobami 

I P 

18.12.14.63 Wydrukowane ilustracje, rysunki i fotografie I P 

CPA: 18.12.19 Pozostałe usługi drukowania, gdzie indziej niesklasyfikowane 

18.12.19.10 Wydrukowane kalendarze wszelkich rodza
jów, włączając bloki kalendarzowe 

I P 

18.12.19.20 Wydrukowane nuty (włączając pisane braj
lem) 

I P 

18.12.19.30 Wydrukowane kalkomanie (dekalkomanie) I P 

18.12.19.90 Pozostałe materiały drukowane, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

I P 

NACE: 18.13 Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku 

CPA: 18.13.10 Usługi związane z przygotowaniem do druku 

18.13.10.00 Składanie tekstu; usługi związane z wytwa
rzaniem płyt drukarskich; skład, fotoskład 

I 

CPA: 18.13.20 Klisze, płyty lub cylindry drukarskie i pozostałe wyroby w rodzaju stosowanych do drukowania 

18.13.20.00 Klisze, płyty lub cylindry drukarskie i pozos
tałe wyroby w rodzaju stosowanych do 
drukowania 

8442[.50(.20 + .80)] S 

CPA: 18.13.30 Usługi wspomagające drukowanie 

18.13.30.00 Pozostałe usługi graficzne I 

NACE: 18.14 Introligatorstwo i podobne usługi 

CPA: 18.14.10 Usługi introligatorskie i podobne usługi 

18.14.10.10 Usługi introligatorskie i wykończania książek 
i podobnych artykułów (składanie, zszywanie, 
klejenie, cięcie, oprawianie) 

I

PL L 254/98 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.9.2015



 

Prodcom Nazwa grupowania 
Powiązanie z Nomenklaturą 

Handlu Zagranicznego dla roku 
2015 (HS/CN) 

Ilość JM P 
Odnośn

ik do 
przypisu 

18.14.10.30 Usługi introligatorskie i wykończania czaso
pism, broszur, katalogów i materiałów rekla
mowych i ogłoszeniowych (składanie, zszy
wanie, klejenie, cięcie, oprawianie) 

I 

18.14.10.50 Usługi introligatorskie i wykończania, w tym 
wykończanie zadrukowanych papierów/kar
tonów, z wyłączeniem wykończania książek, 
czasopism, broszur, katalogów i materiałów 
reklamowych i ogłoszeniowych 

I 

NACE: 18.20 Reprodukcja zapisanych nośników informacji 

CPA: 18.20.10 Usługi reprodukcji nagrań dźwiękowych 

18.20.10.10 Usługi reprodukcji płyt gramofonowych I 

18.20.10.30 Usługi reprodukcji nagrań dźwiękowych na 
taśmach magnetycznych, o szerokości 
nieprzekraczającej 4 mm 

I 

18.20.10.50 Usługi reprodukcji nagrań dźwiękowych na 
taśmach magnetycznych o szerokości prze
kraczającej 4 mm, ale nieprzekraczającej 
6,5 mm 

I 

18.20.10.70 Usługi reprodukcji płyt kompaktowych I 

CPA: 18.20.20 Usługi reprodukcji nagrań wideo 

18.20.20.50 Usługi reprodukcji nagrań wideo na taśmach 
magnetycznych o szerokości przekraczającej 
6,5 mm 

I 

18.20.20.70 Usługi reprodukcji nagrań wideo na płytach 
i pozostałych nośnikach (z wyłączeniem taśm 
magnetycznych) 

I 

CPA: 18.20.30 Usługi reprodukcji komputerowych nośników informacji 

18.20.30.30 Usługi reprodukcji taśm magnetycznych 
będących nośnikami danych lub instrukcji, 
w rodzaju stosowanych w urządzeniach do 
automatycznego przetwarzania danych, 
o szerokości nieprzekraczającej 4 mm (z 
wyłączeniem nagrań dźwięku lub wizji) 

I 

18.20.30.50 Usługi reprodukcji taśm magnetycznych 
będących nośnikami danych lub instrukcji, 
w rodzaju stosowanych w urządzeniach do 
automatycznego przetwarzania danych, 
o szerokości przekraczającej 4 mm (z wyłą
czeniem nagrań dźwięku lub wizji) 

I 

18.20.30.70 Usługi reprodukcji komputerowych 
elementów wspomagających, będących 
nośnikami danych lub instrukcji, w rodzaju 
stosowanych w urządzeniach do automa
tycznego przetwarzania danych (z wyłącze
niem taśm magnetycznych, nagrań dźwięku 
lub wizji) 

I
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NACE: 19.10 Wytwarzanie i przetwarzanie koksu 

CPA: 19.10.30 Pak i koks pakowy 

19.10.30.00 Pak i koks pakowy, otrzymywane ze smoły 
węglowej lub z pozostałych smół mineral
nych 

2708[.10 + .20] kg T 

NACE: 20.11 Produkcja gazów technicznych 

CPA: 20.11.11 Wodór, argon, gazy szlachetne, azot i tlen 

20.11.11.20 Argon 2804 21 m 3 @ T 

20.11.11.30 Gazy szlachetne, z wyłączeniem argonu 2804[.29(.10 + .90)] m 3 @ T 

20.11.11.50 Wodór 2804 10 m 3 @ T 

20.11.11.60 Azot 2804 30 m 3 @ T 

20.11.11.70 Tlen 2804 40 m 3 @ T 

CPA: 20.11.12 Ditlenek węgla i pozostałe nieorganiczne związki tlenu z niemetalami 

20.11.12.30 Ditlenek węgla 2811 21 kg T 

20.11.12.50 Tritlenek siarki (bezwodnik siarkowy); trit
lenek arsenu 

2811 29 10 kg T 

20.11.12.70 Tlenki azotu 2811 29 30 kg T 

20.11.12.90 Nieorganiczne związki tlenowe niemetali, 
z wyłączeniem tritlenku siarki (bezwodnik 
siarkowy), tritlenku arsenu, tlenków azotu, 
ditlenku krzemu, ditlenku siarki, ditlenku 
węgla 

2811 29 90 kg T 

CPA: 20.11.13 Powietrze ciekłe i sprężone 

20.11.13.00 Ciekłe powietrze; sprężone powietrze 2853 00 30 kg T 

NACE: 20.12 Produkcja barwników i pigmentów 

CPA: 20.12.11 Tlenek i nadtlenek cynku; tlenki tytanu 

20.12.11.30 Tlenek cynku; nadtlenek cynku 2817 kg T 

20.12.11.50 Tlenki tytanu 2823 kg TiO 2 @ T 

CPA: 20.12.12 Tlenki i wodorotlenki chromu, manganu, ołowiu i miedzi 

20.12.12.00 Tlenki i wodorotlenki chromu, manganu, 
ołowiu i miedzi 

2819[.10 + .90(.10 + .90)] 
+ 2820[.10 + .90(.10 + 
.90)] + 2824[.10 + .90] + 
2825 50 

kg T
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CPA: 20.12.19 Tlenki, nadtlenki i wodorotlenki pozostałych metali 

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

2821[.10 + .20] kg T 

20.12.19.30 Tlenki i wodorotlenki kobaltu; techniczne 
tlenki kobaltu 

2822 kg T 

20.12.19.50 Tlenek i wodorotlenek litu; tlenki i wodoro
tlenki wanadu; tlenki i wodorotlenki niklu; 
tlenki germanu i ditlenek cyrkonu 

2825[.20 + .30 + .40 + 
.60] 

kg T 

20.12.19.73 Tlenki i wodorotlenki molibdenu 2825 70 kg T 

20.12.19.75 Tlenki antymonu 2825 80 kg T 

20.12.19.90 Zasady nieorganiczne, pozostałe tlenki, 
wodorotlenki i nadtlenki metali, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

2825[.90(.11 + .19 + .20 
+ .40 + .60 + .85)] 

kg T 

CPA: 20.12.21 Środki barwiące organiczne syntetyczne oraz preparaty na ich bazie; organiczne wyroby syntetyczne w rodzaju 
stosowanych jako fluorescencyjne środki rozjaśniające lub jako luminofory; laki barwnikowe i preparaty wytwo
rzone na ich bazie 

20.12.21.10 Barwniki zawiesinowe oraz preparaty na ich 
bazie 

3204 11 kg T 

20.12.21.20 Barwniki kwasowe i zaprawowe oraz prepa
raty na ich bazie 

3204 12 kg T 

20.12.21.30 Barwniki zasadowe oraz preparaty na ich 
bazie 

3204 13 kg T 

20.12.21.40 Barwniki bezpośrednie oraz preparaty na ich 
bazie 

3204 14 kg T 

20.12.21.50 Środki barwiące, organiczne, syntetyczne, 
pozostałe 

3204[.15 + .16 + .17 + 
.19 + .90] 

kg T 

20.12.21.60 Produkty organiczne, syntetyczne, stosowane 
jako fluorescencyjne środki rozjaśniające 

3204 20 kg T 

20.12.21.70 Laki barwnikowe; preparaty na bazie laków 
barwnikowych 

3205 kg T 

CPA: 20.12.22 Ekstrakty garbarskie pochodzenia roślinnego; garbniki i ich sole, etery, estry i pozostałe pochodne; środki barwiące 
pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego 

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

3201[.10 + .20 + .90(.20 
+ .90)] 

kg T
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20.12.22.70 Środki barwiące pochodzenia roślinnego lub 
zwierzęcego oraz preparaty na ich bazie 
(włącznie z ekstraktami barwiącymi) (z 
wyłączeniem czerni kostnej) 

3203[.00(.10 + .90)] kg T 

CPA: 20.12.23 Syntetyczne organiczne substancje garbujące; nieorganiczne substancje garbujące; preparaty garbujące; preparaty 
enzymatyczne do garbowania wstępnego 

20.12.23.30 Syntetyczne, organiczne substancje garbujące 3202 10 kg T 

20.12.23.50 Nieorganiczne substancje garbujące; preparaty 
garbujące, preparaty enzymatyczne do 
garbowania wstępnego 

3202 90 kg T 

CPA: 20.12.24 Środki barwiące gdzie indziej niesklasyfikowane; produkty nieorganiczne w rodzaju stosowanych jako luminofory 

20.12.24.15 Pigmenty i preparaty, na bazie ditlenku 
tytanu, zawierające 80 % masy ditlenku 
tytanu lub więcej 

3206 11 kg TiO 2 @ T 

20.12.24.19 Pigmenty i preparaty, na bazie ditlenku 
tytanu (z wyłączeniem zawierających 80 % 
masy ditlenku tytanu lub więcej) 

3206 19 kg TiO 2 @ T 

20.12.24.50 Pozostałe środki barwiące; pigmenty i prepa
raty na bazie związków nieorganicznych lub 
mineralnych; produkty nieorganiczne, 
w rodzaju stosowanych jako luminofory 

3206[.20 + .41 + .42 + 
.49(.10 + .70) + .50] 

kg T 

NACE: 20.13 Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów nieorganicznych 

CPA: 20.13.21 Niemetale (metaloidy) 

20.13.21.11 Chlor 2801 10 kg T 

20.13.21.16 Jod; fluor; brom 2801[.20 + .30(.10 + .90)] kg T 

20.13.21.20 Siarka sublimowana lub strącona; siarka 
koloidalna 

2802 kg T 

20.13.21.30 Węgiel (sadze oraz pozostałe postacie węgla, 
gdzie indziej niesklasyfikowane) 

2803 kg T 

20.13.21.40 Bor; tellur 2804[.50(.10 + .90)] kg T 

20.13.21.50 Krzem 2804[.61 + .69] kg T 

20.13.21.80 Fosfor; arsen; selen 2804[.70 + .80 + .90] kg T 

CPA: 20.13.22 Związki halogenów i siarki z niemetalami 

20.13.22.35 Chlorki i tlenochlorki fosforu 2812[.10(.11 + .15 + .16 
+ .18)] 

kg T
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20.13.22.37 Halogenki i tlenohalogenki niemetali, z wyłą
czeniem chlorków i tlenochlorków fosforu 

2812[.10(.91 + .93 + .94 
+ .95 + .99) + .90] 

kg T 

20.13.22.60 Siarczki niemetali; techniczny trisiarczek 
fosforu 

2813[.10 + .90(.10 + .90)] kg T 

CPA: 20.13.23 Metale alkaliczne lub metale ziem alkalicznych; metale ziem rzadkich, skand i itr; rtęć 

20.13.23.00 Metale alkaliczne lub metale ziem alkalicz
nych; metale ziem rzadkich, skand i itr; rtęć 

2805[.11 + .12 + .19(.10 
+ .90) + .30(.10 + .90) + 
.40(.10 + .90)] 

kg T 

CPA: 20.13.24 Chlorowodór; oleum; pentatlenek difosforu; pozostałe kwasy nieorganiczne; ditlenek krzemu i ditlenek siarki 

20.13.24.13 Chlorowodór (kwas chlorowodorowy) 2806 10 kg HCl @ T 

20.13.24.15 Kwas chlorosulfonowy 2806 20 kg T 

20.13.24.34 Kwas siarkowy; oleum 2807 kg H 2 SO 4 
@ 

T 

20.13.24.53 Pentatlenek difosforu 2809 10 kg P 2 O 5 @ T 

20.13.24.55 Kwas fosforowy i kwasy polifosforowe 2809 20 kg P 2 O 5 @ T 

20.13.24.60 Tlenki boru; kwasy borowe; pozostałe kwasy 
nieorganiczne, z wyłączeniem fluorowodoru 

2810[.00(.10 + .90)] + 
2811[.19(.10 + .20 + .80)] 

kg T 

20.13.24.73 Fluorowodór (kwas fluorowodorowy) 2811 11 kg HF @ T 

20.13.24.75 Ditlenek krzemu 2811 22 kg SiO 2 @ T 

20.13.24.77 Ditlenek siarki 2811 29 05 kg SO 2 @ T 

CPA: 20.13.25 Tlenki, wodorotlenki i nadtlenki pozostałych pierwiastków chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych; 
hydrazyna i hydroksyloamina i ich sole nieorganiczne 

20.13.25.25 Wodorotlenek sodu (soda kaustyczna), stały 2815 11 kg NaOH 
@ 

T 

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

2815 12 kg NaOH 
@ 

T 

20.13.25.30 Wodorotlenek potasu (potaż żrący) 2815 20 kg KOH @ T 

20.13.25.50 Nadtlenki sodu lub potasu 2815 30 kg T 

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

2816[.10 + .40] kg T
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20.13.25.70 Wodorotlenek glinu 2818 30 kg Al 2 O 3 
@ 

T 

20.13.25.80 Hydrazyna i hydroksylamina oraz ich sole 
nieorganiczne 

2825 10 kg T 

CPA: 20.13.31 Związki fluorowców z metalami 

20.13.31.10 Fluorki; fluorokrzemiany, fluorogliniany 
i pozostałe złożone sole fluorowe 

2826[.12 + .19(.10 + .90) 
+ .30 + .90(.10 + .80)] 

kg F @ T 

20.13.31.30 Chlorki, z wyłączeniem chlorku amonu 2827[.20 + .31 + .32 + 
.35 + .39(.10 + .20 + .30 + 
.85)] 

kg T 

20.13.31.50 Tlenochlorki i chlorki zasadowe miedzi 
i pozostałych metali 

2827[.41 + .49(.10 + .90)] kg T 

20.13.31.70 Bromki i tlenobromki; jodki i tlenojodki 2827[.51 + .59 + .60] kg T 

CPA: 20.13.32 Podchloryny, chlorany i nadchlorany 

20.13.32.30 Podchloryny (chlorany (I)); techniczny 
podchloryn wapnia; chloryny; podbrominy 

2828[.10 + .90] kg Cl @ T 

20.13.32.50 Chlorany i nadchlorany; bromiany i nadbro
miany; jodany i nadjodany 

2829[.11 + .19 + .90(.10 
+ .40 + .80)] 

kg T 

CPA: 20.13.41 Siarczki, siarczyny i siarczany 

20.13.41.10 Siarczki; polisiarczki, nawet niezdefiniowane 
chemicznie; ditioniny i sulfoksylany 

2830[.10 + .90(.11 + .85)] 
+ 2831[.10 + .90] 

kg T 

20.13.41.33 Siarczyny 2832[.10 + .20] kg 
Na 2 S 2 O 5 

@ 

T 

20.13.41.35 Tiosiarczany 2832 30 kg T 

20.13.41.51 Siarczany baru lub glinu 2833[.22 + .27] kg T 

20.13.41.57 Siarczany inne niż siarczany glinu i baru 2833[.11 + .19 + .21 + 
.24 + .25 + .29(.20 + .30 + 
.60 + .80)] 

kg T 

20.13.41.73 Ałuny 2833 30 kg T 

20.13.41.75 Nadtlenosiarczany (nadsiarczany) 2833 40 kg T 

CPA: 20.13.42 Podfosforany, fosforyny, fosforany i polifosforany oraz azotany, z wyłączeniem azotanu potasu 

20.13.42.10 Azotany (inne niż potasu) 2834[.29(.20 + .40 + .80)] kg N @ T
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20.13.42.20 Podfosforyny i fosforyny 2835 10 kg T 

20.13.42.30 Fosforany mono- lub disodu 2835 22 kg P 2 O 5 @ T 

20.13.42.40 Wodoroortofosforan wapnia (fosforan 
diwapnia) 

2835 25 kg P 2 O 5 @ T 

20.13.42.70 Trifosforan sodu (tripolifosforan sodu) 2835 31 kg P 2 O 5 @ T 

20.13.42.80 Fosforany (z wyłączeniem wodoroortofosfo
ranu wapnia i fosforanu mono- lub disodu); 
polifosforany (z wyłączeniem trifosforanu 
sodu) 

2835[.24 + .26 + .29(.10 
+ .30 + .90) + .39] 

kg T 

CPA: 20.13.43 Węglany 

20.13.43.10 Węglan sodu 2836 20 kg 
Na 2 CO 3 @ 

T 

20.13.43.20 Wodorowęglan sodu (kwaśny węglan sodu) 2836 30 kg T 

20.13.43.40 Węglan wapnia 2836 50 kg T 

20.13.43.90 Pozostałe węglany 2836[.40 + .60 + .91 + 
.92 + .99(.11 + .17 + .90)] 

kg T 

CPA: 20.13.51 Sole tlenowych i nadtlenowych kwasów metalicznych; koloidy metali szlachetnych 

20.13.51.10 Manganiny, manganiany i nadmanganiany; 
molibdeniany; wolframiany 

2841[.61 + .69 + .70 + 
.80] 

kg S 

20.13.51.25 Chromiany i dichromiany; nadtlenochro
miany 

2841[.30 + .50] kg T 

20.13.51.75 Sole tlenowych lub nadtlenowych kwasów 
metalicznych (z wyłączeniem chromianów, 
dichromianów, nadtlenochromianów, 
manganinów, manganianów i nadmangania
nów, molibdenianów, wolframianów) 

2841[.90(.30 + .85)] kg S 

20.13.51.83 Azotan srebra 2843 21 kg S 

20.13.51.85 Koloidy metali szlachetnych; związki i amal
gamaty metali szlachetnych (z wyłączeniem 
azotanu srebra) 

2843[.10(.10 + .90) + .29 
+ .30 + .90(.10 + .90)] 

kg S 

CPA: 20.13.52 Związki nieorganiczne gdzie indziej niesklasyfikowane, włącznie z wodą destylowaną; amalgamaty, inne niż 
amalgamaty metali szlachetnych 

20.13.52.50 Woda destylowana i woda do pomiarów 
przewodności oraz woda o podobnej czys
tości 

2853 00 10 kg S
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20.13.52.70 Związki nieorganiczne lub organiczne rtęci, 
chemicznie zdefiniowane jako związki rtęci (z 
wyłączeniem amalgamatów) 

2852 10 kg T 

20.13.52.75 Związki nieorganiczne lub organiczne rtęci, 
chemicznie niezdefiniowane jako związki 
rtęci (z wyłączeniem amalgamatów) 

2852 90 kg T 

20.13.52.90 Związki nieorganiczne, gdzie indziej nieskla
syfikowane; amalgamaty (z wyłączeniem 
wody destylowanej i wody do pomiarów 
przewodności oraz wody o podobnej czys
tości, ciekłego i sprężonego powietrza, amal
gamatów metali szlachetnych) 

2853[.00(.50 + .90)] kg S 

CPA: 20.13.61 Izotopy gdzie indziej niesklasyfikowane i ich związki, włączając ciężką wodę (tlenek deuteru) 

20.13.61.00 Ciężka woda (tlenek deuteru); izotopy i ich 
związki (z wyłączeniem izotopów promie
niotwórczych oraz rozszczepialnych lub 
paliworodnych izotopów) 

2845[.10 + .90(.10 + .90)] kg S 

CPA: 20.13.62 Cyjanki, tlenocyjanki i cyjanki złożone; pioruniany, cyjaniany i tiocyjaniany; krzemiany; borany; nadborany; 
pozostałe sole kwasów nieorganicznych lub kwasów nadtlenowych 

20.13.62.20 Cyjanki, tlenocyjanki i cyjanki złożone 2837[.11 + .19 + .20] kg T 

20.13.62.30 Borany, nadtlenoborany (nadborany) 2840[.11 + .19(.10 + .90) 
+ .20(.10 + .90) + .30] 

kg B 2 O 3 @ T 

20.13.62.40 Krzemiany; techniczne krzemiany metali 
alkalicznych 

2839[.11 + .19 + .90] kg SiO 2 @ T 

20.13.62.70 Krzemiany podwójne lub krzemiany złożone 2842 10 kg T 

20.13.62.80 Sole kwasów nieorganicznych lub nadtleno
kwasów (z wyłączeniem azydków oraz krze
mianów podwójnych lub złożonych) 

2842[.90(.10 + .80)] kg T 

CPA: 20.13.63 Nadtlenek wodoru 

20.13.63.00 Nadtlenek wodoru 2847 kg H 2 O 2 
@ 

T 

CPA: 20.13.64 Fosforki, węgliki, wodorki, azotki, azydki, krzemki i borki 

20.13.64.50 Węgliki, nawet niezdefiniowane chemicznie 2849[.10 + .20 + .90(.10 
+ .30 + .50 + .90)] 

kg T 

20.13.64.80 Fosforki (z wyłączeniem żelazofosforu), 
nawet niezdefiniowane chemicznie; wodorki, 
azotki, azydki, krzemki i borki, nawet 
niezdefiniowane chemicznie, inne niż 
związki, które są również węglikami objętymi 
pozycją 20.13.64.50 

2848 + 2850[.00(.20 + 
.60 + .90)] 

kg T
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CPA: 20.13.65 Związki metali ziem rzadkich, itru lub skandu 

20.13.65.00 Związki metali ziem rzadkich, itru lub 
skandu, lub mieszanin tych metali 

2846[.10 + .90] kg S 

CPA: 20.13.66 Siarka, z wyłączeniem siarki sublimowanej, strącanej i koloidalnej 

20.13.66.00 Siarka (z wyłączeniem siarki surowej, 
sublimowanej, strąconej i koloidalnej) 

2503 00 90 kg S 

CPA: 20.13.67 Piryty żelazowe wyprażone 

20.13.67.00 Piryty żelazowe wyprażone 2601 20 kg S 

CPA: 20.13.68 Kwarc piezoelektryczny; pozostałe kamienie syntetyczne lub odtworzone, szlachetne lub półszlachetne, nieobrobione 

20.13.68.00 Kamienie syntetyczne lub odtworzone, szla
chetne lub półszlachetne, nieobrobione lub 
tylko przepiłowane, lub zgrubnie kształto
wane 

7104[.10 + .20] g @ S 

NACE: 20.14 Produkcja pozostałych podstawowych chemikaliów organicznych 

CPA: 20.14.11 Węglowodory alifatyczne 

20.14.11.20 Węglowodory alifatyczne nasycone 2901 10 kg T 

20.14.11.30 Etylen 2901 21 kg T 

20.14.11.40 Propen (propylen) 2901 22 kg T 

20.14.11.50 Buten (butylen) i jego izomery 2901 23 kg T 

20.14.11.60 Butadien-1,3 i izopren 2901 24 kg T 

20.14.11.90 Węglowodory alifatyczne nienasycone (z 
wyłączeniem etylenu, propenu, butenu, buta
dienu-1,3, izoprenu) 

2901 29 kg T 

CPA: 20.14.12 Węglowodory cykliczne 

20.14.12.13 Cykloheksan 2902 11 kg T 

20.14.12.15 Cykloalkany, cykloalkeny i cykloterpeny (z 
wyłączeniem cykloheksanu) 

2902 19 kg T 

20.14.12.23 Benzen 2902 20 kg T 

20.14.12.25 Toluen 2902 30 kg T 

20.14.12.43 o-Ksylen 2902 41 kg T 

20.14.12.45 p-Ksylen 2902 43 kg T 

20.14.12.47 m-Ksylen; mieszaniny izomerów ksylenu 2902[.42 + .44] kg T
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20.14.12.50 Styren 2902 50 kg T 

20.14.12.60 Etylobenzen 2902 60 kg T 

20.14.12.70 Kumen 2902 70 kg T 

20.14.12.90 Pozostałe węglowodory cykliczne 2902 90 kg T 

CPA: 20.14.13 Fluorowcowane pochodne węglowodorów alifatycznych 

20.14.13.13 Chlorometan (chlorek metylu) oraz chlo
roetan (chlorek etylu) 

2903 11 kg T 

20.14.13.15 Dichlorometan (chlorek metylenu) 2903 12 kg T 

20.14.13.23 Chloroform (trichlorometan) 2903 13 kg T 

20.14.13.25 Tetrachlorek węgla 2903 14 kg T 

20.14.13.53 Dichlorek etylenu (ISO) (1,2-dichloroetan) 2903 15 kg T 

20.14.13.57 Nasycone chlorowane pochodne węglowo
dorów alifatycznych, gdzie indziej niesklasy
fikowane 

2903[.19(.10 + .80)] kg T 

20.14.13.71 Chlorek winylu (chloroetylen) 2903 21 kg T 

20.14.13.74 Trichloroetylen; tetrachloroetylen (perchlo
roetylen) 

2903[.22 + .23] kg T 

20.14.13.79 Nienasycone chlorowane pochodne węglo
wodorów alifatycznych (z wyłączeniem 
chlorku winylu, trichloroetylenu, tetrachlo
roetylenu) 

2903 29 kg T 

CPA: 20.14.14 Pochodne węglowodorów sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane, nawet fluorowcowane 

20.14.14.50 Pochodne węglowodorów zawierające tylko 
grupy sulfonowe, ich sole i estry etylowe 

2904 10 kg T 

20.14.14.70 Pochodne węglowodorów zawierające tylko 
grupy nitrowe lub tylko grupy nitrozowe 

2904 20 kg T 

20.14.14.90 Pochodne węglowodorów (z wyłączeniem 
pochodnych węglowodorów zawierających 
tylko grupy sulfonowe, ich soli i ich estrów 
etylowych, oraz pochodnych węglowodorów 
zawierających tylko grupy nitrowe lub tylko 
grupy nitrozowe) 

2904[.90(.40 + .95)] kg T 

CPA: 20.14.19 Pozostałe pochodne węglowodorów 

20.14.19.10 Fluorowane, bromowane lub jodowane 
pochodne węglowodorów alifatycznych 

2903[.31 + .39(.11 + .15 
+ .19 + .90)] 

kg S
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20.14.19.30 Fluorowcowane pochodne węglowodorów 
alifatycznych, zawierające dwa lub więcej 
różnych fluorowców 

2903[.71 + .72 + .73 + 
.74 + .75 + .76(.10 + .20 + 
.90) + .77(.10 + .20 + .30 
+ .40 + .50 + .90) + .78 + 
.79(.11 + .19 + .21 + .29 + 
.90)] 

kg S 

20.14.19.50 Fluorowcowane pochodne węglowodorów 
cykloalkanowych, cykloalkenowych i cyklo
terpenowych 

2903[.81 + .82 + .89(.10 
+ .90)] 

kg S 

20.14.19.70 Fluorowcowane pochodne węglowodorów 
aromatycznych 

2903[.91 + .92 + .99(.10 
+ .90)] 

kg S 

CPA: 20.14.21 Alkohole tłuszczowe przemysłowe 

20.14.21.00 Alkohole tłuszczowe przemysłowe 3823 70 kg T 

CPA: 20.14.22 Alkohole monowodorotlenowe 

20.14.22.10 Metanol (alkohol metylowy) 2905 11 kg T 

20.14.22.20 Propan-1-ol (alkohol propylowy) i propan-2- 
ol (alkohol izopropylowy) 

2905 12 kg T 

20.14.22.30 Butan-1-ol (alkohol n-butylowy) 2905 13 kg T 

20.14.22.40 Butanole (z wyłączeniem butan-1-olu (alko
holu n-butylowego)) 

2905[.14(.10 + .90)] kg T 

20.14.22.63 Oktanol (alkohol oktylowy) i jego izomery 2905[.16(.20 + .85)] kg T 

20.14.22.65 Alkohol laurylowy; alkohol cetylowy; alkohol 
stearylowy oraz pozostałe nasycone alkohole 
monowodorotlenowe (z wyłączeniem alko
holu metylowego, propylowego, izopropylo
wego, n-butanolu, pozostałych butanoli, 
alkoholu oktylowego) 

2905[.17 + .19] kg T 

20.14.22.70 Nienasycone alkohole monowodorotlenowe 2905[.22 + .29(.10 + .90)] kg T 

CPA: 20.14.23 Diole, alkohole wielowodorotlenowe, alkohole cykliczne i ich pochodne 

20.14.23.10 Glikol etylenowy (etanodiol) 2905 31 kg T 

20.14.23.20 Glikol propylenowy (propano-1,2-diol) 2905 32 kg T 

20.14.23.33 D-sorbit (sorbitol) 2905[.44(.11 + .19 + .91 
+ .99)] 

kg T 

20.14.23.39 Diole i alkohole wielowodorotlenowe (z 
wyłączeniem glikolu etylenowego, glikolu 
propylenowego, D-sorbitu) 

2905[.39(.20 + .25 + .30 
+ .95) + .41 + .42 + .43 + 
.49] 

kg T 

20.14.23.50 Pochodne alkoholi alifatycznych, fluorowco
wane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozo
wane 

2905[.51 + .59(.91 + .98)] kg T 

20.14.23.60 Glicerol (także syntetyczny; z wyłączeniem 
glicerolu surowego, wód glicerolowych 
i ługów glicerolowych) 

2905 45 kg T
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20.14.23.73 Alkohole cykloalkanowe, cykloalkenowe 
i cykloterpenowe i ich fluorowcowane, 
sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane 
pochodne 

2906[.11 + .12 + .13(.10 
+ .90) + .19] 

kg T 

20.14.23.75 Alkohole aromatyczne i ich fluorowcowane, 
sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane 
pochodne 

2906[.21 + .29] kg T 

CPA: 20.14.24 Fenole; fenyloalkohole i pochodne fenoli 

20.14.24.10 Monofenole 2907[.11 + .12 + .13 + 
.15(.10 + .90) + .19(.10 + 
.90)] 

kg T 

20.14.24.33 4,4’-izopropylidenodifenol (bisfenol A, dife
nylolopropan) i jego sole 

2907 23 kg T 

20.14.24.39 Polifenole (włączając sole; z wyłączeniem 
4,4'-izopropylidenodifenolu); fenoloalkohole 

2907[.21 + .22 + .29] kg T 

20.14.24.50 Fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub 
nitrozowane pochodne fenoli lub fenoloal
koholi 

2908[.11 + .19 + .91 + 
.92 + .99] 

kg T 

CPA: 20.14.31 Kwasy tłuszczowe monokarboksylowe przemysłowe; kwaśne oleje z rafinacji 

20.14.31.20 Kwas stearynowy przemysłowy 3823 11 kg T 

20.14.31.30 Kwas oleinowy przemysłowy 3823 12 kg T 

20.14.31.50 Kwasy tłuszczowe oleju talowego przemy
słowe 

3823 13 kg T 

20.14.31.95 Kwasy tłuszczowe monokarboksylowe prze
mysłowe, destylowane (inne niż kwas steary
nowy, kwasy tłuszczowe oleju talowego) 

3823 19 10 kg T 

20.14.31.97 Kwasy tłuszczowe monokarboksylowe prze
mysłowe (inne niż kwas stearynowy, kwas 
oleinowy, kwasy tłuszczowe oleju talowego, 
kwasy destylowane) 

3823[.19(.30 + .90)] kg T 

CPA: 20.14.32 Nasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe i ich pochodne 

20.14.32.15 Octan etylu 2915 31 kg T 

20.14.32.19 Estry kwasu octowego (z wyłączeniem octanu 
etylu) 

2915[.32 + .33 + .36 + 
.39] 

kg T 

20.14.32.20 Kwasy mono-, di-, trichlorooctowe, kwas 
propionowy, kwasy butanowe i pentanowe; 
ich sole i estry 

2915[.40 + .50 + .60(.11 
+ .19 + .90)] 

kg T 

20.14.32.35 Kwas palmitynowy, kwas stearynowy, ich 
sole i estry 

2915[.70(.40 + .50)] kg T
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20.14.32.50 Kwas mrówkowy, jego sole i estry 2915[.11 + .12 + .13] kg T 

20.14.32.71 Kwas octowy 2915 21 kg T 

20.14.32.77 Bezwodnik octowy 2915 24 kg T 

20.14.32.78 Sole kwasu octowego 2915 29 kg T 

20.14.32.80 Kwas laurynowy i pozostałe nasycone alifa
tyczne kwasy monokarboksylowe, ich sole 
i estry 

2915[.90(.30 + .70)] kg T 

CPA: 20.14.33 Nienasycone kwasy monokarboksylowe; kwasy polikarboksylowe alifatyczne, cykloalkanowe, cykloalkenowe 
i cykloterpenowe oraz ich pochodne 

20.14.33.10 Kwas akrylowy i jego sole oraz pozostałe 
kwasy monokarboksylowe 

2916[.11 + .16 + .19(.10 
+ .40 + .95) + .20] 

kg T 

20.14.33.20 Estry kwasu akrylowego 2916 12 kg T 

20.14.33.30 Kwas metakrylowy i jego sole 2916 13 kg T 

20.14.33.40 Estry kwasu metakrylowego 2916 14 kg T 

20.14.33.50 Kwas oleinowy, linolowy i linolenowy; ich 
sole i estry 

2916 15 kg T 

20.14.33.63 Kwas benzoesowy, jego sole i estry 2916 31 kg T 

20.14.33.65 Nadtlenek benzoilu i chlorek benzoilu 2916 32 kg T 

20.14.33.67 Kwas fenylooctowy; jego sole i estry 2916[.34 + .39(.10)] kg T 

20.14.33.70 Kwasy monokarboksylowe aromatyczne, ich 
bezwodniki, halogenki, nadtlenki, nadtleno
kwasy oraz ich pochodne (z wyłączeniem 
kwasu benzoesowego, kwasu fenylooctowego 
oraz ich soli i estrów, nadtlenku benzoilu, 
chlorku benzoilu) 

2916 39 90 kg T 

20.14.33.83 Kwas szczawiowy, azelainowy, malonowy 
i pozostałe, cykloalkanowe, cykloalkenowe 
lub cykloterpenowe kwasy polikarboksylowe, 
sole 

2917[.11 + .13(.10 + .90) 
+ .19(.10 + .90) + .20] 

kg T 

20.14.33.85 Kwas adypinowy, jego sole i estry 2917 12 kg T 

20.14.33.87 Bezwodnik maleinowy 2917 14 kg T 

CPA: 20.14.34 Kwasy aromatyczne polikarboksylowe i karboksylowe z dodatkową tlenową grupą funkcyjną; ich pochodne, 
z wyłączeniem kwasu salicylowego i jego soli 

20.14.34.10 z Ortoftalany dibutylu i dioktylu 2917[.32 + .34(.00a)] kg T 

20.14.34.20 z Pozostałe estry kwasu ortoftalowego 2917[.33 + .34(.00b)] kg T 

20.14.34.30 Bezwodnik ftalowy; kwas tereftalowy i jego 
sole 

2917[.35 + .36] kg T
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20.14.34.40 Aromatyczne kwasy polikarboksylowe, ich 
bezwodniki, halogenki, nadtlenki, nadtleno
kwasy oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, 
nitrowane lub nitrozowane pochodne (z 
wyłączeniem estrów kwasu ortoftalowego, 
bezwodnika ftalowego, kwasu tereftalowego 
i jego soli) 

2917[.37 + .39(.20 + .95)] kg T 

20.14.34.73 Kwas cytrynowy i jego sole i estry 2918[.14 + .15] kg T 

20.14.34.75 Kwasy karboksylowe z alkoholową, fenolową, 
aldehydową lub ketonową grupą funkcyjną 

2918[.11 + .12 + .13 + 
.16 + .18 + .19(.30 + .40 + 
.50 + .98) + .29 + .30 + 
.91 + .99(.40 + .90)] 

kg T 

CPA: 20.14.41 Związki z aminową grupą funkcyjną 

20.14.41.13 Metyloamina, di- lub trimetyloamina i ich 
sole 

2921 11 kg T 

20.14.41.19 Pozostałe monoaminy alifatyczne i ich 
pochodne, ich sole 

2921[.19(.40 + .50 + .60 
+ .99)] 

kg T 

20.14.41.23 Heksametylenodiamina i jej sole; etylenodia
mina i jej sole 

2921[.21 + .22] kg T 

20.14.41.29 Pozostałe poliaminy alifatyczne i ich 
pochodne, ich sole 

2921 29 kg T 

20.14.41.30 Cykloalkanowe, cykloalkenowe lub cykloter
penowe mono- lub poliaminy i ich pochodne 
oraz ich sole 

2921[.30(.10 + .91 + .99)] kg T 

20.14.41.51 Anilina i jej sole (z wyłączeniem pochod
nych) 

2921 41 kg T 

20.14.41.53 Pochodne aniliny i ich sole 2921 42 kg T 

20.14.41.59 Pozostałe monoaminy aromatyczne i ich 
pochodne; ich sole 

2921[.43 + .44 + .45 + 
.46 + .49] 

kg T 

20.14.41.70 Poliaminy aromatyczne i ich pochodne; ich 
sole 

2921[.51(.11 + .19 + .90) 
+ .59(.50 + .90)] 

kg T 

CPA: 20.14.42 Związki aminowe z tlenową grupą funkcyjną, z wyłączeniem lizyny i kwasu glutaminowego 

20.14.42.33 Monoetanoloamina i jej sole 2922 11 kg T 

20.14.42.35 Dietanoloamina i jej sole 2922 12 kg T 

20.14.42.37 Trietanoloamina i jej sole 2922[.13(.10 + .90)] kg T
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20.14.42.39 Aminoalkohole, ich etery i estry z tylko 1 
tlenową grupą funkcyjną oraz ich sole (inne 
niż monoetanoloamina, dietanoloamina, trie
tanoloamina i ich sole) 

2922[.14 + .19(.10 + .20 
+ .30 + .85)] 

kg T 

20.14.42.90 Związki aminowe z tlenową grupą funkcyjną 
(inne niż aminoalkohole, ich estry i etery 
oraz sole, lizyna, jej sole i estry, kwas gluta
minowy i jego sole i estry) 

2922[.21 + .29 + .31 + 
.39 + .43 + .44 + .49(.20 + 
.85) + .50] 

kg T 

CPA: 20.14.43 Ureiny; związki z karboksyamidową i nitrylową grupą funkcyjną; ich pochodne 

20.14.43.10 Ureiny i ich pochodne oraz ich sole 2924 21 kg T 

20.14.43.20 Sacharyna i jej sole 2925 11 kg T 

20.14.43.30 Imidy i ich pochodne oraz ich sole (z wyłą
czeniem sacharyny i jej soli) 

2925[.12 + .19(.20 + .95)] kg T 

20.14.43.40 Iminy i ich pochodne oraz ich sole 2925[.21 + .29] kg T 

20.14.43.50 Akrylonitryl 2926 10 kg T 

20.14.43.60 1-cyjanoguanidyna (dicyjanodiamid) 2926 20 kg T 

20.14.43.70 Związki z nitrylową grupą funkcyjną (inne 
niż akrylonitryl, 1-cyjanoguanidyna (dicyja
nodiamid)) 

2926[.30 + .90(.20 + .95)] kg T 

CPA: 20.14.44 Związki z inną azotową grupą funkcyjną 

20.14.44.20 Diazo-, azo- lub azoksyzwiązki 2927 kg T 

20.14.44.30 Pochodne organiczne hydrazyny lub hydro
ksyloaminy 

2928[.00(.10 + .90)] kg T 

20.14.44.50 Izocyjaniany 2929 10 kg T 

20.14.44.90 Związki z inną azotową grupą funkcyjną (z 
wyłączeniem izocyjanianów) 

2929 90 kg T 

CPA: 20.14.51 Związki siarki organiczne i pozostałe związki organiczno-nieorganiczne 

20.14.51.33 Tiokarbaminiany i ditiokarbaminiany; tiuram 
(mono-, di- lub tetrasulfidy); metionina 

2930[.20 + .30 + .40(.10 
+ .90)] 

kg T 

20.14.51.39 Pozostałe organiczne związki siarki 2930[.50 + .90(.13 + .16 
+ .20 + .30 + .40 + .50 + 
.60 + .99)] 

kg T
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20.14.51.51 Związki organiczno-nieorganiczne (z wyłą
czeniem organicznych związków siarki) 

2931[.10 + .20 + .90(.10 
+ .20 + .30 + .40 + .50 + 
.60 + .80)] 

kg T 

CPA: 20.14.52 Związki heterocykliczne, gdzie indziej niesklasyfikowane; kwasy nukleinowe i ich sole 

20.14.52.15 Tetrahydrofuran, aldehyd 2-furylowy, alkohol 
furfurylowy, alkohol tetrahydrofurfurylowy 
i piperonal 

2932[.11 + .12 + .13 + 
.93] 

kg T 

20.14.52.25 Związki heterocykliczne tylko z heteroato
mem(-ami) tlenu (z wyłączeniem innych 
laktonów) 

2932[.19 + .91 + .92 + 
.94 + .95 + .99] 

kg T 

20.14.52.30 Związki heterocykliczne tylko z hetero
atomem (-ami) azotu, zawierające w struk
turze nieskondensowany pierścień imidazo
lowy (z wyłączeniem hydantoiny i jej 
pochodnych) 

2933[.29(.10 + .90)] kg T 

20.14.52.60 Melamina 2933 61 kg T 

20.14.52.80 Związki zawierające w strukturze nieskon
densowany pierścień pirydynowy lub układ 
pierścieniowy chinolinowy lub izochinoli
nowy, nieskondensowany dalej; laktamy; 
pozostałe związki heterocykliczne tylko 
z heteroatomem(-ami) azotu (z wyłączeniem 
związków zawierających w strukturze 
nieskondensowany pierścień pirazolowy, 
nieskondensowany pierścień imidazolowy, 
pierścień pirymidynowy, pierścień piperazy
nowy lub nieskondensowany pierścień tria
zyny) 

2933[.31 + .32 + .33 + 
.39(.10 + .20 + .25 + .35 + 
.40 + .45 + .50 + .55 + 
.99) + .41 + .49(.10 + .30 
+ .90) + .71 + .72 + .79 + 
.91(.10 + .90) + .99(.20 + 
.50 + .80)] 

kg T 

20.14.52.90 Kwasy nukleinowe i pozostałe związki hete
rocykliczne, tiazol, benzotiazol, pozostałe 
pierścienie 

2934[.10 + .20(.20 + .80) 
+ .91 + .99(.60 + .90)] 

kg T 

CPA: 20.14.53 Estry fosforowe i ich sole lub estry pozostałych kwasów nieorganicznych (z wyłączeniem estrów halogenków 
wodoru) i ich sole; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne 

20.14.53.50 Estry fosforowe i ich sole (włącznie z fosfo
ranami kwasu mlekowego; ich fluorowcowa
nymi, sulfonowanymi, nitrowanymi lub 
nitrozowanymi pochodnymi) 

2919[.10 + .90] kg T 

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

2920[.11 + .19 + .90(.10 
+ .20 + .30 + .40 + .50 + 
.85)] 

kg T 

CPA: 20.14.61 Związki z aldehydową grupą funkcyjną 

20.14.61.11 Metanal (formaldehyd) 2912 11 kg T 

20.14.61.13 Etanal (acetaldehyd) 2912 12 kg T
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20.14.61.15 z Butan-1-al (aldehyd masłowy, normalny 
izomer) 

2912 19 00a kg T 

20.14.61.19 z Aldehydy alifatyczne bez innej tlenowej 
grupy funkcyjnej (inne niż metanal (formal
dehyd), etanal (acetaldehyd), butan-1- al 
(aldehyd masłowy, normalny izomer)) 

2912 19 00b kg T 

20.14.61.20 Aldehydy cykliczne, bez innej tlenowej grupy 
funkcyjnej 

2912[.21 + .29] kg S 

20.14.61.35 Aldehydoalkohole, aldehydoetery, aldehydo
fenole i aldehydy z inną tlenową grupą 
funkcyjną 

2912[.41 + .42 + .49] kg S 

20.14.61.50 Cykliczne polimery aldehydów 2912 50 kg S 

20.14.61.60 Paraformaldehyd 2912 60 kg T 

20.14.61.70 Fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub 
nitrozowane pochodne cyklicznych poli
merów aldehydów lub paraformaldehydu 

2913 kg S 

CPA: 20.14.62 Związki z ketonową i chinonową grupą funkcyjną 

20.14.62.11 Aceton 2914 11 kg T 

20.14.62.13 Butanon (keton metylowo-etylowy) 2914 12 kg T 

20.14.62.15 4-Metylopentan-2-on (keton metylowo- 
izobutylowy) 

2914 13 kg T 

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

2914[.19(.10 + .90)] kg T 

20.14.62.31 z Kamfora; ketony aromatyczne bez innej 
tlenowej grupy funkcyjnej; ketonoalkohole; 
ketonoaldehydy; ketonofenole i ketony z inną 
tlenową grupą funkcyjną 

2914[.29(.00a) + .31 + .39 
+ .40(.10 + .90) + .50] 

kg T 

20.14.62.33 Cykloheksanon i metylocykloheksanony 2914 22 kg T 

20.14.62.35 Jonony i metylojonony 2914 23 kg T 

20.14.62.39 z Ketony cykloalkanowe, cykloalkenowe lub 
cykloterpenowe bez innej tlenowej grupy 
funkcyjnej (inne niż kamfora, cykloheksanon 
i metylocykloheksanony, jonony i metylojo
nony) 

2914 29 00b kg T
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20.14.62.60 Chinony 2914[.61 + .69(.10 + .90)] kg T 

20.14.62.70 Fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub 
nitrozowane pochodne ketonów i chinonów 

2914 70 kg T 

CPA: 20.14.63 Etery, nadtlenki organiczne, epoksydy, acetale i półacetale i ich pochodne 

20.14.63.10 Etery alifatyczne i ich fluorowcowane, sulfo
nowane, nitrowane lub nitrozowane 
pochodne 

2909[.11 + .19(.10 + .90)] kg T 

20.14.63.23 Etery cykloalkanowe, cykloalkenowe lub 
cykloterpenowe i ich fluorowcowane, sulfo
nowane, nitrowane lub nitrozowane 
pochodne 

2909 20 kg T 

20.14.63.25 Etery aromatyczne i ich fluorowcowane, 
sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane 
pochodne 

2909[.30(.10 + .31 + .35 
+ .38 + .90)] 

kg T 

20.14.63.33 2,2'-Oksydietanol (glikol dietylenowy, digol) 2909 41 kg T 

20.14.63.39 Eteroalkohole i ich fluorowcowane, sulfono
wane, nitrowane lub nitrozowane pochodne 
(inne niż 2,2'-oksydietanol) 

2909[.43 + .44 + .49(.11 
+ .80)] 

kg T 

20.14.63.50 Eterofenole; eteroalkoholofenole i ich fluo
rowcowane, sulfonowane, nitrowane lub 
nitrozowane pochodne 

2909 50 kg S 

20.14.63.60 Nadtlenki alkoholi, eterów i ketonów oraz ich 
fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub 
nitrozowane pochodne 

2909 60 kg S 

20.14.63.73 Oksiran (tlenek etylenu) 2910 10 kg T 

20.14.63.75 Metylooksiran (tlenek propylenu) 2910 20 kg T 

20.14.63.79 Epoksydy, epoksyalkohole, epoksyfenole, 
epoksyetery, z pierścieniem trójczłonowym 
oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitro
wane lub nitrozowane pochodne, inne niż 
oksiran, metylooksiran (tlenek propylenu) 

2910[.30 + .40 + .90] kg T 

20.14.63.80 Acetale i półacetale oraz ich fluorowcowane, 
sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane 
pochodne 

2911 kg T 

CPA: 20.14.64 Enzymy i pozostałe związki organiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane 

20.14.64.30 Pozostałe związki organiczne, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

2942 kg T
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20.14.64.50 Podpuszczka i jej koncentraty 3507 10 kg S 

20.14.64.70 Enzymy; preparaty enzymatyczne, gdzie 
indziej niesklasyfikowane (z wyłączeniem 
podpuszczki i jej koncentratów) 

3507[.90(.30 + .90)] kg S 

CPA: 20.14.71 Pochodne produktów roślinnych, włączając pochodne produktów żywicznych 

20.14.71.20 Aktywowane naturalne produkty mineralne; 
czerń kostna 

3802 90 kg S 

20.14.71.30 Olej talowy, nawet oczyszczony 3803[.00(.10 + .90)] kg S 

20.14.71.40 Terpentyna balsamiczna, ekstrakcyjna lub 
siarczanowa, olejek sosnowy i podobne 

3805[.10(.10 + .30 + .90) 
+ .90(.10 + .90)] 

kg S 

20.14.71.50 Kalafonia i kwasy żywiczne oraz ich 
pochodne; spirytus kalafoniowy i olejki kala
foniowe; żywice ciekłe 

3806[.10 + .20 + .30 + 
.90] 

kg S 

20.14.71.70 Smoła drzewna; oleje ze smoły drzewnej; 
kreozot drzewny; drzewna benzyna ciężka; 
pak roślinny; pak browarniany oraz preparaty 
podobne na bazie kalafonii, kwasów żywicz
nych lub paku roślinnego 

3807[.00(.10 + .90)] kg T 

CPA: 20.14.72 Węgiel drzewny 

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

4402[.10 + .90] kg S 

CPA: 20.14.73 Oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej oraz podobne produkty 

20.14.73.20 Benzol (benzen); toluol (toluen) i ksylol 
(ksyleny) 

2707[.10 + .20 + .30] kg T 

20.14.73.40 Naftalen i pozostałe mieszaniny węglowo
dorów aromatycznych, z wyłączeniem 
benzolu, toluolu i ksylolu 

2707[.40 + .50] kg T 

20.14.73.60 Fenole 2707 99 80 kg T 

20.14.73.90 Pozostałe oleje i produkty olejowe, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

2707[.91 + .99(.11 + .19 
+ .20 + .50 + .91 + .99)] 

kg T 

CPA: 20.14.74 Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu ≥ 80 % obj. 

20.14.74.00 Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej 
mocy alkoholu 80 % obj. lub większej 
(ważne: z wyłączeniem akcyzy na alkohol) 

2207 10 l @ S 

CPA: 20.14.75 Alkohol etylowy skażony i pozostałe skażone wyroby alkoholowe o dowolnej mocy 

20.14.75.00 Alkohol etylowy skażony i pozostałe skażone 
wyroby alkoholowe o dowolnej mocy 

2207 20 l @ S
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NACE: 20.15 Produkcja nawozów i związków azotowych 

CPA: 20.15.10 Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące; amoniak 

20.15.10.50 Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące 2808 kg N @ T 

20.15.10.75 Amoniak bezwodny 2814 10 kg N @ T 

20.15.10.77 Amoniak w roztworze wodnym 2814 20 kg N @ T 

CPA: 20.15.20 Chlorek amonu; azotyny 

20.15.20.30 Chlorek amonu 2827 10 kg T 

20.15.20.80 Azotyny 2834 10 kg N @ T 

CPA: 20.15.31 Mocznik 

20.15.31.30 Mocznik zawierający więcej niż 45 % masy 
azotu w suchym bezwodnym produkcie (inny 
niż w tabletkach lub podobnych postaciach 
lub w opakowaniach o masie brutto 
nieprzekraczającej 10 kg) 

3102 10 10 kg N @ T 

20.15.31.80 Mocznik zawierający 45 % lub mniej masy 
azotu w suchym bezwodnym produkcie (inny 
niż w tabletkach lub podobnych postaciach 
lub w opakowaniach o masie brutto 
nieprzekraczającej 10 kg) 

3102 10 90 kg N @ T 

CPA: 20.15.32 Siarczan amonu 

20.15.32.00 Siarczan amonu (inny niż w tabletkach lub 
w podobnych postaciach lub w opakowa
niach o masie brutto nieprzekraczającej 
10 kg) 

3102 21 kg N @ T 

CPA: 20.15.33 Azotan amonu 

20.15.33.00 Azotan amonu (inny niż w tabletkach lub 
w podobnych postaciach lub w opakowa
niach o masie brutto nieprzekraczającej 
10 kg) 

3102[.30(.10 + .90)] kg N @ T 

CPA: 20.15.34 Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonu 

20.15.34.00 Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia 
i azotanu amonu (inne niż w tabletkach lub 
w podobnych postaciach lub w opakowa
niach o masie brutto nieprzekraczającej 
10 kg) 

3102 60 kg N @ T 

CPA: 20.15.35 Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi 
nawozami 

20.15.35.30 Mieszaniny azotanu amonu z węglanem 
wapnia, o zawartości azotu nieprzekraczającej 
28 % masy 

3102 40 10 kg N @ T
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20.15.35.80 Mieszaniny azotanu amonu z węglanem 
wapnia, o zawartości azotu przekraczającej 
28 % masy 

3102 40 90 kg N @ T 

CPA: 20.15.39 Pozostałe nawozy azotowe i ich mieszaniny 

20.15.39.30 Sole podwójne i mieszaniny siarczanu amonu 
i azotanu amonu (inne niż w tabletkach lub 
podobnych postaciach lub w opakowaniach 
o masie brutto nieprzekraczającej 10 kg) 

3102 29 kg N @ T 

20.15.39.60 Mieszaniny mocznika i azotanu amonu 
w roztworze wodnym lub amoniakalnym 
(inne niż w tabletkach lub podobnych 
postaciach lub w opakowaniach o masie 
brutto nieprzekraczającej 10 kg) 

3102 80 kg N @ T 

20.15.39.90 Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

3102 90 kg N @ T 

CPA: 20.15.41 Superfosfaty 

20.15.41.00 Superfosfaty (inne niż w tabletkach lub 
w podobnych postaciach lub w opakowa
niach o masie brutto nieprzekraczającej 
10 kg) 

3103[.10(.10 + .90)] kg P 2 O 5 @ T 

CPA: 20.15.49 Pozostałe nawozy fosforowe 

20.15.49.00 Nawozy mineralne lub chemiczne, fosforowe, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

3103 90 kg P 2 O 5 @ T 

CPA: 20.15.51 Chlorek potasu 

20.15.51.00 Chlorek potasu (inny niż w tabletkach lub 
w podobnych postaciach lub w opakowa
niach o masie brutto nieprzekraczającej 
10 kg) 

3104[.20(.10 + .50 + .90)] kg K 2 O @ T 

CPA: 20.15.52 Siarczan potasu 

20.15.52.00 Siarczan potasu (inny niż w tabletkach lub 
w podobnych postaciach lub w opakowa
niach o masie brutto nieprzekraczającej 
10 kg) 

3104 30 kg K 2 O @ T 

CPA: 20.15.59 Pozostałe nawozy potasowe 

20.15.59.00 Nawozy mineralne lub chemiczne, potasowe, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

3104 90 kg K 2 O @ T 

CPA: 20.15.60 Azotan sodu 

20.15.60.00 Azotan sodu 3102 50 kg T
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CPA: 20.15.71 Nawozy zawierające trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor i potas 

20.15.71.00 Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające 
trzy pierwiastki nawozowe: azot, fosfor 
i potas (inne niż w tabletkach lub podobnych 
postaciach lub w opakowaniach o masie 
brutto nieprzekraczającej 10 kg) 

3105[.20(.10 + .90)] kg T 

CPA: 20.15.72 Wodoroortofosforan diamonu (fosforan diamonu) 

20.15.72.00 Wodoroortofosforan diamonu (fosforan 
diamonu) (inny niż w tabletkach lub 
w podobnych postaciach lub w opakowa
niach o masie brutto nieprzekraczającej 
10 kg) 

3105 30 kg T 

CPA: 20.15.73 Diwodoroortofosforan amonu (fosforan monoamonu) 

20.15.73.00 Diwodoroortofosforan amonu (fosforan 
monoamonu) 

3105 40 kg T 

CPA: 20.15.74 Nawozy zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot i fosfor 

20.15.74.00 Pozostałe nawozy mineralne lub chemiczne 
zawierające dwa pierwiastki nawozowe: azot 
i fosfor 

3105[.51 + .59] kg T 

CPA: 20.15.75 Nawozy zawierające dwa pierwiastki nawozowe: fosfor i potas 

20.15.75.00 Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające 
dwa pierwiastki nawozowe: fosfor i potas 

3105 60 kg T 

CPA: 20.15.76 Azotan potasu 

20.15.76.00 Azotany potasu 2834 21 kg N @ T 

CPA: 20.15.79 Nawozy mineralne lub chemiczne zawierające co najmniej dwa z pierwiastków nawozowych (azot, fosfor, potas), 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

20.15.79.30 Nawozy w tabletkach lub podobnych posta
ciach, w opakowaniach o masie brutto 
nieprzekraczającej 10 kg 

3105 10 kg T 

20.15.79.80 Pozostałe nawozy gdzie indziej niesklasyfi
kowane 

3105[.90(.20 + .80)] kg T 

CPA: 20.15.80 Nawozy zwierzęce i roślinne, gdzie indziej niesklasyfikowane 

20.15.80.00 Nawozy zwierzęce lub roślinne 3101 kg T 

NACE: 20.16 Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych 

CPA: 20.16.10 Polimery etylenu w formach podstawowych 

20.16.10.35 Polietylen liniowy o gęstości mniejszej niż 
0,94, w formach podstawowych 

3901 10 10 kg T
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20.16.10.39 Polietylen o gęstości mniejszej niż 0,94, 
w formach podstawowych (inny niż liniowy) 

3901 10 90 kg T 

20.16.10.50 Polietylen o gęstości 0,94 lub większej, 
w formach podstawowych 

3901[.20(.10 + .90)] kg T 

20.16.10.70 Kopolimery etylenu-octanu winylu, 
w formach podstawowych 

3901 30 kg T 

20.16.10.90 Polimery etylenu, w formach podstawowych 
(z wyłączeniem polietylenu, kopolimerów 
etylenu-octanu winylu) 

3901[.90(.30 + .90)] kg T 

CPA: 20.16.20 Polimery styrenu, w formach podstawowych 

20.16.20.35 Polistyren do spieniania, w formach podsta
wowych 

3903 11 kg T 

20.16.20.39 Polistyren (inny niż do spieniania), 
w formach podstawowych 

3903 19 kg T 

20.16.20.50 Kopolimery styren-akrylonitryl (SAN), 
w formach podstawowych 

3903 20 kg T 

20.16.20.70 Kopolimery akrylonitryl-butadien-styren 
(ABS), w formach podstawowych 

3903 30 kg T 

20.16.20.90 Polimery styrenu, w formach podstawowych 
(inne niż polistyren, kopolimery styren-akry
lonitryl (SAN), kopolimery akrylonitryl-buta
dien-styren (ABS)) 

3903[.90(.10 + .20 + .90)] kg T 

CPA: 20.16.30 Polimery chlorku winylu i pozostałych fluorowcowanych alkenów, w formach podstawowych 

20.16.30.10 Poli(chlorek winylu), niezmieszany z innymi 
substancjami, w formach podstawowych 

3904 10 kg T 

20.16.30.23 Poli(chlorek winylu) nieuplastyczniony, 
zmieszany z dowolną substancją, w formach 
podstawowych 

3904 21 kg T 

20.16.30.25 Poli(chlorek winylu) uplastyczniony, zmie
szany z dowolną substancją, w formach 
podstawowych 

3904 22 kg T 

20.16.30.40 Kopolimery chlorku winylu-octanu winylu 
i pozostałe kopolimery chlorku winylu, 
w formach podstawowych 

3904[.30 + .40] kg T 

20.16.30.60 Fluoropolimery 3904[.61 + .69(.10 + .20 
+ .80)] 

kg T 

20.16.30.90 Polimery fluorowcowanych alkenów, 
w formach podstawowych, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

3904[.50(.10 + .90) + .90] kg T
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CPA: 20.16.40 Poliacetale, pozostałe polietery i żywice epoksydowe w formach podstawowych; poliwęglany, żywice alkidowe, 
poliestry allilowe i pozostałe poliestry w formach podstawowych 

20.16.40.13 Poliacetale, w formach podstawowych 3907 10 kg T 

20.16.40.15 Glikole polietylenowe oraz pozostałe alko
hole polieterowe, w formach podstawowych 

3907[.20(.11 + .20)] kg T 

20.16.40.20 Polietery w formach podstawowych (inne niż 
poliacetale oraz alkohole polieterowe) 

3907[.20(.91 + .99)] kg T 

20.16.40.30 Żywice epoksydowe, w formach podstawo
wych 

3907 30 kg T 

20.16.40.40 Poliwęglany, w formach podstawowych 3907 40 kg T 

20.16.40.50 Żywice alkidowe, w formach podstawowych 3907 50 kg T 

20.16.40.62 Politereftalan etylenu, w formach podstawo
wych, o liczbie lepkościowej 78 ml/g lub 
większej 

3907 60 20 kg T 

20.16.40.64 Politereftalan etylenowy w formach podsta
wowych, pozostały 

3907 60 80 kg T 

20.16.40.70 Poliestry nienasycone ciekłe, w formach 
podstawowych (inne niż poliacetale, poli
etery, żywice epoksydowe, poliwęglany, 
żywice alkidowe, politereftalan etylenu) 

3907 91 10 kg T 

20.16.40.80 Poliestry nienasycone, w formach podstawo
wych (inne niż ciekłe poliestry, poliacetale, 
polietery, żywice epoksydowe, poliwęglany, 
żywice alkidowe, politereftalan etylenu) 

3907 91 90 kg T 

20.16.40.90 Poliestry, w formach podstawowych (inne niż 
poliacetale, polietery, żywice epoksydowe, 
poliwęglany, żywice alkidowe, politereftalan 
etylenu, pozostałe nienasycone poliestry) 

3907[.70 + .99(.10 + .90)] kg T 

CPA: 20.16.51 Polimery propylenu lub pozostałych alkenów, w formach podstawowych 

20.16.51.30 Polipropylen, w formach podstawowych 3902 10 kg T 

20.16.51.50 Polimery propylenu lub innych alkenów, 
w formach podstawowych (inne niż polipro
pylen) 

3902[.20 + .30 + .90(.10 
+ .20 + .90)] 

kg T 

CPA: 20.16.52 Polimery octanu winylu, pozostałych estrów winylowych lub pozostałych polimerów winylowych, w formach 
podstawowych 

20.16.52.30 Polimery octanu winylu, w dyspersji wodnej, 
w formach podstawowych 

3905[.12 + .21] kg T
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20.16.52.50 Polimery octanu winylu (inne niż w dyspersji 
wodnej), w formach podstawowych 

3905[.19 + .29] kg T 

20.16.52.70 Polimery estrów winylowych lub pozostałych 
polimerów winylowych (inne niż octan 
winylu), w formach podstawowych 

3905[.30 + .91 + .99(.10 
+ .90)] 

kg T 

CPA: 20.16.53 Polimery akrylu w formach podstawowych 

20.16.53.50 Poli(metakrylan metylu), w formach podsta
wowych 

3906 10 kg T 

20.16.53.90 Polimery akrylowe (inne niż polmetakrylan 
metylu), w formach podstawowych 

3906[.90(.10 + .20 + .30 
+ .40 + .50 + .60 + .90)] 

kg T 

CPA: 20.16.54 Poliamidy w formach podstawowych 

20.16.54.50 Poliamid -6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 lub 
6,12, w formach podstawowych 

3908 10 kg T 

20.16.54.90 Poliamidy (inne niż poliamid -6, -11, -12, 
-6,6, -6,9, -6,10 lub 6,12), w formach 
podstawowych 

3908 90 kg T 

CPA: 20.16.55 Żywice mocznikowe, żywice tiomocznikowe i melaminowe, w formach podstawowych 

20.16.55.50 Żywice mocznikowe; żywice tiomocznikowe, 
w formach podstawowych 

3909 10 kg T 

20.16.55.70 Żywice melaminowe, w formach podstawo
wych 

3909 20 kg T 

CPA: 20.16.56 Pozostałe żywice aminowe, żywice fenolowe i poliuretany, w formach podstawowych 

20.16.56.30 Żywice aminowe (inne niż żywice moczni
kowe, żywice tiomocznikowe, żywice mela
minowe), w formach podstawowych 

3909 30 kg T 

20.16.56.50 Żywice fenolowe, w formach podstawowych 3909 40 kg T 

20.16.56.70 Poliuretany, w formach podstawowych 3909[.50(.10 + .90)] kg T 

CPA: 20.16.57 Silikony w formach podstawowych 

20.16.57.00 Silikony w formach podstawowych 3910 kg T 

CPA: 20.16.59 Wymieniacze jonów; pozostałe tworzywa sztuczne w formach podstawowych, gdzie indziej niesklasyfikowane 

20.16.59.20 Żywice naftowe, żywice kumaronowo-inde
nowe, politerpeny, polisiarczki, polisulfony 
itd., gdzie indziej niesklasyfikowane, 
w formach podstawowych 

3911[.10 + .90(.11 + .13 
+ .19 + .92 + .99)] 

kg T 

20.16.59.40 Celuloza i jej pochodne chemiczne, gdzie 
indziej niesklasyfikowane, w formach 
podstawowych 

3912[.11 + .12 + .20(.11 
+ .19 + .90) + .31 + 
.39(.20 + .85) + .90(.10 + 
.90)] 

kg T
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20.16.59.60 Polimery naturalne i modyfikowane polimery 
naturalne, w formach podstawowych (włą
czając kwas alginowy, utwardzone białka, 
pochodne chemiczne kauczuku naturalnego) 

3913[.10 + .90] kg T 

20.16.59.70 Wymieniacze jonowe na bazie polimerów 
syntetycznych lub naturalnych, w formach 
podstawowych 

3914 kg T 

NACE: 20.17 Produkcja kauczuku syntetycznego w formach podstawowych 

CPA: 20.17.10 Kauczuk syntetyczny w formach podstawowych 

20.17.10.50 Lateks syntetyczny 4002[.11 + .41 + .51 + 
.91] 

kg T 

20.17.10.90 Kauczuk syntetyczny (z wyłączeniem lateksu) 4002[.19(.10 + .20 + .30 
+ .90) + .20 + .31 + .39 + 
.49 + .59 + .60 + .70 + 
.80 + .99(.10 + .90)] 

kg T 

NACE: 20.20 Produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych 

CPA: 20.20.11 Środki owadobójcze 

20.20.11.30 Środki owadobójcze (insektycydy), na bazie 
chlorowanych węglowodorów, pakowane do 
postaci lub w opakowania do sprzedaży 
detalicznej, lub w postaci preparatów lub 
artykułów 

3808 91 20 kg act. 
Subst. @ 

S 

20.20.11.40 Środki owadobójcze (insektycydy), na bazie 
karbaminianów, pakowane do postaci lub 
w opakowania do sprzedaży detalicznej, lub 
w postaci preparatów lub artykułów 

3808 91 30 kg act. 
Subst. @ 

S 

20.20.11.50 Środki owadobójcze (insektycydy), na bazie 
związków fosforoorganicznych, pakowane do 
postaci lub w opakowania do sprzedaży 
detalicznej, lub w postaci preparatów lub 
artykułów 

3808 91 40 kg act. 
Subst. @ 

S 

20.20.11.60 Środki owadobójcze (insektycydy), na bazie 
perytroidów, pakowane do postaci lub 
w opakowania do sprzedaży detalicznej, lub 
w postaci preparatów lub artykułów 

3808 91 10 kg act. 
Subst. @ 

S 

20.20.11.90 Pozostałe środki owadobójcze (insektycydy) 3808 91 90 kg act. 
Subst. @ 

S 

CPA: 20.20.12 Środki chwastobójcze 

20.20.12.20 Środki chwastobójcze (herbicydy), na bazie 
fenoksy-fitohormonów, pakowane do postaci 
lub w opakowania do sprzedaży detalicznej, 
lub w postaci preparatów lub artykułów 

3808 93 11 kg act. 
Subst. @ 

S 

20.20.12.30 Środki chwastobójcze (herbicydy), na bazie 
triazyn, pakowane do postaci lub w opako
wania do sprzedaży detalicznej, lub w postaci 
preparatów lub artykułów 

3808 93 13 kg act. 
Subst. @ 

S
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20.20.12.40 Środki chwastobójcze (herbicydy), na bazie 
amidów, pakowane do postaci lub w opako
wania do sprzedaży detalicznej, lub w postaci 
preparatów lub artykułów 

3808 93 15 kg act. 
Subst. @ 

S 

20.20.12.50 Środki chwastobójcze (herbicydy), na bazie 
karbaminianów, pakowane do postaci lub 
w opakowania do sprzedaży detalicznej, lub 
w postaci preparatów lub artykułów 

3808 93 17 kg act. 
Subst. @ 

S 

20.20.12.60 Środki chwastobójcze (herbicydy), na bazie 
pochodnych dinitroaniliny, pakowane do 
postaci lub w opakowania do sprzedaży 
detalicznej, lub w postaci preparatów lub 
artykułów 

3808 93 21 kg act. 
Subst. @ 

S 

20.20.12.70 Środki chwastobójcze (herbicydy), na bazie 
pochodnych mocznika, uracylu lub sulfony
lomocznika, pakowane do postaci lub 
w opakowania do sprzedaży detalicznej, lub 
w postaci preparatów lub artykułów 

3808 93 23 kg act. 
Subst. @ 

S 

20.20.12.90 Środki chwastobójcze (herbicydy), pakowane 
do sprzedaży detalicznej lub w postaci 
preparatów lub artykułów, z wyłączeniem 
środków na bazie fenoksy-fitohormonów, 
triazyn, amidów, karbaminianów, pochod
nych dinitroaniliny, pochodnych mocznika, 
uracylu lub sulfonylomocznika 

3808 93 27 kg act. 
Subst. @ 

S 

CPA: 20.20.13 Środki opóźniające kiełkowanie oraz regulatory wzrostu roślin 

20.20.13.50 Preparaty opóźniające kiełkowanie, pakowane 
do postaci lub w opakowania do sprzedaży 
detalicznej, lub w postaci preparatów lub 
artykułów 

3808 93 30 kg act. 
Subst. @ 

S 

20.20.13.70 Regulatory wzrostu roślin, pakowane do 
postaci lub w opakowania do sprzedaży 
detalicznej, lub w postaci preparatów lub 
artykułów 

3808 93 90 kg act. 
Subst. @ 

S 

CPA: 20.20.14 Środki odkażające 

20.20.14.30 Środki odkażające na bazie czwartorzędo
wych soli amonowych, pakowane do postaci 
lub w opakowania do sprzedaży detalicznej, 
lub w postaci preparatów lub artykułów 

3808 94 10 kg act. 
Subst. @ 

S 

20.20.14.50 Środki odkażające na bazie związków fluo
rowcowanych, pakowane do postaci lub 
w opakowania do sprzedaży detalicznej lub 
w postaci preparatów 

3808 94 20 kg act. 
Subst. @ 

S 

20.20.14.90 Środki odkażające pakowane do postaci lub 
w opakowania do sprzedaży detalicznej lub 
w postaci preparatów lub artykułów (z 
wyłączeniem środków na bazie czwartorzę
dowych soli amonowych, związków fluo
rowcowanych) 

3808 94 90 kg act. 
Subst. @ 

S 

CPA: 20.20.15 Środki grzybobójcze 

20.20.15.15 Środki grzybobójcze (fungicydy), środki 
bakteriobójcze (bakteriocydy) i środki do 
zaprawiania nasion, nieorganiczne, pakowane 
do postaci lub w opakowania do sprzedaży 
detalicznej, lub w postaci preparatów lub 
artykułów 

3808[.92(.10 + .20)] kg act. 
Subst. @ 

S
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20.20.15.30 Środki grzybobójcze (fungicydy), środki 
bakteriobójcze (bakteriocydy) i środki do 
zaprawiania nasion, na bazie ditiokarbami
nianów, pakowane do postaci lub w opako
wania do sprzedaży detalicznej, lub w postaci 
preparatów lub artykułów 

3808 92 30 kg act. 
Subst. @ 

S 

20.20.15.45 Środki grzybobójcze (fungicydy), środki 
bakteriobójcze (bakteriocydy) i środki do 
zaprawiania nasion, na bazie benzimidazoli, 
pakowane do postaci lub w opakowania do 
sprzedaży detalicznej, lub w postaci prepa
ratów lub artykułów 

3808 92 40 kg act. 
Subst. @ 

S 

20.20.15.60 Środki grzybobójcze (fungicydy), środki 
bakteriobójcze (bakteriocydy) i środki do 
zaprawiania nasion, na bazie diazoli lub 
triazoli, pakowane do postaci lub w opako
wania do sprzedaży detalicznej, lub w postaci 
preparatów lub artykułów 

3808 92 50 kg act. 
Subst. @ 

S 

20.20.15.75 Środki grzybobójcze (fungicydy), środki 
bakteriobójcze (bakteriocydy) i środki do 
zaprawiania nasion, na bazie diazyny lub 
morfoliny, pakowane do postaci lub 
w opakowania do sprzedaży detalicznej, lub 
w postaci preparatów lub artykułów 

3808 92 60 kg act. 
Subst. @ 

S 

20.20.15.90 Pozostałe środki grzybobójcze (fungicydy), 
środki bakteriobójcze (bakteriocydy) i środki 
do zaprawiania nasion (np. Captan…) 

3808 92 90 kg act. 
Subst. @ 

S 

CPA: 20.20.19 Pozostałe pestycydy i środki agrochemiczne 

20.20.19.30 Wyroby objęte pozycją CN 3808, zawierające 
jedną lub więcej z następujących substancji: 
aldryna (ISO); binapakryl (ISO); kamfechlor 
(ISO) (toksafen); kaptafol (ISO); chlordan 
(ISO); chlordimeform (ISO); chlorobenzylat 
(ISO); DDT (ISO) (klofenotan (INN), (1,1,1- 
trichloro-2,2-bis(p-chlorofenylo)etan); diel
dryna (ISO, INN); 4,6-dinitro-o-krezol (DNOC 
(ISO)) i jego sole; dinoseb (ISO), jego sole lub 
estry; dibromek etylenu (ISO) (1,2 dibro
moetan); dichlorek etylenu (ISO) (1,2-dichlo
roetan); fluoroacetamid (ISO); heptachlor 
(ISO); heksachlorobenzen (ISO); 1,2,3,4,5,6- 
heksachlorocykloheksan (HCH (ISO)), 
włącznie z lindanem (ISO, INN); związki 
rtęci; metamidofos (ISO); monokrotofos 
(ISO); oksiran (tlenek etylenu); paration (ISO); 
paration-metyl (ISO) (metyloparation); 
pentachlorofenol (ISO), jego sole lub estry; 
fosfamidon (ISO); 2,4,5-T (ISO) (kwas 2,4,5 
trichlorofenoksyoctowy), jego sole lub estry; 
związki tributylocyny. Również możliwe do 
rozpylania preparaty proszkowe zawierające 
mieszaninę benomylu (ISO), karbofuranu 
(ISO) i tiramu (ISO) 

3808 50 kg act. 
Subst. @ 

S
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20.20.19.80 Środki gryzoniobójcze (rodentycydy) i pozos
tałe środki do ochrony roślin (z wyłączeniem 
środków owadobójczych, grzybobójczych, 
chwastobójczych i odkażających) 

3808[.99(.10 + .90)] kg act. 
Subst. @ 

S 

NACE: 20.30 Produkcja farb, lakierów i podobnych powłok, farb drukarskich i mas uszczelniających 

CPA: 20.30.11 Farby i pokosty na bazie polimerów akrylowych lub winylowych, rozproszone lub rozpuszczone w środowisku 
wodnym 

20.30.11.50 Farby i pokosty (włącznie z emaliami i lakie
rami), na bazie polimerów akrylowych lub 
winylowych, rozproszone lub rozpuszczone 
w środowisku wodnym 

3209 10 kg S 

20.30.11.70 Pozostałe farby i pokosty, rozproszone lub 
rozpuszczone w środowisku wodnym 

3209 90 kg S 

CPA: 20.30.12 Farby i pokosty na bazie poliestrów, polimerów akrylowych i winylowych, rozproszone lub rozpuszczone 
w środowisku niewodnym; roztwory 

20.30.12.25 Farby i pokosty (włącznie z emaliami i lakie
rami), na bazie poliestrów, rozproszone lub 
rozpuszczone w środowisku niewodnym, 
o masie rozpuszczalnika przekraczającej 50 % 
masy roztworu 

3208 10 10 kg S 

20.30.12.29 Farby i pokosty (włącznie z emaliami i lakie
rami), na bazie poliestrów, rozproszone lub 
rozpuszczone w środowisku niewodnym, 
inne niż wyroby o masie rozpuszczalnika 
przekraczającej 50 % masy roztworu 

3208 10 90 kg S 

20.30.12.30 Farby i pokosty (włącznie z emaliami i lakie
rami), na bazie polimerów akrylowych lub 
winylowych, rozproszone lub rozpuszczone 
w środowisku niewodnym, o masie rozpusz
czalnika przekraczającej 50 % masy roztworu 

3208 20 10 kg S 

20.30.12.50 Pozostałe farby i pokosty, na bazie poli
merów akrylowych lub winylowych 

3208 20 90 kg S 

20.30.12.70 Farby i pokosty: roztwory gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

3208[.90(.11 + .13 + .19)] kg S 

20.30.12.90 Pozostałe farby i pokosty, na bazie poli
merów syntetycznych, gdzie indziej nieskla
syfikowane 

3208[.90(.91 + .99)] kg S 

CPA: 20.30.21 Gotowe pigmenty, środki matujące i farby; szkliste emalie i glazury; pobiałki (masy lejne); ciekłe materiały do 
nadawania połysku itp.; fryta szklana 

20.30.21.30 Pigmenty, środki matujące i farby oraz 
podobne preparaty, gotowe, w rodzaju 
stosowanych w przemyśle ceramicznym, 
emalierskim i szklarskim 

3207 10 kg S
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20.30.21.50 Szkliste emalie i glazury, pobiałki (masy lejne) 
i podobne preparaty, w rodzaju stosowanych 
w przemyśle ceramicznym, emalierskim 
i szklarskim 

3207[.20(.10 + .90)] kg S 

20.30.21.70 Materiały ciekłe do wytwarzania połysku 
i podobne preparaty, fryta szklana i pozostałe 
szkło, w postaci proszku, granulek lub płat
ków 

3207[.30 + .40(.40 + .85)] kg S 

CPA: 20.30.22 Pozostałe farby i pokosty; gotowe sykatywy i masy uszczelniające 

20.30.22.13 Farby olejne oraz pokosty (włączając emalie, 
lakiery) 

3210 00 10 kg S 

20.30.22.15 Gotowe pigmenty wodne w rodzaju stoso
wanych do wykańczania skóry; farby 
i pokosty (włączając emalie, lakiery i farby 
klejowe) (z wyłączeniem olejnych) 

3210 00 90 kg S 

20.30.22.20 Sykatywy gotowe 3211 kg S 

20.30.22.30 Folie do wytłoczeń 3212 10 kg S 

20.30.22.40 Pigmenty (włącznie z proszkami i płatkami 
metali), rozproszone w środowisku niewod
nym, w postaci cieczy lub past; w rodzaju 
stosowanych do produkcji farb; barwniki 
i pozostałe środki barwiące, gdzie indziej 
niesklasyfikowane, pakowane do sprzedaży 
detalicznej 

3212 90 kg S 

20.30.22.53 Kit szklarski, kit ogrodniczy, kity żywiczne, 
masy uszczelniające i pozostałe mastyksy 

3214 10 10 kg S 

20.30.22.55 Wypełniacze malarskie 3214 10 90 kg S 

20.30.22.60 Preparaty powierzchniowe nieogniotrwałe do 
fasad, ścian wewnętrznych, podłóg, sufitów 
i tym podobne 

3214 90 kg S 

20.30.22.73 Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki organiczne 
złożone, gotowe zmywacze farb i lakierów, 
na bazie octanu butylu 

3814 00 10 kg S 

20.30.22.79 Rozpuszczalniki i rozcieńczalniki organiczne 
złożone, gotowe zmywacze farb i lakierów, 
inne niż na bazie octanu butylu 

3814 00 90 kg S 

CPA: 20.30.23 Farby do celów artystycznych, szkolnych i reklamowych; środki modyfikujące odcienie, farby do celów rozrywkowych 
i podobne 

20.30.23.50 Farby do celów artystycznych, szkolnych 
i reklamowych, farby do celów rozrywko
wych i środki modyfikujące odcienie 
w kompletach tabletek, tubek, słoików; 
butelek i miseczek 

3213 10 kg S
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20.30.23.70 Farby do celów artystycznych, szkolnych 
i reklamowych, farby do celów rozrywko
wych i środki modyfikujące odcienie 
w tabletkach, tubkach, słoikach, butelkach 
i miseczkach (inne niż w kompletach) 

3213 90 kg S 

CPA: 20.30.24 Farba drukarska 

20.30.24.50 Farba drukarska czarna 3215 11 kg S 

20.30.24.70 Farba drukarska (z wyłączeniem czarnej) 3215 19 kg S 

NACE: 20.41 Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących 

CPA: 20.41.10 Gliceryna 

20.41.10.00 Glicerol surowy; wody glicerolowe i ługi 
glicerolowe 

1520 kg T 

CPA: 20.41.20 Organiczne środki powierzchniowo czynne, z wyłączeniem mydła 

20.41.20.20 Organiczne środki powierzchniowo czynne 
(inne niż mydło), anionowe 

3402[.11(.10 + .90)] kg T 

20.41.20.30 Organiczne środki powierzchniowo czynne 
(inne niż mydło), kationowe 

3402 12 kg T 

20.41.20.50 Organiczne środki powierzchniowo czynne 
(inne niż mydło), niejonowe 

3402 13 kg T 

20.41.20.90 Organiczne środki powierzchniowo czynne 
(inne niż mydło, preparaty anionowe, katio
nowe, niejonowe) 

3402 19 kg T 

CPA: 20.41.31 Mydło oraz organiczne środki i preparaty powierzchniowo czynne do stosowania jako mydło; papier, watolina, filc 
i włóknina, impregnowane, powleczone lub pokryte mydłem lub detergentem 

20.41.31.20 Mydło i organiczne produkty powierzch
niowo czynne, w kostkach itp., gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

3401 19 kg S 

20.41.31.50 Mydło w postaci płatków, granulek lub 
proszków 

3401 20 10 kg S 

20.41.31.80 Mydło, inne niż w postaci kostek lub 
ukształtowanych kawałków, papier, watolina, 
filc i włóknina, impregnowane, powleczone 
lub pokryte mydłem lub detergentem, płatki, 
granulki lub proszki 

3401 20 90 kg S 

CPA: 20.41.32 Detergenty i preparaty do prania 

20.41.32.40 Preparaty powierzchniowo czynne, nawet 
zawierające mydło, pakowane do sprzedaży 
detalicznej (inne niż preparaty stosowane 
jako mydło) 

3402 20 20 kg S
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20.41.32.50 Preparaty do prania i czyszczenia, nawet 
zawierające mydło, pakowane do sprzedaży 
detalicznej, włączając pomocnicze preparaty 
do prania (inne niż preparaty stosowane jako 
mydło, preparaty powierzchniowo czynne) 

3402 20 90 kg S 

20.41.32.60 Preparaty powierzchniowo czynne, nawet 
zawierające mydło, niepakowane do sprze
daży detalicznej (inne niż preparaty stoso
wane jako mydło) 

3402 90 10 kg S 

20.41.32.70 Preparaty do prania i preparaty do czyszcze
nia, nawet zawierające mydło, niepakowane 
do sprzedaży detalicznej, włączając pomoc
nicze preparaty do prania (inne niż preparaty 
stosowane jako mydło i preparaty 
powierzchniowo czynne) 

3402 90 90 kg S 

CPA: 20.41.41 Preparaty do perfumowania lub odwaniania pomieszczeń 

20.41.41.00 Preparaty do perfumowania lub odświeżania 
pomieszczeń 

3307[.41 + .49] S 

CPA: 20.41.42 Woski sztuczne i preparowane 

20.41.42.70 Woski sztuczne i woski preparowane, 
z poli(oksyetylenu) (glikolu polietylenowego) 

3404 20 kg S 

20.41.42.80 Woski sztuczne i woski preparowane, 
włącznie z woskami uszczelniającymi, 
z wyłączeniem wosków z glikolu polietyle
nowego 

3404 90 kg S 

CPA: 20.41.43 Pasty i kremy do obuwia, mebli, podłóg, nadwozi, szkła lub metalu 

20.41.43.30 Pasty, kremy i podobne preparaty, do obuwia 
lub skóry wyprawionej (inne niż woski 
sztuczne i preparowane) 

3405 10 kg S 

20.41.43.50 Pasty, kremy i podobne preparaty, do 
konserwacji drewnianych mebli, podłóg 
i pozostałych wyrobów z drewna (inne niż 
woski sztuczne i preparowane) 

3405 20 kg S 

20.41.43.70 Pasty i podobne preparaty do nadwozi (z 
wyłączeniem past do polerowania metalu 
oraz wosków sztucznych i wosków preparo
wanych) 

3405 30 kg S 

20.41.43.83 Pasty do polerowania metalu 3405 90 10 kg S 

20.41.43.89 Pasty do polerowania, kremy i podobne 
preparaty, gdzie indziej niesklasyfikowane 

3405 90 90 kg S 

CPA: 20.41.44 Pasty, proszki i pozostałe preparaty do czyszczenia 

20.41.44.00 Pasty, proszki i pozostałe preparaty do 
czyszczenia 

3405 40 kg S
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NACE: 20.42 Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych 

CPA: 20.42.11 Perfumy i wody toaletowe 

20.42.11.50 Perfumy 3303 00 10 l @ S 

20.42.11.70 Wody toaletowe 3303 00 90 l @ S 

CPA: 20.42.12 Kosmetyki do makijażu ust i makijażu oczu 

20.42.12.50 Preparaty upiększające do ust 3304 10 S 

20.42.12.70 Preparaty upiększające do oczu 3304 20 S 

CPA: 20.42.13 Kosmetyki do manicure i pedicure 

20.42.13.00 Preparaty do manicure lub pedicure 3304 30 S 

CPA: 20.42.14 Pudry kosmetyczne lub toaletowe 

20.42.14.00 Pudry kosmetyczne nawet prasowane (włą
czając talk) 

3304 91 S 

CPA: 20.42.15 Preparaty kosmetyczne lub upiększające, preparaty do pielęgnacji skóry (włączając preparaty do opalania), gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

20.42.15.00 Preparaty kosmetyczne lub upiększające, 
preparaty do pielęgnacji skóry, włączając 
preparaty do opalania (z wyłączeniem leków, 
preparatów upiększających do ust i do oczu, 
preparatów do manicure i pedicure, pudrów 
kosmetycznych i talku) 

3304 99 S 

CPA: 20.42.16 Szampony, lakiery do włosów, preparaty do trwałej ondulacji lub prostowania włosów 

20.42.16.30 Szampony 3305 10 S 

20.42.16.50 Preparaty do trwałej ondulacji lub prosto
wania włosów 

3305 20 S 

20.42.16.70 Lakiery do włosów 3305 30 S 

CPA: 20.42.17 Płyny do włosów i pozostałe preparaty do pielęgnacji włosów, gdzie indziej niesklasyfikowane 

20.42.17.00 Preparaty do włosów (z wyłączeniem szam
ponów, preparatów do trwałej ondulacji lub 
prostowania włosów, lakierów do włosów) 

3305 90 S 

CPA: 20.42.18 Preparaty do higieny zębów lub jamy ustnej (włączając pasty i proszki do przytwierdzania protez), nić 
dentystyczna 

20.42.18.50 Środki do czyszczenia zębów (włączając 
pasty do zębów i preparaty do czyszczenia 
protez zębowych) 

3306 10 S 

20.42.18.90 Preparaty do higieny zębów lub jamy ustnej 
(włączając pasty i proszki do przytwierdzania 
protez; proszki, tabletki, płyny do płukania 
i odświeżania jamy ustnej, nici dentystyczne) 
(z wyłączeniem środków do czyszczenia 
zębów) 

3306[.20 + .90] S
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CPA: 20.42.19 Preparaty stosowane przed/do/po goleniu; dezodoranty osobiste i środki przeciwpotowe; preparaty do kąpieli; 
pozostałe wyroby perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe, gdzie indziej niesklasyfikowane 

20.42.19.15 Mydło i organiczne produkty i preparaty 
powierzchniowo czynne, w postaci kostek 
itp., do stosowania toaletowego 

3401 11 kg S 

20.42.19.30 Organiczne produkty i preparaty powierzch
niowo czynne, do mycia skóry, nawet 
zawierające mydła, pakowane do sprzedaży 
detalicznej 

3401 30 kg S 

20.42.19.45 Preparaty stosowane przed goleniem, do 
golenia i po goleniu (inne niż mydło do 
golenia w blokach) 

3307 10 S 

20.42.19.60 Dezodoranty osobiste i środki przeciwpotowe 3307 20 S 

20.42.19.75 Perfumowane sole kąpielowe i pozostałe 
preparaty do kąpieli 

3307 30 S 

20.42.19.90 Pozostałe preparaty do użytku osobistego 
(perfumeryjne, toaletowe, depilatory itp.) 

3307 90 S 

NACE: 20.51 Produkcja materiałów wybuchowych 

CPA: 20.51.11 Proch strzelniczy i pozostałe gotowe materiały wybuchowe 

20.51.11.30 Prochy strzelnicze 3601 kg S M 

20.51.11.50 Gotowe materiały wybuchowe, inne niż 
prochy strzelnicze 

3602 kg S M 

CPA: 20.51.12 Lonty prochowe; lonty detonujące; spłonki; zapalniki; detonatory elektryczne 

20.51.12.50 Lonty prochowe; lonty detonujące 3603 00 10 km @ S M 

20.51.12.70 Spłonki nabojowe i detonujące; zapalniki 
i detonatory elektryczne 

3603 00 90 p/st @ S M 

CPA: 20.51.13 Ognie sztuczne 

20.51.13.00 Ognie sztuczne 3604 10 kg S 

CPA: 20.51.14 Petardy sygnalizacyjne, rakiety do sygnalizacji podczas mgły lub deszczu i pozostałe artykuły pirotechniczne, 
z wyłączeniem ogni sztucznych 

20.51.14.00 Petardy sygnalizacyjne, rakiety do sygnalizacji 
podczas mgły lub deszczu i pozostałe arty
kuły pirotechniczne (z wyłączeniem ogni 
sztucznych) 

3604 90 kg S M 

CPA: 20.51.20 Zapałki 

20.51.20.00 Zapałki (z wyłączeniem zapałek bengalskich 
i innych produktów pirotechnicznych) 

3605 kg S

PL L 254/132 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.9.2015



 

Prodcom Nazwa grupowania 
Powiązanie z Nomenklaturą 

Handlu Zagranicznego dla roku 
2015 (HS/CN) 

Ilość JM P 
Odnośn

ik do 
przypisu 

NACE: 20.52 Produkcja klejów 

CPA: 20.52.10 Kleje 

20.52.10.20 Kleje kazeinowe 3501 90 10 kg S 

20.52.10.40 Kleje kostne i pozostałe kleje pochodzenia 
zwierzęcego (inne niż kleje kazeinowe) 

3503 00 80 kg S 

20.52.10.60 Kleje oparte na skrobiach, dekstrynach lub 
pozostałych skrobiach modyfikowanych 

3505[.20(.10 + .30 + .50 
+ .90)] 

kg S 

20.52.10.80 Gotowe kleje i pozostałe gotowe spoiwa, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

3506[.10 + .91 + .99] kg S 

NACE: 20.53 Produkcja olejków eterycznych 

CPA: 20.53.10 Olejki eteryczne; mieszaniny substancji zapachowych 

20.53.10.20 Olejki eteryczne 3301[.12(.10 + .90) + 
.13(.10 + .90) + .19(.20 + 
.80) + .24(.10 + .90) + 
.25(.10 + .90) + .29(.11 + 
.31 + .41 + .71 + .79 + 
.91)] 

kg S 

20.53.10.30 Rezinoidy 3301 30 kg S 

20.53.10.50 Koncentraty olejków eterycznych w tłusz
czach; wodne destylaty itp. 

3301[.90(.10 + .21 + .30 
+ .90)] 

kg S 

20.53.10.75 Mieszaniny substancji zapachowych 
w rodzaju stosowanych w przemyśle 
spożywczym i do produkcji napojów 

3302[.10(.10 + .21 + .29 
+ .40 + .90)] 

kg S 

20.53.10.79 Mieszaniny substancji zapachowych (inne niż 
stosowane w przemyśle spożywczym i do 
produkcji napojów) 

3302[.90(.10 + .90)] kg S 

NACE: 20.59 Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana 

CPA: 20.59.11 Płyty i filmy fotograficzne, filmy do natychmiastowych odbitek światłoczułe, nienaświetlone; papier fotograficzny 

20.59.11.30 Film i płyty fotograficzne płaskie, światło
czułe, nienaświetlone, z dowolnego materiału 
innego niż papier, tektura lub tekstylia; film 
płaski do natychmiastowych odbitek, świat 
łoczuły, nienaświetlony, nawet w kasetach 

3701[.10 + .20 + .30 + 
.91 + .99] 

m 2 @ S 

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

3702[.10 + .31(.91 + .97) 
+ .32(.10 + .20 + .85) + 
.39 + .41 + .42 + .43 + 
.44 + .52 + .53 + .54 + 
.55 + .56 + .96(.10 + .90) 
+ .97(.10 + .90) + .98] 

m 2 @ S 

20.59.11.70 Papier fotograficzny, tektura i tekstylia; 
światłoczułe, nienaświetlone 

3703[.10 + .20 + .90] m 2 @ S
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CPA: 20.59.12 Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne, gdzie indziej niesklasyfi
kowane do stosowania w fotografice 

20.59.12.00 Preparaty chemiczne do stosowania w foto
grafice, produkty niezmieszane do stosowania 
w fotografice, pakowane w odmierzonych 
porcjach lub pakowane do sprzedaży deta
licznej do postaci gotowej do stosowania (z 
wyłączeniem pokostów, klejów i spoiw) 

3707[.10 + .90(.20 + .90)] kg S 

CPA: 20.59.20 Tłuszcze i oleje zwierzęce i roślinne, chemicznie modyfikowane; niejadalne mieszaniny tłuszczów i olejów zwie
rzęcych i roślinnych 

20.59.20.00 Tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne, 
chemicznie modyfikowane 

1518[.00(.10 + .31 + .39 
+ .91 + .95 + .99)] 

kg S 

CPA: 20.59.30 Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze 

20.59.30.00 Atramenty (z wyłączeniem farby drukarskiej) 3215 90 kg S 

CPA: 20.59.41 Preparaty smarowe 

20.59.41.55 Preparaty smarowe zawierające jako składnik 
zasadniczy mniej niż 70 % masy olejów ropy 
naftowej lub olejów otrzymanych z mine
rałów bitumicznych, do obróbki materiałów 
włókienniczych, skór, futer i innych materia 
łów 

3403 11 kg S 

20.59.41.57 Preparaty smarowe otrzymane z ropy 
naftowej lub minerałów bitumicznych, 
z wyłączeniem preparatów stosowanych do 
obróbki materiałów włókienniczych, skór, 
futer i innych materiałów 

3403[.19(.10 + .90)] kg S 

20.59.41.75 Preparaty smarowe niezawierające olejów 
ropy naftowej lub olejów z minerałów bitu
micznych, stosowane do obróbki materiałów 
włókienniczych, skór, futer i innych materia 
łów 

3403 91 kg S 

20.59.41.79 Preparaty smarowe niezawierające olejów 
ropy naftowej lub olejów z materiałów bitu
micznych, z wyłączeniem preparatów stoso
wanych do obróbki materiałów włókienni
czych, skór, futer lub innych materiałów 

3403 99 kg S 

CPA: 20.59.42 Środki przeciwstukowe; dodatki do olejów mineralnych i podobnych wyrobów 

20.59.42.50 Środki przeciwstukowe 3811[.11(.10 + .90) + .19] kg S 

20.59.42.70 Dodatki do olejów smarowych 3811[.21 + .29] kg S 

20.59.42.90 Preparaty dodawane do olejów mineralnych 
(włącznie z benzyną) lub do pozostałych 
cieczy stosowanych do tych samych celów co 
oleje mineralne (inne niż preparaty przeciw
stukowe i dodatki do olejów smarowych) 

3811 90 kg S
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CPA: 20.59.43 Płyny hydrauliczne hamulcowe; środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe płyny przeciwoblodzeniowe 

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

3819 kg S 

20.59.43.50 Środki zapobiegające zamarzaniu i gotowe 
płyny przeciwoblodzeniowe 

3820 kg S 

CPA: 20.59.51 Peptony, pozostałe substancje białkowe i ich pochodne, gdzie indziej niesklasyfikowane; proszek skórzany 

20.59.51.00 Peptony i ich pochodne, pozostałe substancje 
białkowe oraz ich pochodne; proszek 
skórzany, włączając glutelinę i prolaminy, 
globuliny, glicyninę, keratyny, nukleopro
teiny, izolaty białkowe 

3504[.00(.10 + .90)] kg S 

CPA: 20.59.52 Pasty modelarskie; wosk dentystyczny i pozostałe preparaty dentystyczne na bazie gipsu; preparaty i ładunki do 
gaśnic przeciwpożarowych; gotowe pożywki do hodowli mikroorganizmów; złożone odczynniki diagnostyczne 
i laboratoryjne, gdzie indziej niesklasyfikowane 

20.59.52.10 Złożone odczynniki diagnostyczne lub labo
ratoryjne, włącznie z papierem impregno
wanym lub pokrytym odczynnikami diagno
stycznymi lub laboratoryjnymi 

3822 kg S 

20.59.52.30 Pasty modelarskie (włączając pasty do zabawy 
dla dzieci); „wosk dentystyczny” i „den
tystyczny materiał formierski”; pozostałe 
preparaty do stosowania w dentystyce na 
bazie gipsu 

3407 kg S 

20.59.52.50 Preparaty i ładunki do gaśnic przeciwpoża
rowych; granaty gaśnicze 

3813 kg S 

20.59.52.70 Gotowe pożywki do namnażania drobnou
strojów 

3821 kg S 

CPA: 20.59.53 Pierwiastki chemiczne w formie krążków i związki chemiczne domieszkowane do stosowania w elektronice 

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

3818[.00(.10 + .90)] kg S 

CPA: 20.59.54 Węgiel aktywny 

20.59.54.00 Węgiel aktywowany 3802 10 kg S
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CPA: 20.59.55 Środki wykończalnicze, nośniki barwników przyspieszające barwienie, utrwalacze barwników i podobne wyroby 

20.59.55.50 Środki wykańczalnicze itp., na bazie 
substancji skrobiowych 

3809[.10(.10 + .30 + .50 
+ .90)] 

kg S 

20.59.55.70 Środki wykańczalnicze itp., stosowane 
w przemyśle włókienniczym (z wyłączeniem 
środków na bazie skrobiowej) 

3809 91 kg S 

20.59.55.80 Środki wykańczalnicze itp., stosowane 
w przemyśle papierniczym (z wyłączeniem 
środków na bazie skrobiowej) 

3809 92 kg S 

20.59.55.90 Środki wykańczalnicze, nośniki barwników 
i pozostałe preparaty gdzie indziej niesklasy
fikowane 

3809 93 kg S 

CPA: 20.59.56 Preparaty do wytrawiania powierzchni metali; gotowe przyspieszacze wulkanizacji; złożone plastyfikatory i stabi
lizatory kauczuku lub tworzyw sztucznych; preparaty katalityczne gdzie indziej niesklasyfikowane; zmieszane 
alkilobenzeny i zmieszane alkilonaftaleny, gdzie indziej niesklasyfikowane 

20.59.56.20 Preparaty do wytrawiania powierzchni metali 3810[.10 + .90(.10 + .90)] kg S 

20.59.56.30 Gotowe przyspieszacze wulkanizacji 3812 10 kg S 

20.59.56.40 Złożone plastyfikatory do gumy lub tworzyw 
sztucznych 

3812[.20(.10 + .90)] kg S 

20.59.56.50 Preparaty przeciwutleniające oraz pozostałe 
związki stabilizujące do gumy lub tworzyw 
sztucznych 

3812[.30(.21 + .29 + .80)] kg S 

20.59.56.60 Inicjatory reakcji, przyspieszacze reakcji 
i preparaty katalityczne 

3815[.11 + .12 + .19(.10 
+ .90) + .90(.10 + .90)] 

kg S 

20.59.56.70 Mieszane alkilobenzeny, mieszane alkilonaf
taleny, z wyłączeniem objętych HS 2707 lub 
2902 

3817[.00(.50 + .80)] kg S 

CPA: 20.59.57 Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; kwasy naftalenowe, ich sole nierozpuszczalne w wodzie oraz ich 
estry; nieaglomerowane węgliki metali zmieszane razem lub ze spoiwem metalicznym; przygotowane dodatki do 
cementów, zapraw lub betonów; sorbit, z wyłączeniem D-sorbitu 

20.59.57.20 Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub 
rdzeni 

3824 10 kg S 

20.59.57.30 Kwasy naftenowe, ich sole nierozpuszczalne 
w wodzie oraz ich estry 

3824 90 30 kg S 

20.59.57.40 Niespiekane węgliki metali zmieszane razem 
lub ze spoiwem metalicznym 

3824 30 kg S 

20.59.57.50 Gotowe dodatki do cementów, zapraw lub 
betonów 

3824 40 kg S 

20.59.57.70 Sorbit (z wyłączeniem sorbitolu) 3824[.60(.11 + .19 + .91 
+ .99)] 

kg S
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CPA: 20.59.59 Pozostałe różne wyroby chemiczne 

20.59.59.10 Wymieniacze jonowe; pochłaniacze gazów 
do lamp próżniowych; produkty sulfono
wania przy rafinacji ropy (z wyłączeniem 
sulfonianów metali alkalicznych, amonowych 
lub etanoloaminowych); tiofenowane kwasy 
sulfonowe z olejów otrzymanych z mine
rałów bitumicznych oraz ich sole 

3824[.90(.10 + .15 + .20)] S 

20.59.59.40 Środki usuwające kamień kotłowy oraz 
środki podobne 

3824 90 45 kg S 

20.59.59.53 Preparaty do powlekania galwanicznego 3824 90 50 kg S 

20.59.59.57 Mieszaniny mono-, di-, i triestrów gliceryno
wych kwasów tłuszczowych (emulgatory 
tłuszczów) 

3824 90 55 kg S 

20.59.59.63 Produkty i preparaty do użytku farmaceu
tycznego lub chirurgicznego 

3824[.90(.61 + .62 + .64)] kg S 

20.59.59.65 Produkty pomocnicze dla odlewnictwa (inne 
niż gotowe spoiwa do form odlewniczych lub 
rdzeni) 

3824 90 65 kg S 

20.59.59.67 Preparaty ognioodporne, wodoodporne 
i podobne stosowane w budownictwie 

3824 90 70 kg S 

20.59.59.71 Mieszaniny zawierające fluorowcopochodne 
metanu, etanu lub propanu 

3824[.71 + .72 + .73 + 
.74 + .75 + .76 + .77 + 
.78 + .79] 

kg S 

20.59.59.75 Mieszaniny i preparaty zawierające oksiran 
(tlenek etylenu), polibromowane bifenyle 
(PBB), polichlorowane bifenyle (PCB), polich
lorowane terfenyle (PCT) lub fosforan tris(2,3- 
dibromopropylu) 

3824[.81 + .82 + .83] kg S 

20.59.59.94 Pozostałe wyroby chemiczne, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

3824[.90(.25 + .75 + .80 
+ .85 + .87 + .92 + .93 + 
.96)] 

kg S 

20.59.59.97 Biopaliwa (substytuty paliwa do silników 
diesla) 

3826[.00(.10 + .90)] kg S 

CPA: 20.59.60 Żelatyny i ich pochodne, włączając albuminy mleka 

20.59.60.20 Kazeiniany i pozostałe pochodne kazeiny 
(inne niż kleje kazeinowe) 

3501 90 90 kg S 

20.59.60.50 Albuminy, albuminiany i pozostałe pochodne 
albumin (z wyłączeniem albuminy jaja) 

3502[.20(.10 + .91 + .99) 
+ .90(.20 + .70 + .90)] 

kg S 

20.59.60.80 Żelatyna i jej pochodne, karuk (z wyłącze
niem klejów kazeinowych i klejów kostnych) 

3503 00 10 kg S
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NACE: 20.60 Produkcja włókien chemicznych 
CPA: 20.60.11 Kabel z włókna ciągłego syntetycznego i włókna odcinkowe syntetyczne niezgrzeblone ani nieczesane 
20.60.11.10 Włókna odcinkowe syntetyczne, z poli

amidów aromatycznych, niezgrzeblone, 
nieczesane ani nieprzerobione w inny sposób 
do przędzenia 

5503 11 kg T 

20.60.11.20 Kabel z włókna ciągłego syntetycznego 
i włókna odcinkowe syntetyczne, niezgrzeb
lone, nieczesane ani nieprzerobione w inny 
sposób do przędzenia, z pozostałych poli
amidów 

5501 10 + 5503 19 kg T 

20.60.11.30 Kabel z włókna ciągłego syntetycznego 
i włókna odcinkowe syntetyczne, niezgrzeb
lone, nieczesane ani nieprzerobione w inny 
sposób do przędzenia, z poliestrów 

5501 20 + 5503 20 kg T 

20.60.11.40 Kabel z włókna ciągłego syntetycznego 
i włókna odcinkowe syntetyczne, niezgrzeb
lone, nieczesane ani nieprzerobione w inny 
sposób do przędzenia, akrylowe lub moda
krylowe 

5501 30 + 5503 30 kg T 

20.60.11.50 Kabel z włókna ciągłego syntetycznego 
i włókna odcinkowe syntetyczne, niezgrzeb
lone, nieczesane ani nieprzerobione w inny 
sposób do przędzenia, z polipropylenu 

5501 40 + 5503 40 kg T 

20.60.11.90 Kabel z włókna ciągłego syntetycznego 
i włókna odcinkowe syntetyczne, niezgrzeb
lone, nieczesane ani nieprzerobione w inny 
sposób do przędzenia, pozostałe 

5501 90 + 5503 90 kg T 

CPA: 20.60.12 Przędza o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z poliamidów i poliestrów 
20.60.12.20 Przędza z włókna ciągłego o dużej wytrzy

małości na rozciąganie, z poliamidów 
aromatycznych (z wyłączeniem nici do szycia 
i przędzy pakowanej do sprzedaży detalicz
nej) 

5402 11 kg S 

20.60.12.40 Przędza z włókna ciągłego o dużej wytrzy
małości na rozciąganie, z nylonu lub pozos
tałych poliamidów (z wyłączeniem nici do 
szycia i przędzy pakowanej do sprzedaży 
detalicznej oraz przędzy z włókna ciągłego 
o dużej wytrzymałości na rozciąganie, z poli
amidów aromatycznych) 

5402 19 kg S 

20.60.12.60 Przędza z włókna ciągłego o dużej wytrzy
małości na rozciąganie, z poliestrów (z 
wyłączeniem przędzy pakowanej do sprze
daży detalicznej) 

5402 20 kg S 

CPA: 20.60.13 Pozostała pojedyncza przędza syntetyczna 
20.60.13.10 Przędza tekstylna, z włókna ciągłego synte

tycznego (inna niż nici do szycia), niepako
wana do sprzedaży detalicznej, z poliamidów 

5402[.31 + .45 + .51] kg S 

20.60.13.20 Przędza dywanowa, z włókna ciągłego 
syntetycznego (inna niż nici do szycia), 
niepakowana do sprzedaży detalicznej, 
z poliamidów 

5402 32 kg S 

20.60.13.30 Przędza tekstylna, z włókna ciągłego synte
tycznego (inna niż nici do szycia), niepako
wana do sprzedaży detalicznej, z poliestrów 

5402[.33 + .46 + .47 + 
.52] 

kg S 

20.60.13.40 Przędza z włókna ciągłego syntetycznego 
(inna niż nici do szycia), niepakowana do 
sprzedaży detalicznej, z polipropylenu 

5402[.34 + .48 + .59(.10)] kg S

PL L 254/138 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.9.2015



 

Prodcom Nazwa grupowania 
Powiązanie z Nomenklaturą 

Handlu Zagranicznego dla roku 
2015 (HS/CN) 

Ilość JM P 
Odnośn

ik do 
przypisu 

20.60.13.50 Przędza z włókna ciągłego syntetycznego 
(inna niż nici do szycia), niepakowana do 
sprzedaży detalicznej, elastomerowa 

5402 44 kg S 

20.60.13.90 Pozostała przędza z włókna ciągłego synte
tycznego (inna niż nici do szycia), niepako
wana do sprzedaży detalicznej 

5402[.39 + .49 + .59(.90)] kg S 

CPA: 20.60.14 Monofilament (przędza jednowłóknowa) syntetyczny; paski i tym podobne z syntetycznych materiałów włókien
niczych 

20.60.14.20 Przędza jednowłóknowa syntetyczna, o masie 
liniowej 67 decyteksów lub większej, 
o wymiarze przekroju poprzecznego 
nieprzekraczającym 1 mm (inna niż elasto
merowa), z polipropylenu 

5404 12 kg S 

20.60.14.40 Przędza jednowłóknowa syntetyczna, o masie 
liniowej 67 decyteksów lub większej, 
o wymiarze przekroju poprzecznego 
nieprzekraczającym 1 mm (inna niż z polip
ropylenu); pasek lub podobne (np. sztuczna 
słoma), z materiałów włókienniczych synte
tycznych, o widocznej szerokości nieprze
kraczającej 5 mm 

5404[.11 + .19 + .90(.10 
+ .90)] 

kg S 

CPA: 20.60.21 Kabel z włókna ciągłego sztucznego i włókna odcinkowe sztuczne niezgrzeblone ani nieczesane 

20.60.21.20 Kabel z włókna ciągłego sztucznego i włókna 
odcinkowe sztuczne, niezgrzeblone, niecze
sane ani nieprzerobione w inny sposób do 
przędzenia, z włókna wiskozowego 

5502 00 10 + 5504 10 kg S 

20.60.21.40 Kabel z włókna ciągłego sztucznego octano
wego 

5502 00 40 kg S 

20.60.21.90 Kabel z włókna ciągłego sztucznego i włókna 
odcinkowe sztuczne, niezgrzeblone, niecze
sane ani nieprzerobione w inny sposób do 
przędzenia, pozostałe 

5502 00 80 + 5504 90 kg S 

CPA: 20.60.22 Przędza z włókna ciągłego wiskozowego o dużej wytrzymałości na rozciąganie 

20.60.22.00 Przędza z włókna ciągłego wiskozowego 
o dużej wytrzymałości na rozciąganie, 
niepakowana do sprzedaży detalicznej (inna 
niż nici do szycia) 

5403 10 kg S 

CPA: 20.60.23 Pozostała pojedyncza przędza z włókna ciągłego sztucznego 

20.60.23.20 Przędza pojedyncza z włókna ciągłego 
wiskozowego, w tym przędza jednowłók
nowa o masie liniowej mniejszej niż 67 
decyteksów, niepakowana do sprzedaży 
detalicznej (inna niż nici do szycia i przędza 
o dużej wytrzymałości na rozciąganie) 

5403[.31 + .32] kg S 

20.60.23.40 Przędza pojedyncza z włókna ciągłego 
z octanu celulozy, w tym przędza jedno
włóknowa o masie liniowej mniejszej niż 67 
decyteksów, niepakowana do sprzedaży 
detalicznej (inna niż nici do szycia i przędza 
o dużej wytrzymałości na rozciąganie) 

5403 33 kg S 

20.60.23.90 Pozostała przędza pojedyncza z włókna 
ciągłego sztucznego, w tym przędza jedno
włóknowa o masie liniowej mniejszej niż 67 
decyteksów, niepakowana do sprzedaży 
detalicznej (inna niż nici do szycia i przędza 
o dużej wytrzymałości na rozciąganie) 

5403 39 kg S
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CPA: 20.60.24 Monofilament (przędza jednowłóknowa) sztuczny; paski i tym podobne ze sztucznych materiałów włókienniczych 

20.60.24.00 Przędza jednowłóknowa (monofilament) 
sztuczna, o masie liniowej 67 decyteksów lub 
większej i której żaden wymiar przekroju 
poprzecznego nie przekracza 1 mm; pasek 
i tym podobne, z materiałów włókienniczych 
sztucznych, o widocznej szerokości nieprze
kraczającej 5 mm 

5405 kg S 

NACE: 21.10 Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych 

CPA: 21.10.10 Kwas salicylowy, kwas O-acetylosalicylowy, ich sole i estry 

21.10.10.30 Kwas salicylowy i jego sole 2918 21 kg T 

21.10.10.50 Kwas o-acetylosalicylowy, jego sole i estry 2918 22 kg T 

21.10.10.70 Estry kwasu salicylowego i ich sole (z wyłą
czeniem kwasu o-acetylosalicylowego) 

2918 23 kg T 

CPA: 21.10.20 Lizyna, kwas glutaminowy i ich sole; czwartorzędowe sole i wodorotlenki amonowe; fosfoaminolipidy; amidy i ich 
pochodne oraz ich sole 

21.10.20.10 Lizyna i jej estry oraz ich sole 2922 41 kg T 

21.10.20.20 Kwas glutaminowy i jego sole 2922 42 kg T 

21.10.20.40 Czwartorzędowe sole amoniowe i wodoro
tlenki; lecytyny i pozostałe fosfoaminolipidy, 
nawet niezdefiniowane chemicznie 

2923[.10 + .20 + .90] kg T 

21.10.20.60 Amidy alifatyczne (włącznie z karbaminia
nami alifatycznymi) i ich pochodne oraz ich 
sole 

2924[.11 + .12 + .19] kg T 

21.10.20.70 Amidy cykliczne (włącznie z karbaminianami 
cyklicznymi) i ich pochodne oraz ich sole 
(inne niż ureiny i ich pochodne oraz ich sole) 

2924[.23 + .24 + .29(.10 
+ .98)] 

kg T 

CPA: 21.10.31 Laktony gdzie indziej niesklasyfikowane; związki heterocykliczne z heteroatomem (-ami) tlenu, zawierające 
w strukturze nieskondensowany pierścień pirazolowy, pierścień pirymidynowy, pierścień piperazynowy, nieskon
densowany pierścień triazynowy lub fenotiazynowy układ pierścieniowy nieskondensowany dalej; hydantoina i jej 
pochodne 

21.10.31.17 Fenoloftaleina; kwas 1-hydroksy-4-[1-(4- 
hydroksy-3-metoksy-karbonylo-1-naftylo)-3- 
okso-1H,3H-benzo[de]-izochromen-1-ylo]-6- 
oktadecyloksy-2-naftoesowy; 3′-chloro-6′- 
cykloheksyloaminospiro[izobenzofuran- 
1(3H),9′-ksanten]-3-on; 6′-(N-etylo-p-tolui
dyno)- 2′-metylospiro[izobenzofuran- 
1(3H),9′-ksanten]-3-on; metylo-6-dokozylo
ksy-1-hydroksy- 4-[1-(4-hydroksy-3-metylo- 
1-fenantrylo)-3-okso-1H,3H-nafto-[1,8-cd]pi
ran-1-ylo]-naftaleno- 2-karboksylan; gamma- 
butyrolakton 

2932[.20(.10 + .20)] kg T
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21.10.31.19 Laktony (wyłączając następujące: fenolofta
leina; kwas 1-hydroksy-4-[1-(4-hydroksy-3- 
metoksy-karbonylo-1-naftylo)-3- okso- 
1H,3H-benzo[de]-izochromen-1-ylo]-6-okta
decyloksy-2-naftoesowy; 3′-chloro-6′- cyklo
heksyloaminospiro[izobenzofuran-1(3H),9′- 
ksanten]-3-on; 6′-(N-etylo-p-toluidyno)- 2′- 
metylospiro[izobenzofuran-1(3H),9′-ksan
ten]-3-on; metylo-6-dokozyloksy-1-hydroksy- 
4-[1-(4-hydroksy-3-metylo-1-fenantrylo)-3- 
okso-1H,3H-nafto-[1,8-cd]piran-1-ylo]-nafta
leno- 2-karboksylan; gamma-butyrolakton 
oraz nieorganiczne i organiczne związki rtęci) 

2932 20 90 kg T 

21.10.31.30 Związki zawierające w strukturze nieskon
densowany pierścień pirazolowy (nawet 
uwodorniony) 

2933[.11(.10 + .90) + 
.19(.10 + .90)] 

kg T 

21.10.31.40 Hydantoina i jej pochodne 2933 21 kg T 

21.10.31.55 Malonylomocznik (kwas barbiturowy) i jego 
pochodne oraz ich sole 

2933[.52 + .53(.10 + .90) 
+ .54] 

kg T 

21.10.31.59 Związki zawierające pierścień pirymidynowy 
(nawet uwodorniony) lub piperazynowy, inne 
niż malonylomocznik (kwas barbiturowy) 
i jego pochodne 

2933[.55 + .59(.10 + .20 
+ .95)] 

kg T 

21.10.31.70 Związki zawierające w strukturze nieskon
densowany pierścień triazyny (nawet 
uwodorniony), z wyłączeniem melaminy 

2933[.69(.10 + .40 + .80)] kg T 

21.10.31.80 Związki zawierające fenotiazynowy układ 
pierścieniowy (nawet uwodorniony), 
nieskondensowany dalej 

2934[.30(.10 + .90)] kg T 

CPA: 21.10.32 Sulfonamidy 

21.10.32.00 Sulfonamidy 2935[.00(.30 + .90)] kg T 

CPA: 21.10.40 Cukry chemicznie czyste, gdzie indziej niesklasyfikowane; etery cukrów i estry cukrów oraz ich sole, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

21.10.40.00 Cukry, chemicznie czyste (z wyłączeniem 
glukozy itp.); etery cukrów i sole itp. 

2940 kg T 

CPA: 21.10.51 Prowitaminy, witaminy i ich pochodne 

21.10.51.00 Prowitaminy i witaminy, naturalne i synte
tyczne (włącznie z naturalnymi koncentrata
mi), ich pochodne stosowane głównie jako 
witaminy, oraz mieszaniny wymienionych 
substancji, nawet w dowolnym rozpuszczal
niku 

2936[.21 + .22 + .23 + 
.24 + .25 + .26 + .27 + 
.28 + .29 + .90] 

S
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CPA: 21.10.52 Hormony i ich pochodne; pozostałe steroidy stosowane głównie jako hormony 

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

2937[.11 + .12 + .19 + 
.21 + .22 + .23 + .29 + 
.50 + .90] 

g @ S 

CPA: 21.10.53 Glikozydy i alkoloidy roślinne oraz ich sole, etery, estry i pozostałe pochodne 

21.10.53.00 Glikozydy i alkaloidy roślinne, naturalne lub 
syntetyczne oraz ich sole, etery, estry 
i pozostałe pochodne 

2938[.10 + .90(.10 + .30 
+ .90)] + 2939[.11 + .19 + 
.20 + .30 + .41 + .42 + 
.43 + .44 + .49 + .51 + 
.59 + .61 + .62 + .63 + 
.69 + .91 + .99] 

S 

CPA: 21.10.54 Antybiotyki 

21.10.54.00 Antybiotyki 2941[.10 + .20(.30 + .80) 
+ .30 + .40 + .50 + .90] 

kg T 

CPA: 21.10.60 Gruczoły i pozostałe narządy; ich ekstrakty oraz pozostałe substancje pochodzenia ludzkiego lub zwierzęcego, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

21.10.60.20 Ekstrakty gruczołów lub pozostałych narzą
dów, lub ich wydzielin (do celów organote
rapeutycznych) 

3001[.20(.10 + .90)] S 

21.10.60.40 Gruczoły i pozostałe narządy lub substancje 
do celów terapeutycznych lub profilaktycz
nych, gdzie indziej niesklasyfikowane (z 
wyjątkiem krwi i ekstraktów z gruczołów lub 
pozostałych narządów) 

3001[.90(.20 + .91 + .98)] S 

21.10.60.55 Krew ludzka, krew zwierzęca preparowana do 
celów terapeutycznych, profilaktycznych lub 
diagnostycznych; hodowle mikroorganiz
mów; toksyny (z wyłączeniem drożdży) 

3002[.90(.10 + .30 + .50 
+ .90)] 

S 

NACE: 21.20 Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych 

CPA: 21.20.11 Leki zawierające penicyliny lub pozostałe antybiotyki 

21.20.11.30 Leki zawierające penicyliny lub ich pochodne, 
ze strukturą kwasu penicylanowego lub 
streptomycyny, lub ich pochodne, do celów 
terapeutycznych lub profilaktycznych, niepa
kowane do sprzedaży detalicznej 

3003 10 S 

21.20.11.50 Leki zawierające pozostałe antybiotyki, 
niepakowane do sprzedaży detalicznej 

3003 20 S 

21.20.11.60 Leki zawierające penicyliny lub streptomy
cyny, lub ich pochodne, w odmierzonych 
dawkach lub pakowane do sprzedaży deta
licznej 

3004 10 S
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21.20.11.80 Leki zawierające pozostałe antybiotyki, 
pakowane do sprzedaży detalicznej 

3004 20 S 

CPA: 21.20.12 Leki zawierające hormony, ale nie zawierające antybiotyków 

21.20.12.30 Leki zawierające insulinę, ale niezawierające 
antybiotyków, do celów terapeutycznych lub 
profilaktycznych, nieprzygotowane w odmie
rzonych dawkach oraz niepakowane do 
sprzedaży detalicznej 

3003 31 S 

21.20.12.50 Leki zawierające hormony, z wyłączeniem 
insuliny, ale niezawierające antybiotyków, do 
celów terapeutycznych lub profilaktycznych, 
nieprzygotowane w odmierzonych dawkach 
oraz niepakowane do sprzedaży detalicznej 

3003 39 S 

21.20.12.60 Leki zawierające insulinę, ale niezawierające 
antybiotyków, do celów terapeutycznych lub 
profilaktycznych, przygotowane w odmierzo
nych dawkach lub pakowane do sprzedaży 
detalicznej 

3004 31 S 

21.20.12.70 Leki zawierające hormony kory nadnercza, 
ich pochodne lub analogi strukturalne, przy
gotowane w odmierzonych dawkach lub do 
sprzedaży detalicznej 

3004[.32 + .39] S 

CPA: 21.20.13 Leki zawierające alkaloidy lub ich pochodne, ale nie zawierające hormonów lub antybiotyków; leki pozostałe 

21.20.13.10 Leki zawierające alkaloidy lub ich pochodne, 
niepakowane do sprzedaży detalicznej 

3003[.40(.20 + .30 + .40 
+ .80)] 

S 

21.20.13.20 Pozostałe leki do użytku terapeutycznego lub 
profilaktycznego, objęte HS 3003, niepako
wane do sprzedaży detalicznej 

3003 90 S 

21.20.13.40 Leki zawierające alkaloidy lub ich pochodne, 
pakowane do sprzedaży detalicznej 

3004[.40(.20 + .30 + .40 
+ .80)] 

S 

21.20.13.60 Leki zawierające witaminy, prowitaminy, ich 
pochodne i ich mieszaniny, do użytku tera
peutycznego lub profilaktycznego, przygoto
wane w odmierzonych dawkach lub pako
wane do sprzedaży detalicznej 

3004 50 S 

21.20.13.80 Pozostałe leki zawierające zmieszane lub 
niezmieszane produkty, pakowane do sprze
daży detalicznej, gdzie indziej niesklasyfiko
wane 

3004 90 + 3824 90 58 S 

CPA: 21.20.21 Antysurowice i szczepionki 

21.20.21.25 Antysurowice, inne produkty immunolo
giczne, które są bezpośrednio zaangażowane 
w regulację procesów odpornościowych 
i inne frakcje krwi 

3002[.10(.10 + .91 + .98)] S 

21.20.21.45 Szczepionki stosowane w medycynie 3002 20 S 

21.20.21.60 Szczepionki stosowane w weterynarii 3002 30 S
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CPA: 21.20.22 Chemiczne środki antykoncepcyjne na bazie hormonów lub środków plemnikobójczych 

21.20.22.00 Chemiczne preparaty antykoncepcyjne na 
bazie hormonów lub środków plemnikobój
czych 

3006 60 S 

CPA: 21.20.23 Odczynniki diagnostyczne i pozostałe wyroby farmaceutyczne 

21.20.23.20 Odczynniki do oznaczania grupy krwi 3006 20 S 

21.20.23.40 Preparaty kontrastowe do badań rentgenow
skich; odczynniki diagnostyczne przezna
czone do podawania pacjentom 

3006 30 S 

CPA: 21.20.24 Opatrunki przylepne, katgut i podobne materiały; zestawy pierwszej pomocy 

21.20.24.20 Opatrunki przylepne lub podobne artykuły, 
impregnowane lub pokryte substancjami 
farmaceutycznymi; bądź pakowane do 
sprzedaży detalicznej 

3005 10 S 

21.20.24.30 Sterylny katgut chirurgiczny 3006 10 10 S 

21.20.24.40 Wata, gaza, bandaże itp., z substancjami 
farmaceutycznymi, pakowane do sprzedaży 
detalicznej, gdzie indziej niesklasyfikowane 

3005[.90(.10 + .31 + .50 
+ .99)] 

S 

21.20.24.60 Apteczki podręczne i zestawy pierwszej 
pomocy 

3006 50 S 

NACE: 22.11 Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy 

CPA: 22.11.11 Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w samochodach osobowych 

22.11.11.00 Opony pneumatyczne, nowe, gumowe, 
w rodzaju stosowanych w pojazdach samo
chodowych (włączając wyścigowe) 

4011 10 p/st @ S 

CPA: 22.11.12 Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w motocyklach i rowerach 

22.11.12.00 Opony pneumatyczne, nowe, gumowe, 
w rodzaju stosowanych w motocyklach lub 
rowerach 

4011[.40 + .50] p/st @ S 

CPA: 22.11.13 Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w autobusach, samochodach ciężarowych i samo
lotach 

22.11.13.55 Opony pneumatyczne, nowe, gumowe, 
w rodzaju stosowanych w autobusach 
i samochodach ciężarowych, o współczyn
niku obciążenia nieprzekraczającym 121 

4011 20 10 p/st @ S 

22.11.13.57 Opony pneumatyczne, nowe, gumowe, 
w rodzaju stosowanych w autobusach 
i samochodach ciężarowych, o współczyn
niku obciążenia przekraczającym 121 

4011 20 90 p/st @ S 

22.11.13.70 Opony pneumatyczne, nowe, gumowe, 
w rodzaju stosowanych w statkach 
powietrznych 

4011 30 p/st @ S 

CPA: 22.11.14 Opony pneumatyczne z gumy, nowe, w rodzaju stosowanych w urządzeniach i maszynach rolniczych; pozostałe 
nowe opony pneumatyczne z gumy 

22.11.14.00 Opony pneumatyczne, nowe, gumowe, 
w rodzaju stosowanych w urządzeniach 
i maszynach rolniczych; pozostałe opony 
pneumatyczne, nowe, gumowe 

4011[.61 + .62 + .63 + 
.69 + .92 + .93 + .94 + 
.99] 

p/st @ S
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CPA: 22.11.15 Dętki, opony pełne lub z poduszką powietrzną, wymienialne bieżniki opon i ochraniacze dętek z gumy 

22.11.15.30 Opony pełne lub z poduszką powietrzną, 
gumowe, wymienialne bieżniki opon, 
gumowe 

4012[.90(.20 + .30)] p/st @ S 

22.11.15.50 Ochraniacze dętek, gumowe 4012 90 90 p/st @ S 

22.11.15.70 Dętki gumowe 4013[.10 + .20 + .90] kg S 

CPA: 22.11.16 Taśmy bieżnikowe do bieżnikowania opon z gumy 

22.11.16.00 Taśmy bieżnikowe do bieżnikowania opon 
gumowych 

4006 10 kg S 

CPA: 22.11.20 Opony pneumatyczne bieżnikowane z gumy 

22.11.20.30 Opony bieżnikowane, gumowe, w rodzaju 
stosowanych w pojazdach samochodowych 

4012 11 p/st @ S 

22.11.20.50 Opony bieżnikowane, gumowe, w rodzaju 
stosowanych w autobusach lub samochodach 
ciężarowych 

4012 12 p/st @ S 

22.11.20.90 Opony bieżnikowane, gumowe (w tym 
w rodzaju stosowanych w statkach 
powietrznych; z wyłączeniem stosowanych 
w pojazdach samochodowych, autobusach 
lub samochodach ciężarowych) 

4012[.13 + .19] p/st @ S 

NACE: 22.19 Produkcja pozostałych wyrobów z gumy 

CPA: 22.19.10 Regenerat gumowy w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub taśmach 

22.19.10.00 Regenerat gumowy w formach podstawo
wych lub w płytach, arkuszach lub taśmach 

4003 kg T 

CPA: 22.19.20 Kauczuk niewulkanizowany i wyroby z niego; guma (z wyłączeniem ebonitu), w formie nici, sznurka, płyt, 
arkuszy, taśm, prętów i profili 

22.19.20.13 Mieszanki kauczukowe (gumowe) napełnione 
sadzą lub krzemionką, niewulkanizowane 

4005 10 kg S 

22.19.20.19 Pozostałe mieszanki kauczukowe (gumowe), 
niewulkanizowane, w formach podstawo
wych lub w płytach, arkuszach lub taśmach 

4005[.20 + .91 + .99] kg S 

22.19.20.30 Formy oraz artykuły z kauczuku niewulka
nizowanego (włączając pręty, rury, kształ
towniki, krążki i pierścienie) (z wyłączeniem 
taśm bieżnikowych do bieżnikowania opon) 

4006 90 kg S 

22.19.20.50 Nić i sznurek, gumowe 4007 kg S 

22.19.20.70 Płyty, arkusze i taśmy z gumy 4008[.11 + .21(.90)] kg S 

22.19.20.83 Pręty i kształtowniki, z gumy komórkowej 4008 19 kg S
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22.19.20.85 Płyty, arkusze, taśmy na pokrycia podłogowe 
z gumy niekomórkowej 

4008 21 10 kg S 

22.19.20.87 Pręty i kształtowniki, z gumy niekomórkowej 4008 29 kg S 

CPA: 22.19.30 Przewody, rury i węże z gumy innej niż ebonit 

22.19.30.30 Przewody, rury i węże z gumy, niewzmoc
nione 

4009 11 kg S 

22.19.30.55 Przewody, rury i węże z gumy, wzmocnione 
metalem 

4009 21 kg S 

22.19.30.57 Przewody, rury i węże z gumy, wzmocnione 
materiałami włókienniczymi 

4009 31 kg S 

22.19.30.59 Przewody, rury i węże z gumy, wzmocnione 
lub połączone z innymi materiałami (z 
wyłączeniem wzmocnionych metalem lub 
materiałami włókienniczymi) 

4009 41 kg S 

22.19.30.70 Przewody, rury i węże z gumy, z wyposaże
niem: np. złączkami, kolankami, kołnierzami 

4009[.12 + .22 + .32 + 
.42] 

kg S 

CPA: 22.19.40 Pasy napędowe lub taśmy przenośnikowe, z gumy 

22.19.40.30 Pasy napędowe o przekroju poprzecznym 
trapezoidalnym lub warstwowym, z gumy 
(włączając pasy klinowe) 

4010[.31 + .32 + .33 + 
.34] 

kg S 

22.19.40.50 Pasy lub taśmy, przenośnikowe, z gumy 4010[.11 + .12 + .19] kg S 

22.19.40.70 Pasy synchroniczne z gumy 4010[.35 + .36] kg S 

22.19.40.90 Pasy napędowe z gumy (z wyłączeniem 
pasów klinowych, pasów o przekroju 
poprzecznym trapezoidalnym lub warstwo
wym, pasów przenośnikowych i synchronicz
nych) 

4010 39 kg S 

CPA: 22.19.50 Tkaniny gumowane, z wyłączeniem tkaniny kordowej na opony 

22.19.50.50 Taśmy przylepne z tekstyliów gumowanych, 
o szerokości nieprzekraczającej 20 cm 

5906 10 kg S 

22.19.50.70 Tekstylia gumowane (z wyłączeniem taśm 
przylepnych o szerokości nieprzekraczającej 
20 cm) 

5906[.91 + .99(.10 + .90)] kg S 

CPA: 22.19.60 Odzież i dodatki odzieżowe z gumy innej niż ebonit 

22.19.60.00 Artykuly odzieżowe i dodatki odzieżowe 
(włącznie z rękawiczkami, mitenkami i ręka
wicami z jednym palcem), dowolnego prze
znaczenia, z gumy, innej niż ebonit 

4015[.11 + .19 + .90] kg S 

CPA: 22.19.71 Wyroby higieniczne lub farmaceutyczne (włączając smoczki), z gumy innej niż ebonit 

22.19.71.20 Osłonki antykoncepcyjne 4014 10 p/st @ S
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22.19.71.30 Artykuły higieniczne lub farmaceutyczne, 
z gumy (z wyłączeniem osłonek antykon
cepcyjnych) 

4014 90 kg S 

CPA: 22.19.72 Pokrycia podłogowe i maty z gumy innej niż guma komórkowa 

22.19.72.00 Pokrycia podłogowe i maty z gumy innej niż 
guma komórkowa 

4016 91 kg S 

CPA: 22.19.73 Pozostałe wyroby z gumy, gdzie indziej niesklasyfikowane; ebonit we wszystkich postaciach i wyroby z niego; 
pokrycia podłogowe i maty z gumy komórkowej 

22.19.73.10 Artykuły z gumy komórkowej do użytku 
technicznego 

4016 10 kg S 

22.19.73.21 Gumy do wycierania 4016 92 kg S 

22.19.73.23 Uszczelnienia z gumy 4016 93 kg S 

22.19.73.30 Odbijacze łódkowe lub dokowe, nawet 
nadmuchiwane, z gumy; pozostałe artykuły 
nadmuchiwane, z gumy 

4016[.94 + .95] kg S 

22.19.73.45 Artykuły gumowo-metalowe, do ciągników 
i pojazdów mechanicznych 

4016 99 52 kg S 

22.19.73.47 Uformowane artykuły gumowe, do ciągników 
i pojazdów silnikowych 

4016 99 57 kg S 

22.19.73.49 Artykuły gumowo-metalowe, do innych 
zastosowań niż do ciągników i pojazdów 
silnikowych 

4016 99 91 kg S 

22.19.73.50 Podeszwy zewnętrzne i obcasy z gumy 6406 20 10 p/st @ S 

22.19.73.65 Artykuły z gumy, do innych zastosowań niż 
do ciągników i pojazdów silnikowych 

4016 99 97 kg S 

22.19.73.79 Ebonit we wszystkich postaciach, włączając 
odpady i złom; artykuły z ebonitu, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

4017 kg S 

NACE: 22.21 Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych 

CPA: 22.21.10 Włókna pojedyncze o przekroju poprzecznym > 1 mm, pręty, pałeczki i kształtowniki, z tworzyw sztucznych 

22.21.10.50 Przędza jednowłóknowa (monofilament), 
której dowolny wymiar przekroju poprzecz
nego przekracza 1 mm, pręty, pałeczki, 
kształtowniki profilowane, nawet obrobione 
powierzchniowo, ale nieobrobione inaczej, 
z polimerów etylenu 

3916 10 kg S 

22.21.10.70 Przędza jednowłóknowa z polimerów 
chlorku winylu, której dowolny wymiar 
przekroju poprzecznego przekracza 1 mm, 
pręty, pałeczki i kształtowniki profilowane, 
nawet obrobione powierzchniowo, ale 
nieobrobione inaczej 

3916 20 kg S
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22.21.10.90 Przędza jednowłóknowa z tworzyw sztucz
nych, której dowolny wymiar przekroju 
poprzecznego przekracza 1 mm, pręty, 
pałeczki i kształtowniki profilowane, z wyłą
czeniem polimerów etylenu, polimerów 
chlorku winylu 

3916[.90(.10 + .50 + .90)] kg S 

CPA: 22.21.21 Sztuczne jelita z utwardzonych białek lub materiałów celulozowych; rury, przewody i węże, sztywne, z tworzyw 
sztucznych 

22.21.21.30 Sztuczne jelita (osłonki kiełbas) z utwardzo
nych białek lub materiałów celulozowych 

3917[.10(.10 + .90)] kg S 

22.21.21.53 Rury, przewody i węże, sztywne, z poli
merów etylenu 

3917[.21(.10 + .90)] kg S 

22.21.21.55 Rury, przewody i węże, sztywne, z poli
merów propylenu 

3917[.22(.10 + .90)] kg S 

22.21.21.57 Rury, przewody i węże, sztywne, z poli
merów chlorku winylu 

3917[.23(.10 + .90)] kg S 

22.21.21.70 Rury, przewody i węże, sztywne, z tworzyw 
sztucznych (innych niż z polimerów etylenu, 
propylenu lub chlorku winylu) 

3917 29 kg S 

CPA: 22.21.29 Pozostałe rury, przewody i węże oraz ich wyposażenie, z tworzyw sztucznych 

22.21.29.20 Giętkie rury, przewody i węże, z tworzyw 
sztucznych, o minimalnym ciśnieniu 
rozrywającym 27,6 MPa 

3917 31 kg S 

22.21.29.35 Giętkie rury, przewody i węże, z tworzyw 
sztucznych, niewzmocnione ani niepołączone 
z innymi materiałami, bez wyposażenia 

3917 32 kg S 

22.21.29.37 Giętkie rury, przewody i węże, z tworzyw 
sztucznych, niewzmocnione ani niepołączone 
z innymi materiałami, z wyposażeniem 

3917 33 kg S 

22.21.29.50 Rury, przewody i węże, z tworzyw sztucz
nych (z wyłączeniem sztucznych jelit, 
osłonek kiełbas, sztywnych i giętkich rur 
i przewodów o minimalnym ciśnieniu 
rozrywającym 27,6 Mpa) 

3917 39 kg S 

22.21.29.70 Wyposażenie, np. złącza, kolanka i kołnierze, 
z tworzyw sztucznych, do rur, przewodów 
i węży 

3917 40 kg S 

CPA: 22.21.30 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych 
z innymi materiałami 

22.21.30.10 Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, 
z polimerów etylenu, niewzmocnionych, 
o grubości nieprzekraczającej 0,125 mm 

3920[.10(.23 + .24 + .25 
+ .28 + .40)] 

kg S
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22.21.30.17 Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, 
z polimerów etylenu, niewzmocnionych, 
o grubości przekraczającej 0,125 mm 

3920[.10(.81 + .89)] kg S 

22.21.30.21 Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, 
ze zorientowanych dwuosiowo polimerów 
propylenu, o grubości nieprzekraczającej 
0,10 mm 

3920 20 21 kg S 

22.21.30.23 Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, 
z pozostałych polimerów propylenu, 
o grubości nieprzekraczającej 0,10 mm 

3920 20 29 kg S 

22.21.30.26 Pasy z polimerów propylenu, o grubości 
przekraczającej 0,10 mm i szerokości prze
kraczającej 5 mm, lecz nieprzekraczającej 
20 mm, w rodzaju stosowanych do 
opakowań (z wyłączeniem produktów samo
przylepnych) 

3920 20 80 kg S 

22.21.30.30 Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, 
z polimerów styrenu, niewzmocnionych itp. 

3920 30 kg S 

22.21.30.35 Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, 
z polimerów chlorku winylu, zawierające nie 
mniej niż 6 % masy plastyfikatorów, 
o grubości nieprzekraczającej 1 mm 

3920 43 10 kg S 

22.21.30.36 Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, 
z polimerów chlorku winylu, zawierające nie 
mniej niż 6 % masy plastyfikatorów, 
o grubości przekraczającej 1 mm 

3920 43 90 kg S 

22.21.30.37 Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, 
z polimerów chlorku winylu, zawierające 
mniej niż 6 % masy plastyfikatorów, 
o grubości nieprzekraczającej 1 mm 

3920 49 10 kg S 

22.21.30.38 Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, 
z polimerów chlorku winylu, zawierające 
mniej niż 6 % masy plastyfikatorów, 
o grubości przekraczającej 1 mm 

3920 49 90 kg S 

22.21.30.53 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z polime
takrylanu metylu, niewzmocnionego itp. 

3920 51 kg S 

22.21.30.59 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z pozosta 
łych polimerów akrylowych, niewzmocnio
nych itp., gdzie indziej niesklasyfikowane 

3920[.59(.10 + .90)] kg S 

22.21.30.61 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z poliwęg
lanów, niekomórkowych, z wyłączeniem 
wykładzin podłogowych, ściennych, sufito
wych – samoprzylepnych, wzmocnionych, 
laminowanych, posiadających podłoże lub 
połączonych podobnie z innymi materiałami 

3920 61 kg S 

22.21.30.63 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z nienasy
conych poliestrów, niewzmocnionych itp. 

3920 63 kg S
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22.21.30.65 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z politeref
talanu etylenu, niewzmocnionego itp., 
o grubości nieprzekraczającej 0,35 mm 

3920[.62(.12 + .19)] kg S 

22.21.30.67 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z politeref
talanu etylenu, niewzmocnionego itp., 
o grubości przekraczającej 0,35 mm 

3920 62 90 kg S 

22.21.30.69 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z poli
estrów niekomórkowych, z wyłączeniem 
wykładzin podłogowych, ściennych, sufito
wych, samoprzylepnych – z poliwęglanów, 
z politereftalanu etylenu, z nienasyconych 
poliestrów 

3920 69 kg S 

22.21.30.70 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z celulozy 
niekomórkowej lub jej pochodnych 
chemicznych, niewzmocnionych, nielamino
wanych (z wyłączeniem produktów samo
przylepnych, wykładzin podłogowych, ścien
nych, sufitowych, objętych HS 3918) 

3920[.71 + .73(.10 + .80) 
+ .79(.10 + .90)] 

kg S 

22.21.30.82 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z poli
amidów niekomórkowych (z wyłączeniem 
wykładzin podłogowych, ściennych, sufito
wych, samoprzylepnych, wzmocnionych, 
laminowanych, posiadających podłoże lub 
połączonych podobnie z innymi materiałami) 

3920 92 kg S 

22.21.30.86 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z poli(wi
nylobutyralu), z żywic aminowych, z żywic 
fenolowych lub produktów polimeryzacji 
kondensacyjnej, niewzmocnionych, nielami
nowanych (z wyłączeniem artykułów samo
przylepnych, wykładzin podłogowych, ścien
nych i sufitowych, objętych HS 3918) 

3920[.91 + .93 + .94 + 
.99(.21 + .28 + .52 + .53 + 
.59)] 

kg S 

22.21.30.90 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw 
sztucznych niekomórkowych, gdzie indziej 
niesklasyfikowane, niewzmocnionych, niela
minowanych (z wyłączeniem produktów 
samoprzylepnych, wykładzin podłogowych, 
ściennych, sufitowych, objętych HS 3918 
oraz sterylnych chirurgicznych lub 
dentystycznych środków zapobiegających 
powstawaniu zrostów, objętych CN 
3006 10 30) 

3920 99 90 kg S 

CPA: 22.21.41 Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych komórkowych 

22.21.41.20 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z komór
kowych polimerów styrenu 

3921 11 kg S

PL L 254/150 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.9.2015



 

Prodcom Nazwa grupowania 
Powiązanie z Nomenklaturą 

Handlu Zagranicznego dla roku 
2015 (HS/CN) 

Ilość JM P 
Odnośn

ik do 
przypisu 

22.21.41.30 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z komór
kowych polimerów chlorku winylu 

3921 12 kg S 

22.21.41.50 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z komór
kowych poliuretanów 

3921[.13(.10 + .90)] kg S 

22.21.41.70 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z komór
kowych polimerów celulozy regenerowanej 

3921 14 kg S 

22.21.41.80 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z komór
kowych tworzyw sztucznych, z wyłączeniem 
poliuretanów oraz polimerów styrenu, 
chlorku winylu i celulozy regenerowanej 

3921 19 kg S 

CPA: 22.21.42 Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych innych niż komórkowe 

22.21.42.30 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z nieko
mórkowych wyrobów z polimeryzacji 
kondensacyjnej lub z przegrupowaniem, albo 
z poliestrów, wzmocnione, laminowane, 
posiadające podłoże lub połączone podobnie 
z innymi materiałami 

3921 90 10 kg S 

22.21.42.50 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z nieko
mórkowych żywic fenolowych 

3921 90 30 kg S 

22.21.42.75 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z nieko
mórkowych produktów polimeryzacji 
kondensacyjnej lub z przegrupowaniem, albo 
z żywic aminowych (laminaty wysokociśnie
niowe z powierzchnią dekoracyjną po jednej 
lub dwóch stronach) 

3921 90 41 kg S 

22.21.42.79 Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, 
z produktów polimeryzacji kondensacyjnej 

3921[.90(.43 + .49 + .55 
+ .60)] 

kg S 

22.21.42.80 Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, 
z tworzyw sztucznych innych niż otrzymy
wane w wyniku polimeryzacji kondensacyjnej 

3921 90 90 kg S 

NACE: 22.22 Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych 

CPA: 22.22.11 Worki i torby, włączając stożki, z polimerów etylenu 

22.22.11.00 Worki i torby (włącznie ze stożkami) z poli
merów etylenu 

3923 21 kg S 

CPA: 22.22.12 Worki i torby, włączając stożki, z tworzyw sztucznych innych niż polimery etylenu 

22.22.12.00 Worki i torby (włącznie ze stożkami) 
z tworzyw sztucznych (innych niż polimery 
etylenu) 

3923[.29(.10 + .90)] kg S
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CPA: 22.22.13 Pudełka, skrzynki, klatki i podobne artykuły z tworzyw sztucznych 

22.22.13.00 Pudełka, skrzynki, klatki i podobne artykuły 
z tworzyw sztucznych, do transportu lub 
pakowania towarów 

3923 10 kg S 

CPA: 22.22.14 Balony, butelki, kolby i podobne artykuły z tworzyw sztucznych 

22.22.14.50 Balony, butelki, kolby i podobne artykuły 
z tworzyw sztucznych, do transportu lub 
pakowania towarów, o pojemności nieprze
kraczającej 2 litry 

3923 30 10 p/st @ S 

22.22.14.70 Balony, butelki, kolby i podobne artykuły 
z tworzyw sztucznych, do transportu lub 
pakowania towarów, o pojemności przekra
czającej 2 litry 

3923 30 90 p/st @ S 

CPA: 22.22.19 Pozostałe opakowania z tworzyw sztucznych 

22.22.19.10 Szpule, kopki, cewki i podobne nośniki 
z tworzyw sztucznych 

3923[.40(.10 + .90)] kg S 

22.22.19.25 Korki, pokrywki, kapsle, kołpaki i pozostałe 
zamknięcia, z tworzyw sztucznych 

3923[.50(.10 + .90)] kg S 

22.22.19.50 Artykuły do transportu lub pakowania 
towarów, z tworzyw sztucznych (z wyłącze
niem pudełek, skrzynek, klatek i podobnych 
artykułów, worów, toreb (włącznie ze stoż
kami), balonów, butelek, kolb i podobnych 
artykułów, szpul, kopek, cewek i podobnych 
nośników, korków, przykrywek, kapsli 
i pozostałych zamknięć) 

3923 90 kg S 

NACE: 22.23 Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa 

CPA: 22.23.11 Pokrycia podłogowe, ścienne lub sufitowe z tworzyw sztucznych, w rolkach lub w formie płytek 

22.23.11.55 Pokrycia podłogowe z tworzyw sztucznych, 
w rolkach lub w postaci płytek oraz pokrycia 
ścienne lub sufitowe składające się z podłoża 
impregnowanego, pokrytego lub powleczo
nego polichlorkiem winylu 

3918 10 10 m 2 @ S 

22.23.11.59 Pozostałe pokrycia podłogowe, ścienne, sufi
towe z polimerów chlorku winylu 

3918 10 90 m 2 @ S 

22.23.11.90 Pokrycia podłogowe w rolkach lub w postaci 
płytek oraz pokrycia ścienne lub sufitowe, 
z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem poli
merów chlorku winylu) 

3918 90 m 2 @ S 

CPA: 22.23.12 Wanny, umywalki, miski i pokrywy klozetowe, spłuczki ustępowe i podobne wyroby sanitarne, z tworzyw 
sztucznych 

22.23.12.50 Wanny, prysznice, zlewy i umywalki, 
z tworzyw sztucznych 

3922 10 p/st @ S
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22.23.12.70 Deski klozetowe i pokrywy, z tworzyw 
sztucznych 

3922 20 p/st @ S 

22.23.12.90 Bidety, sedesy, spłuczki ustępowe i podobne 
artykuły sanitarne z tworzyw sztucznych (z 
wyłączeniem wanien, pryszniców, zlewów, 
umywalek, desek sedesowych i pokryw) 

3922 90 p/st @ S 

CPA: 22.23.13 Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki o pojemności > 300 l, z tworzyw sztucznych 

22.23.13.00 Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne 
pojemniki o pojemności przekraczającej 300 
litrów, z tworzyw sztucznych 

3925 10 kg S 

CPA: 22.23.14 Drzwi, okna, ościeżnice i progi drzwiowe; okiennice, żaluzje i podobne wyroby oraz ich części, z tworzyw 
sztucznych 

22.23.14.50 Drzwi, okna i ich ramy oraz progi, 
z tworzyw sztucznych 

3925 20 p/st @ S 

22.23.14.70 Okiennice, rolety i podobne artykuły i ich 
części, z tworzyw sztucznych 

3925 30 kg S 

CPA: 22.23.15 Linoleum i pokrycia podłogowe składające się z powłoki lub pokrycia nałożonego na podkład włókienniczy 

22.23.15.00 Linoleum i pozostałe twarde pokrycia 
podłogowe składające się z powłoki lub 
pokrycia nałożonego na podkład włókienni
czy 

5904[.10 + .90] m 2 @ S 

CPA: 22.23.19 Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa, gdzie indziej niesklasyfikowane 

22.23.19.50 Wyposażenie i okucia, budowlane, do zain
stalowania na stałe, z tworzyw sztucznych 

3925 90 10 kg S 

22.23.19.90 Artykuły budowlane z tworzyw sztucznych 
gdzie indziej niesklasyfikowane, do produkcji 
podłóg, ścian, ścian działowych, pokryć 
sufitów i dachów itp., rynien i akcesoriów, 
poręczy, ogrodzeń itp., półek montowanych 
na stałe w sklepach, fabrykach, magazynach 
itp., ornamentów architektonicznych takich 
jak kanelury, sklepienia i fryzy 

3925 90 80 kg S 

CPA: 22.23.20 Budynki prefabrykowane z tworzyw sztucznych 

22.23.20.00 z Budynki prefabrykowane z tworzyw sztucz
nych 

9406 00 80a S
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NACE: 22.29 Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 

CPA: 22.29.10 Odzież i dodatki do odzieży, włączając rękawiczki, z tworzyw sztucznych 

22.29.10.00 Artykuly odzieżowe i dodatki odzieżowe 
z tworzyw sztucznych (włącznie z rękawicz
kami, płaszczami przeciwdeszczowymi, 
fartuchami i śliniaczkami) (z wyłączeniem 
nakryć głowy) 

3926 20 kg S 

CPA: 22.29.21 Samoprzylepne płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy i pozostałe płaskie kształty, z tworzyw sztucznych, w rolkach 
o szerokości ≤ 20 cm 

22.29.21.30 Samoprzylepne pasy z tworzyw sztucznych, 
pokryte warstwą niezwulkanizowanego 
kauczuku naturalnego lub syntetycznego, 
w rolkach o szerokości nieprzekraczającej 
20 cm 

3919[.10(.12 + .15 + .19)] kg S 

22.29.21.40 Samoprzylepne płyty, arkusze, folie, taśmy, 
pasy i inne płaskie kształty, z tworzyw 
sztucznych, w rolkach o szerokości nieprze
kraczjącej 20 cm (z wyłączeniem samoprzy
lepnych pasów pokrytych warstwą niezwul
kanizowanego kauczuku naturalnego lub 
syntetycznego) 

3919 10 80 kg S 

CPA: 22.29.22 Pozostałe samoprzylepne płyty, arkusze, folie, taśmy, pasy i pozostałe płaskie kształty, z tworzyw sztucznych 

22.29.22.40 Samoprzylepne płyty, arkusze, folie, taśmy, 
pasy i inne płaskie kształty, z tworzyw 
sztucznych, nawet w rolkach o szerokości 
przekraczającej 20 cm (z wyłączeniem pokryć 
podłogowych, ściennych i sufitowych obję
tych pozycją HS 3918) 

3919 90 kg S 

CPA: 22.29.23 Naczynia stołowe, naczynia kuchenne, pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i artykuły toaletowe, z tworzyw 
sztucznych 

22.29.23.20 Naczynia stołowe i kuchenne z tworzyw 
sztucznych 

3924 10 kg S 

22.29.23.40 Artykuły gospodarstwa domowego i artykuły 
higieniczne lub toaletowe, z tworzyw 
sztucznych (z wyłączeniem naczyń stołowych 
i kuchennych, wanien, pryszniców, zlewów, 
umywalek, bidetów, misek klozetowych, 
sedesów i pokryw, spłuczek ustępowych 
i podobnych artykułów sanitarnych) 

3924 90 kg S 

CPA: 22.29.24 Części gdzie indziej niesklasyfikowane, do lamp i sprzętu oświetleniowego, podświetlanych tablic i podobnych 
wyrobów, z tworzyw sztucznych 

22.29.24.00 Części do lamp i opraw oświetleniowych, 
podświetlanych znaków i podświetlanych 
tablic i tabliczek, z tworzyw sztucznych 

9405 92 S 

CPA: 22.29.25 Artykuły biurowe i szkolne z tworzyw sztucznych 

22.29.25.00 Artykuły biurowe lub szkolne z tworzyw 
sztucznych (włączając przyciski i noże do 
papieru, suszki, stojaki na pióra, zakładki do 
książek) 

3926 10 kg S
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CPA: 22.29.26 Okucia do mebli, elementy do nadwozi itp., statuetki i pozostałe artykuły dekoracyjne, z tworzyw sztucznych 

22.29.26.10 Wyposażenie mebli, nadwozi i tym podobne, 
z tworzyw sztucznych 

3926 30 kg S 

22.29.26.20 Statuetki i pozostałe artykuły dekoracyjne, 
z tworzyw sztucznych (włączając ramki do 
fotografii, obrazów itp.) 

3926 40 kg S 

22.29.26.30 Perforowane kubły i podobne artykuły do 
filtrowania wody przy wejściu do ścieków, 
z tworzyw sztucznych 

3926 90 50 kg S 

CPA: 22.29.29 Pozostałe wyroby z tworzyw sztucznych 

22.29.29.10 Grzebienie, wsuwki do włosów i tym 
podobne, z ebonitu lub tworzyw sztucznych 
(z wyłączeniem elektrotermicznych przy
rządów fryzjerskich) 

9615 11 kg S 

22.29.29.15 z Szpilki do włosów, lokówki, szpilki do 
lokówek i tym podobne oraz ich części, 
z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem elek
trotermicznych przyrządów fryzjerskich) 

9615 90 00a kg S 

22.29.29.20 Podeszwy zewnętrzne i obcasy z tworzyw 
sztucznych 

6406 20 90 p/st @ S 

22.29.29.50 Pozostałe artykuły z tworzyw sztucznych, 
wyprodukowane z arkusza 

3926 90 92 kg S 

22.29.29.90 Pozostałe artykuły z tworzyw sztucznych lub 
innych materiałów 

3006 91 + 3926 90 97 S 

CPA: 22.29.91 Usługi związane z produkcją pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych 

22.29.91.10 Części do maszyn i urządzeń mechanicznych, 
z tworzyw sztucznych, z wyłączeniem 
silników spalinowych tłokowych, turbin 
gazowych 

S S1 

22.29.91.25 Części z tworzyw sztucznych do aparatury 
objętej pozycjami HS 8509 i 8516 

S S1 

22.29.91.27 Części do adapterów, gramofonów, odtwa
rzaczy kasetowych, magnetofonów i pozosta 
łych urządzeń do nagrywania lub odtwa
rzania dźwięku lub wizji, z tworzyw sztucz
nych, z wyłączeniem wkładek adapterowych 

S S1 

22.29.91.30 Części z tworzyw sztucznych do aparatury 
objętej pozycjami HS od 8525 do 8528 

S S1 

22.29.91.40 Produkty, części aparatury objętej pozycjami 
HS od 8525 do 8537 oraz 8542, z tworzyw 
sztucznych 

S S1
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22.29.91.50 Części do lokomotyw bądź taboru, osprzętu 
i elementów torów kolejowych i tramwajo
wych, sygnalizacji mechanicznej, urządzeń 
zabezpieczających lub kontrolujących ruch 
komunikacyjny, z tworzyw sztucznych 

S S1 

22.29.91.60 Części i wyposażenie z tworzyw sztucznych 
do wszystkich pojazdów lądowych (z wyłą
czeniem lokomotyw lub taboru) 

S S1 

22.29.91.80 Części z tworzyw sztucznych do statków 
powietrznych i kosmicznych 

S S1 

22.29.91.93 Części z tworzyw sztucznych do urządzeń 
i sprzętu elektrycznego, urządzeń do nagry
wania lub odtwarzania dźwięku, urządzeń do 
nagrywania bądź odtwarzania obrazu 
i dźwięku dla telewizji 

S S1 

22.29.91.97 Części do przyrządów i aparatów: optycz
nych, fotograficznych, kinematograficznych, 
pomiarowych, kontrolnych, precyzyjnych, 
medycznych oraz chirurgicznych, z tworzyw 
sztucznych 

S S1 

NACE: 23.11 Produkcja szkła płaskiego 

CPA: 23.11.11 Szkło lane i walcowane, ciągnione i dmuchane, w arkuszach, ale nie obrobione inaczej 

23.11.11.10 Szyby niezbrojone ze szkła lanego lub 
walcowanego, nawet z warstwą pochłania
jącą, odblaskową lub przeciwodblaskową, ale 
nieobrobione inaczej 

7003[.12(.10 + .91 + .99) 
+ .19(.10 + .90)] 

m 2 @ S 

23.11.11.30 Szyby zbrojone lub kształtki ze szkła lanego 
i walcowanego, nawet z warstwą pochłania
jącą, odblaskową lub przeciwodblaskową, ale 
nieobrobione inaczej 

7003[.20 + .30] kg S 

23.11.11.50 Arkusze szkła ciągnionego lub dmuchanego, 
nawet z warstwą pochłaniającą, odblaskową 
lub przeciwodblaskową, ale nieobrobione 
inaczej 

7004[.20(.10 + .91 + .99) 
+ .90(.10 + .80)] 

m 2 @ S 

CPA: 23.11.12 Szkło typu „float” i szkło powierzchniowo zagruntowane lub polerowane, w arkuszach, ale nie obrobione inaczej 

23.11.12.12 Arkusze szklane niezbrojone ze szkła typu 
„float” i szkła o powierzchni szlifowanej lub 
polerowanej, posiadające warstwę przeciw
odblaskową 

7005 10 05 m 2 @ S 

23.11.12.14 Arkusze szklane niezbrojone ze szkła typu 
„float” i szkła o powierzchni szlifowanej lub 
polerowanej, z warstwą pochłaniającą lub 
odblaskową, o grubości nieprzekraczającej 
3,5 mm 

7005 10 25 m 2 @ S 

23.11.12.17 Arkusze szklane niezbrojone ze szkła typu 
„float” i szkła o powierzchni szlifowanej lub 
polerowanej, z warstwą pochłaniającą lub 
odblaskową, ale nieobrobione inaczej, 
o grubości przekraczającej 3,5 mm 

7005[.10(.30 + .80)] m 2 @ S
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23.11.12.30 Arkusze szklane niezbrojone ze szkła typu 
„float” i szkła o powierzchni szlifowanej lub 
polerowanej, barwione w całej masie, 
nieprzezroczyste, powleczone lub jedynie 
szlifowane powierzchniowo 

7005[.21(.25 + .30 + .80)] m 2 @ S 

23.11.12.90 Arkusze szklane typu „float” o powierzchni 
szlifowanej lub polerowanej, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

7005[.29(.25 + .35 + .80) 
+ .30] 

m 2 @ S 

NACE: 23.12 Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego 

CPA: 23.12.11 Szkło w arkuszach, gięte, o obrobionych krawędziach, grawerowane, wiercone, emaliowane lub inaczej obrobione, 
ale nie oprawione ani nie obramowane 

23.12.11.50 Szkło optyczne objęte pozycją HS 7003, 
7004, 7005, gięte, o obrobionych krawę
dziach, grawerowane itp. 

7006 00 10 kg S 

23.12.11.90 Pozostałe szkło objęte pozycją HS 7003, 
7004, 7005, gięte, o obrobionych krawę
dziach, grawerowane itp. 

7006 00 90 kg S 

CPA: 23.12.12 Szkło bezpieczne 

23.12.12.10 Szkło bezpieczne hartowane, o wymiarach 
i kształtach odpowiednich do wbudowania 
w pojazdach silnikowych, statkach powietrz
nych, kosmicznych lub wodnych oraz 
w innych pojazdach 

7007[.11(.10 + .90)] m 2 @ S 

23.12.12.30 Szkło bezpieczne hartowane, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

7007[.19(.10 + .20 + .80)] m 2 @ S 

23.12.12.50 Szkło bezpieczne wielowarstwowe, o wymia
rach i kształtach odpowiednich do wbudo
wania w pojazdach mechanicznych, statkach 
powietrznych, kosmicznych lub wodnych 
oraz w innych pojazdach 

7007[.21(.20 + .80)] kg S 

23.12.12.70 Szkło bezpieczne wielowarstwowe, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

7007 29 m 2 @ S 

CPA: 23.12.13 Lustra ze szkła; wielościenne elementy izolacyjne ze szkła 

23.12.13.30 Wielościenne elementy izolacyjne ze szkła 7008[.00(.20 + .81 + .89)] m 2 @ S 

23.12.13.50 Szklane lusterka wsteczne do pojazdów 7009 10 p/st @ S 

23.12.13.90 Pozostałe lustra szklane, nawet w ramach 7009[.91 + .92] kg S 

NACE: 23.13 Produkcja szkła gospodarczego 

CPA: 23.13.11 Butelki, słoje i pozostałe pojemniki, ze szkła, z wyłączeniem ampułek; korki, przykrywki i pozostałe zamknięcia ze 
szkła 

23.13.11.10 Słoje na przetwory; korki, przykrywki 
i pozostałe zamknięcia, ze szkła (włącznie 
z zamknięciami z dowolnego materiału 
występującymi razem z pojemnikami, dla 
których są przeznaczone) 

7010[.20 + .90(.10)] kg S
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23.13.11.20 Pojemniki wykonane z rur szklanych (z 
wyłączeniem słojów szklanych na przetwory) 

7010 90 21 p/st @ S 

23.13.11.30 Pojemniki szklane o pojemności nominalnej 
2,5 litra lub większej (z wyłączeniem słojów 
szklanych na przetwory) 

7010 90 31 p/st @ S 

23.13.11.40 Butle ze szkła bezbarwnego o pojemności 
nominalnej mniejszej niż 2,5 litra do 
napojów i artykułów spożywczych (z wyłą
czeniem butelek pokrytych skórą wyprawioną 
lub wtórną, butelek do karmienia niemowląt) 

7010[.90(.41 + .43 + .45 
+ .47)] 

p/st @ S 

23.13.11.50 Butle ze szkła barwnego o pojemności 
nominalnej mniejszej niż 2,5 litra do 
napojów i artykułów spożywczych (z wyłą
czeniem butelek pokrytych skórą wyprawioną 
lub wtórną oraz butelek do karmienia 
niemowląt) 

7010[.90(.51 + .53 + .55 
+ .57)] 

p/st @ S 

23.13.11.60 Pojemniki szklane do napojów i artykułów 
spożywczych, o pojemności nominalnej 
mniejszej niż 2,5 litra (z wyłączeniem butli, 
butelek pokrytych skórą wyprawioną lub 
wtórną oraz szkła gospodarczego, próżnio
wych butelek i naczyń) 

7010[.90(.61 + .67)] p/st @ S 

23.13.11.70 Pojemniki szklane do produktów farmaceu
tycznych, o pojemności nominalnej mniejszej 
niż 2,5 litra 

7010[.90(.71 + .79)] p/st @ S 

23.13.11.80 Pojemniki szklane o pojemności nominalnej 
mniejszej niż 2,5 litra do transportu lub 
pakowania towarów (z wyłączeniem do 
napojów i artykułów spożywczych, do 
produktów farmaceutycznych oraz pojem
ników wykonanych z rur szklanych) 

7010[.90(.91 + .99)] p/st @ S 

CPA: 23.13.12 Kieliszki i szklanki, z wyłączeniem szklano-ceramicznych 

23.13.12.20 Kieliszki i szklanki (w tym kieliszki i szklanki 
na nóżce) (z wyłączeniem wykonanych 
z tworzywa szklano-ceramicznego) ze szkła 
ołowiowego nabieranego ręcznie 

7013[.22(.10) + .33(.11 + 
.19)] 

p/st @ S 

23.13.12.40 Kieliszki i szklanki (w tym kieliszki i szklanki 
na nóżce) (z wyłączeniem wykonanych 
z tworzywa szklano-ceramicznego) ze szkła 
ołowiowego nabieranego mechanicznie 

7013[.22(.90) + .33(.91 + 
.99)] 

p/st @ S 

23.13.12.60 Kieliszki i szklanki (z wyłączeniem kieliszków 
i szklanek na nóżce oraz wykonanych 
z tworzywa szklano-ceramicznego lub ze 
szkła ołowiowego) ze szkła hartowanego 

7013 37 10 p/st @ S
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23.13.12.90 Pozostałe kieliszki i szklanki 7013[.28(.10 + .90) + 
.37(.51 + .59 + .91 + .99)] 

p/st @ S 

CPA: 23.13.13 Wyroby ze szkła w rodzaju stosowanych do celów stołowych, kuchennych, toaletowych, biurowych, do dekoracji 
wnętrz itp. 

23.13.13.10 Wyroby stołowe lub kuchenne, ze szkła 
ołowiowego nabieranego ręcznie (z wyłącze
niem wyrobów z tworzywa szklano-cera
micznego i szkła hartowanego oraz 
kieliszków i szklanek) 

7013[.41(.10) + .91(.10)] p/st @ S 

23.13.13.30 Wyroby stołowe lub kuchenne, ze szkła 
ołowiowego nabieranego mechanicznie (z 
wyłączeniem wyrobów z tworzywa szklano- 
ceramicznego i szkła hartowanego oraz 
kieliszków i szklanek) 

7013[.41(.90) + .91(.90)] p/st @ S 

23.13.13.50 Wyroby stołowe lub kuchenne ze szkła 
o współczynniku rozszerzalności liniowej 
nieprzekraczającym 5 × 10 –6 /K, w zakresie 
temperatury 0–300 °C (z wyłączeniem 
wyrobów z tworzywa szklano-ceramicznego, 
szkła ołowiowego, szkła hartowanego, 
szklanek i kieliszków) 

7013 42 p/st @ S 

23.13.13.60 Wyroby stołowe, kuchenne, toaletowe, 
biurowe, do dekoracji wnętrz lub podobnych 
zastosowań, z tworzywa szklano-ceramicz
nego 

7013 10 p/st @ S 

23.13.13.90 Wyroby stołowe lub kuchenne (z wyłącze
niem szklanek i kieliszków) ze szkła harto
wanego 

7013[.49(.10 + .91 + .99) 
+ .99] 

p/st @ S 

CPA: 23.13.14 Wkłady szklane do termosów lub innych naczyń próżniowych 

23.13.14.00 Wkłady szklane do termosów lub innych 
naczyń próżniowych (wykończone lub 
niewykończone) 

7020[.00(.07 + .08)] p/st @ S 

NACE: 23.14 Produkcja włókien szklanych 

CPA: 23.14.11 Taśmy przędzy, niedoprzędy, przędza i nici cięte, z włókien szklanych 

23.14.11.10 Nici z włókien szklanych, cięte na odcinki 
o długości co najmniej 3 mm, lecz nieprze
kraczającej 50 mm (nici szklane cięte) 

7019 11 kg S 

23.14.11.30 Niedoprzędy 7019 12 kg S 

23.14.11.50 Taśmy przędzy, przędza i nici szklane cięte, 
z włókien szklanych (z wyłączeniem nici 
szklanych ciętych o długości co najmniej 
3 mm, lecz nieprzekraczających 50 mm) 

7019 19 10 kg S 

23.14.11.70 Artykuły z włókien szklanych, odcinkowych 7019 19 90 kg S
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CPA: 23.14.12 Arkusze cienkie (woale), taśmy, maty, wojłoki, płyty i pozostałe wyroby z włókien szklanych, z wyłączeniem 
tkanin 

23.14.12.20 Maty z nieregularnie ułożonych włókien 
szklanych (z wyłączeniem waty szklanej) 

7019 31 kg S 

23.14.12.40 Cienkie arkusze (woale), z nieregularnie 
ułożonych włókien szklanych (z wyłączeniem 
waty szklanej) 

7019 32 kg S 

23.14.12.50 Taśmy, wojłoki, płyty i podobne wyroby 
nietkane, z włókien szklanych (z wył. mat 
i cienkich arkuszy (woali)) 

7019 39 kg S 

23.14.12.97 Włókna szklane, w tym wata szklana, i arty
kuły z nich (z wyłączeniem włókien odcin
kowych, niedoprzędów, przędzy, nici szkla
nych ciętych, tkanin, w tym taśm, cienkich 
arkuszy – tzw. „woali”, wstęg, mat, materacy 
i płyt oraz podobnych wyrobów nietkanych, 
wełny mineralnej i artykułów z nich, izola
torów elektrycznych lub ich części, włókien 
optycznych, kabli lub wiązek włókien, 
szczotek z włókna szklanego oraz peruk dla 
lalek) 

7019 90 kg S 

NACE: 23.19 Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne 

CPA: 23.19.11 Szkło w masie, w postaci kulek (z wyłączeniem mikrokulek), prętów lub rur, nieobrobione 

23.19.11.10 Masa szklana (z wyłączeniem szkła w postaci 
proszku, granulek lub płatków) 

7001[.00(.91 + .99)] kg S 

23.19.11.30 Szkło nieobrobione w postaci kulek lub 
prętów (z wyłączeniem szklanych kulek do 
zabawy, szklanych kulek, które zostały 
poddane szlifowaniu po nadaniu im kształtu, 
stosowanych jako korki do butelek, szklanych 
mikrokulek o średnicy nieprzekraczającej 
1 mm) 

7002[.10 + .20(.10 + .90)] kg S 

23.19.11.50 Rury szklane nieobrobione (włączając rury 
zawierające materiał fluoroscencyjny dodany 
do surowca) (z wyłączeniem rur pokrytych 
wewnątrz materiałem fluoroscencyjnym) 

7002[.31 + .32 + .39] kg S 

CPA: 23.19.12 Kształtki chodnikowe, cegły, dachówki, płytki do wykładania podłóg, ścian i inne wyroby ze szkła prasowanego 
lub formowanego; szkło witrażowe i podobne; szkło wielokomórkowe lub piankowe w blokach, płytach lub 
podobnych postaciach 

23.19.12.00 Kształtki chodnikowe, cegły, dachówki, płytki 
do wykładania podłóg, ścian i inne wyroby 
ze szkła prasowanego lub formowanego; 
szkło witrażowe i podobne; szkło wieloko
mórkowe lub piankowe w blokach, płytach 
lub podobnych postaciach 

7016[.90(.10 + .40 + .70)] kg S
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CPA: 23.19.21 Osłony szklane otwarte oraz ich szklane części do lamp elektrycznych, lamp elektronopromieniowych i podobnych 

23.19.21.00 Szklane osłony otwarte, do lamp elektrycz
nych, lamp elektronopromieniowych 
i podobnych 

7011[.10 + .20 + .90] kg S 

CPA: 23.19.22 Szkło do zegarów, zegarków lub okularów, nieobrobione optycznie; wydrążone kule szklane i ich segmenty, do 
produkcji takich szkieł 

23.19.22.00 Szkło do zegarów lub zegarków, szkło do 
okularów, nieobrobione optycznie 

7015[.10 + .90] kg S 

CPA: 23.19.23 Wyroby ze szkła do celów laboratoryjnych, higienicznych lub farmaceutycznych; ampułki szklane 

23.19.23.30 Wyroby laboratoryjne, higieniczne lub 
farmaceutyczne, szklane, nawet skalowane 
lub kalibrowane 

7017[.10 + .20 + .90] kg S 

23.19.23.50 Ampułki szklane stosowane do transportu 
lub pakowania towarów 

7010 10 p/st @ S 

CPA: 23.19.24 Części szklane do lamp i osprzętu oświetleniowego, podświetlane tablice informacyjne itp. 

23.19.24.00 Części szklane do lamp i opraw oświetlenio
wych, itp. 

9405[.91(.10 + .90)] S 

CPA: 23.19.25 Izolatory elektryczne szklane 

23.19.25.00 Szklane izolatory elektryczne (z wyłączeniem 
osłon izolacyjnych do maszyn, urządzeń 
i sprzętu elektrycznego) 

8546 10 kg S 

CPA: 23.19.26 Wyroby szklane, gdzie indziej niesklasyfikowane 

23.19.26.40 Wyroby sygnalizacyjne ze szkła i elementy 
optyczne ze szkła, nieobrobione optycznie; 
kostki szklane i pozostała drobnica szklana, 
na mozaiki lub do podobnych celów deko
racyjnych (z wyłączeniem gotowych paneli 
i innych motywów dekoracyjnych wykona
nych z kostek mozaikowych) 

7014 + 7016 10 kg S 

23.19.26.70 Drobnica szklana (w tym paciorki, imitacje 
pereł, kamieni szlachetnych, półszlachetnych 
itp.) 

7018[.10(.11 + .19 + .30 
+ .51 + .59 + .90) + .20 + 
.90(.10 + .90)] 

kg S 

23.19.26.90 Pozostałe artykuły ze szkła, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

7020[.00(.05 + .10 + .30 
+ .80)] 

S

PL 30.9.2015 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 254/161



 

Prodcom Nazwa grupowania 
Powiązanie z Nomenklaturą 

Handlu Zagranicznego dla roku 
2015 (HS/CN) 

Ilość JM P 
Odnośn

ik do 
przypisu 

NACE: 23.20 Produkcja wyrobów ogniotrwałych 

CPA: 23.20.11 Cegły, bloki, płytki, dachówki i pozostałe wyroby ceramiczne z krzemionkowych skał kopalnych lub podobnych 
ziem krzemionkowych 

23.20.11.00 Wyroby ceramiczne z krzemionkowych skał 
kopalnych lub ziem krzemionkowych, 
włączając cegły, bloki, płyty, dachówki, cegły 
pustakowe, cylindryczne obudowy i rury, 
z wyłączeniem płyt filtracyjnych zawierają
cych ziemię krzemionkową i kwarc 

6901 kg S 

CPA: 23.20.12 Cegły, bloki, płytki, dachówki i podobne ogniotrwałe ceramiczne wyroby konstrukcyjne inne niż z krzemionkowych 
skał kopalnych lub podobnych ziem krzemionkowych 

23.20.12.10 Ogniotrwałe ceramiczne wyroby konstruk
cyjne zawierające więcej niż 50 % MgO, CaO 
lub Cr2O3, włączając cegły, płyty i bloki, 
z wyłączeniem wyrobów z krzemionkowych 
skał kopalnych lub ziem krzemionkowych, 
przewodów rurowych 

6902 10 kg S 

23.20.12.33 Ogniotrwałe cegły, bloki, płyty itp., zawiera
jące więcej niż 50 % Al2O3 lub nie mniej niż 
93 % krzemionki (SiO2) 

6902 20 10 kg S 

23.20.12.35 Ogniotrwałe cegły, płyty, bloki i podobne 
ogniotrwałe wyroby ceramiczne konstruk
cyjne, zawierające więcej niż 7 %, ale mniej 
niż 45 % masy tlenku glinu, lecz więcej niż 
50 % masy w połączeniu z krzemionką 

6902 20 91 kg S 

23.20.12.37 Ogniotrwałe cegły, bloki itp. zawierające 
więcej niż 50 % masy Al2O3 lub SiO2, 
pozostałe 

6902 20 99 kg S 

23.20.12.90 Ogniotrwałe cegły, bloki, płyty itp., gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

6902 90 kg S 

CPA: 23.20.13 Cementy, zaprawy, masy betonowe i podobne wyroby ogniotrwałe, gdzie indziej niesklasyfikowane 

23.20.13.00 Cementy, zaprawy, masy betonowe 
i podobne wyroby ogniotrwałe, z wyłącze
niem wyrobów na bazie grafitu lub pozosta 
łych odmian węgla 

3816 kg S 

CPA: 23.20.14 Wyroby ogniotrwałe niewypalane i pozostałe ogniotrwałe wyroby ceramiczne 

23.20.14.10 Artykuły z kamienia lub pozostałych 
substancji mineralnych, gdzie indziej nieskla
syfikowane, zawierające magnezyt, dolomit 
lub chromit 

6815 91 kg S 

23.20.14.30 Wyroby ogniotrwałe ceramiczne, gdzie 
indziej niesklasyfikowane, zawierające więcej 
niż 25 % masy grafitu lub innych postaci 
węgla, lub mieszaniny tych produktów 

6903[.10 + .90(.10)] kg S
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23.20.14.55 Wyroby ogniotrwałe ceramiczne, gdzie 
indziej niesklasyfikowane, zawierające mniej 
niż 45 % masy tlenku glinu (Al2O3) 

6903 20 10 kg S 

23.20.14.59 Wyroby ogniotrwałe ceramiczne, gdzie 
indziej niesklasyfikowane, zawierające 45 % 
lub więcej masy tlenku glinu (Al2O3) 

6903 20 90 kg S 

23.20.14.90 Wyroby ogniotrwałe ceramiczne, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

6903 90 90 kg S 

NACE: 23.31 Produkcja ceramicznych kafli i płytek 

CPA: 23.31.10 Płytki ceramiczne i płyty chodnikowe 

23.31.10.10 Nieszkliwione, ceramiczne, mozaikowe płytki, 
kostki i podobne artykuły, o powierzchni 
mniejszej niż 49 cm 2 

6907 10 m 2 @ S 

23.31.10.20 Szkliwione, ceramiczne, mozaikowe płytki, 
kostki i podobne artykuły, o powierzchni 
mniejszej niż 49 cm 2 

6908 10 m 2 @ S 

23.31.10.50 Nieszkliwione, ceramiczne i kamionkowe 
płyty chodnikowe, kafle lub płytki ścienne; 
nieszkliwione, ceramiczne i kamionkowe 
kostki mozaikowe i temu podobne, nawet na 
podłożu 

6907[.90(.20 + .80)] m 2 @ S 

23.31.10.71 Płytki ceramiczne szkliwione, podwójne, typu 
„Spaltplatten” 

6908[.90(.11 + .31)] m 2 @ S 

23.31.10.73 Szkliwione, kamionkowe płyty chodnikowe, 
kafle lub płytki ścienne, o powierzchni 
czołowej przekraczającej 90 cm 2 

6908 90 91 m 2 @ S 

23.31.10.75 Szkliwione płyty chodnikowe, kafle lub płytki 
ścienne, z ceramiki porowatej lub szlachetnej, 
o powierzchni czołowej przekraczającej 
90 cm 2 

6908 90 93 m 2 @ S 

23.31.10.79 Szkliwione, ceramiczne płyty chodnikowe, 
kafle lub płytki ścienne, z wyłączeniem płytek 
podwójnych typu „Spaltplatten”, płyt lub kafli 
kamionkowych, z ceramiki porowatej lub 
szlachetnej, o powierzchni czołowej nieprze
kraczającej 90 cm 2 

6908[.90(.20 + .51 + .99)] m 2 @ S 

NACE: 23.32 Produkcja cegieł, dachówek i materiałów budowlanych, z wypalanej gliny 

CPA: 23.32.11 Cegły budowlane ceramiczne i nieogniotrwałe, bloki posadzkowe, pustaki ścienne i stropowe itp. 

23.32.11.10 Cegły budowlane ceramiczne i nieogniotrwałe 
(z wyłączeniem z krzemionkowych skał 
kopalnych lub ziem krzemionkowych) 

6904 10 m 3 @ S
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23.32.11.30 Bloki posadzkowe, pustaki stropowe, 
podporowe lub wypełnieniowe itp., cera
miczne (z wyłączeniem z krzemionkowych 
skał kopalnych lub ziem krzemionkowych) 

6904 90 kg S 

CPA: 23.32.12 Dachówki, nasady kominowe, wkłady kominowe, ozdoby architektoniczne i pozostałe ceramiczne materiały 
budowlane 

23.32.12.50 Dachówki ceramiczne, nieogniotrwałe 6905 10 p/st @ S 

23.32.12.70 Wyroby konstrukcyjne, ceramiczne, 
nieogniotrwałe (włączając nasady kominowe, 
osłony, wykładziny kominowe i bloki kanału 
dymowego, ozdoby architektoniczne, kratki 
wentylatorów, łaty gliniane, z wyłączeniem 
rur, rynien ściekowych itp.) 

6905 90 kg S 

CPA: 23.32.13 Rury, przewody, rynny i osprzęt do rur, ceramiczne 

23.32.13.00 Rury, przewody, rynny i osprzęt do rur, 
ceramiczne 

6906 kg S 

NACE: 23.41 Produkcja ceramicznych wyrobów stołowych i ozdobnych 

CPA: 23.41.11 Zastawy stołowe, naczynia kuchenne oraz pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i toaletowe, z porcelany, 
również chińskiej 

23.41.11.30 Zastawy stołowe i naczynia kuchenne 
z porcelany lub porcelany chińskiej (z wyłą
czeniem aparatów elektrotermicznych, 
młynków do kawy lub przypraw, o metalo
wych elementach trących) 

6911 10 kg S 

23.41.11.50 Artykuły gospodarstwa domowego oraz 
artykuły toaletowe, gdzie indziej niesklasyfi
kowane, z porcelany lub porcelany chińskiej 

6911 90 kg S 

CPA: 23.41.12 Zastawy stołowe, naczynia kuchenne oraz pozostałe artykuły gospodarstwa domowego i toaletowe, z wyłączeniem 
z porcelany, również chińskiej 

23.41.12.10 Zastawy stołowe, naczynia kuchenne i pozos
tałe artykuły gospodarstwa domowego 
i toaletowe, z ceramiki zwykłej 

6912 00 10 kg S 

23.41.12.30 Zastawy stołowe, naczynia kuchenne i pozos
tałe artykuły gospodarstwa domowego 
i toaletowe, z kamionki 

6912 00 30 kg S 

23.41.12.50 Zastawy stołowe, naczynia kuchenne i pozos
tałe artykuły gospodarstwa domowego 
i toaletowe, z ceramiki porowatej lub szla
chetnej 

6912 00 50 kg S 

23.41.12.90 Zastawy stołowe, naczynia kuchenne i pozos
tałe artykuły gospodarstwa domowego 
i toaletowe, ceramiczne, pozostałe 

6912 00 90 kg S 

CPA: 23.41.13 Statuetki i pozostałe ceramiczne wyroby dekoracyjne 

23.41.13.30 Statuetki i pozostałe artykuły dekoracyjne, 
z porcelany lub porcelany chińskiej 

6913 10 S
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23.41.13.50 Statuetki i pozostałe artykuły dekoracyjne, 
ceramiczne 

6913[.90(.10 + .93 + .98)] S 

NACE: 23.42 Produkcja ceramicznych wyrobów sanitarnych 

CPA: 23.42.10 Wyroby sanitarne ceramiczne 

23.42.10.30 Zlewy, umywalki itp. oraz podobna armatura 
sanitarna, ceramiczne, z porcelany lub 
porcelany chińskiej 

6910 10 p/st @ S 

23.42.10.50 Zlewy, umywalki, wanny itp. oraz podobna 
armatura sanitarna, ceramiczne, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

6910 90 p/st @ S 

NACE: 23.43 Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych 

CPA: 23.43.10 Izolatory elektryczne ceramiczne; elementy ceramicznego osprzętu izolacyjnego do maszyn, urządzeń i sprzętu 
elektrycznego 

23.43.10.30 Izolatory elektryczne, ceramiczne (z wyłą
czeniem elementów izolacyjnych) 

8546 20 kg S 

23.43.10.50 Elementy izolacyjne ceramiczne do maszyn, 
urządzeń lub sprzętu elektrycznego 

8547 10 kg S 

NACE: 23.44 Produkcja pozostałych ceramicznych wyrobów technicznych 

CPA: 23.44.11 Wyroby ceramiczne do celów laboratoryjnych, chemicznych lub innych technicznych, z porcelany, również chińskiej 

23.44.11.00 Wyroby ceramiczne do celów laboratoryj
nych, chemicznych lub innych technicznych, 
z porcelany lub porcelany chińskiej 

6909 11 kg S 

CPA: 23.44.12 Wyroby ceramiczne do celów laboratoryjnych, chemicznych lub innych technicznych, z wyłączeniem z porcelany, 
również chińskiej 

23.44.12.10 Wyroby ceramiczne do celów laboratoryj
nych, chemicznych, technicznych, z materiału 
innego niż porcelana 

6909[.12 + .19] kg S 

23.44.12.30 Magnesy trwałe i artykuły, które mają stać się 
magnesami trwałymi po namagnesowaniu (z 
wyłączeniem z metalu) 

8505[.19(.10 + .90)] kg S 

NACE: 23.49 Produkcja pozostałych wyrobów z ceramiki 

CPA: 23.49.11 Wyroby ceramiczne w rodzaju stosowanych w rolnictwie, do transportu lub pakowania towarów 

23.49.11.00 Wyroby ceramiczne w rodzaju stosowanych 
w rolnictwie, do transportu lub pakowania 
towarów 

6909 90 kg S 

CPA: 23.49.12 Pozostałe wyroby ceramiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane 

23.49.12.30 Pozostałe artykuły ceramiczne, z porcelany 
lub porcelany chińskiej, włączając kafle do 
pieców, części do pieców i kominków, 
donice, klamki i uchwyty, tablice i szyldy 
sklepowe, nawilżacze do kaloryferów 

6914 10 kg S
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23.49.12.50 Pozostałe artykuły ceramiczne, gdzie indziej 
niesklasyfikowane (z wyłączeniem porcelany 
lub porcelany chińskiej) 

6914 90 kg S 

NACE: 23.51 Produkcja cementu 

CPA: 23.51.11 Klinkier cementowy 

23.51.11.00 Klinkier cementowy 2523 10 kg T 

CPA: 23.51.12 Cement portlandzki, cement glinowy, cement żużlowy i podobne rodzaje cementu hydraulicznego 

23.51.12.10 Cement portlandzki 2523[.21 + .29] kg S 

23.51.12.90 Pozostałe cementy hydrauliczne 2523[.30 + .90] kg S 

NACE: 23.52 Produkcja wapna i gipsu 

CPA: 23.52.10 Wapno palone, wapno gaszone i wapno hydrauliczne 

23.52.10.33 Wapno palone 2522 10 kg S 

23.52.10.35 Wapno gaszone 2522 20 kg S 

23.52.10.50 Wapno hydrauliczne 2522 30 kg S 

CPA: 23.52.20 Gips 

23.52.20.00 Spoiwa gipsowe składające się z gipsu kalcy
nowanego lub siarczanu wapnia (włączając 
do stosowania w budownictwie, do klejenia 
tkanin lub wyrównywania powierzchni 
papieru, do stosowania w stomatologii) 

2520 20 kg S 

CPA: 23.52.30 Dolomit kalcynowany lub spiekany 

23.52.30.30 Dolomit kalcynowany lub spiekany włączając 
dolomit wstępnie obrobiony lub tylko 
pocięty na prostokątne lub kwadratowe bloki 
lub płyty 

2518 20 kg T 

23.52.30.50 Dolomit aglomerowany (włączając dolomit 
smołowany) 

2518 30 kg T 

NACE: 23.61 Produkcja wyrobów budowlanych z betonu 

CPA: 23.61.11 Płytki, płyty chodnikowe, bloczki i podobne wyroby z cementu, betonu lub ze sztucznego kamienia 

23.61.11.30 Bloki ścienne i cegły, z cementu, betonu lub 
sztucznego kamienia 

6810[.11(.10 + .90)] kg S 

23.61.11.50 Płytki, płyty chodnikowe i podobne artykuły 
z cementu, betonu lub ze sztucznego 
kamienia (z wyłączeniem bloków ściennych 
i cegieł) 

6810 19 kg S
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CPA: 23.61.12 Prefabrykowane elementy konstrukcyjne dla budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej z cementu, betonu lub ze 
sztucznego kamienia 

23.61.12.00 Prefabrykowane elementy konstrukcyjne dla 
budownictwa lub inżynierii lądowej i wodnej, 
z cementu, betonu lub ze sztucznego 
kamienia 

6810 91 kg S 

CPA: 23.61.20 Budynki prefabrykowane z betonu 

23.61.20.00 z Budynki prefabrykowane, z betonu 9406 00 80b S 

NACE: 23.62 Produkcja wyrobów budowlanych z gipsu 

CPA: 23.62.10 Wyroby z gipsu do celów budowlanych 

23.62.10.50 Płyty, arkusze, tafle, płytki i podobne artykuły 
z gipsu lub z mieszanek na bazie gipsu, 
licowane lub tylko wzmocnione papierem lub 
tekturą (z wyłączeniem wyrobów zlepionych 
gipsem, pokrytych ozdobami) 

6809 11 m 2 @ S 

23.62.10.90 Płyty, arkusze, tafle, płytki i podobne artykuły 
z gipsu lub z mieszanek na bazie gipsu, 
nielicowane ani niewzmocnione papierem lub 
tekturą (z wyłączeniem wyrobów zlepionych 
gipsem, pokrytych ozdobami) 

6809 19 m 2 @ S 

NACE: 23.63 Produkcja masy betonowej prefabrykowanej 

CPA: 23.63.10 Masa betonowa prefabrykowana 

23.63.10.00 Masa betonowa prefabrykowana (beton 
gotowy do wylania) 

3824 50 10 kg S 

NACE: 23.64 Produkcja zaprawy murarskiej 

CPA: 23.64.10 Zaprawy murarskie 

23.64.10.00 Zaprawy murarskie 3824 50 90 kg S 

NACE: 23.65 Produkcja cementu wzmocnionego włóknem 

CPA: 23.65.11 Tafle, płyty, płytki, bloki i podobne wyroby z włókien roślinnych, słomy lub odpadów drewna aglomerowanych 
spoiwem mineralnym 

23.65.11.00 Tafle, płyty, płytki, bloki i podobne wyroby 
z włókien roślinnych, słomy, wiórów, trocin, 
pyłu lub innych odpadów drewna, scalonych 
cementem, gipsem lub innym spoiwem 
mineralnym 

6808 m 2 @ S
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CPA: 23.65.12 Wyroby azbestowo-cementowe, wiórowo-cementowe itp. 

23.65.12.20 Artykuły azbestowo-cementowe, celulozowo- 
cementowe lub podobne mieszaniny włókien 
(azbestu, celulozy lub innych włókien roślin
nych, polimerów syntetycznych, włókien 
szklanych lub metalowych itp.) z cementem 
lub innymi spoiwami hydraulicznymi, zawie
rające azbest 

6811 40 kg S 

23.65.12.40 Arkusze, płyty, płytki i podobne wyroby, 
z mieszaniny celulozy z cementem lub 
z podobnych mieszanin włókien (celulozy 
lub innych włókien roślinnych, polimerów 
syntetycznych, włókien szklanych lub meta
lowych itd.) i cementu lub innych spoiw 
hydraulicznych, niezawierające azbestu 

6811[.81 + .82] m 2 @ S 

23.65.12.70 Artykuły celulozowo-cementowe lub tym 
podobne, niezawierające azbestu (z wyłącze
niem arkuszy, płyt, płytek i podobnych arty
kułów) 

6811 89 kg S 

NACE: 23.69 Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu 

CPA: 23.69.11 Pozostałe wyroby z gipsu lub mieszanek na bazie gipsu, gdzie indziej niesklasyfikowane 

23.69.11.00 Wyroby z gipsu lub mieszanek na bazie 
gipsu, gdzie indziej niesklasyfikowane 

6809 90 kg S 

CPA: 23.69.19 Wyroby z cementu, betonu lub sztucznego kamienia, gdzie indziej niesklasyfikowane 

23.69.19.30 z Rury z cementu, betonu lub ze sztucznego 
kamienia 

6810 99 00a kg S 

23.69.19.80 z Wyroby dla celów niekonstrukcyjnych 
z cementu, betonu lub ze sztucznego 
kamienia (włączając wazy, doniczki, ozdoby 
architektoniczne lub ogrodowe; statuetki 
i wyroby dekoracyjne) 

6810 99 00b kg S 

NACE: 23.70 Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia 

CPA: 23.70.11 Marmur, trawertyn i alabaster poddane obróbce oraz wyroby z nich, z wyłączeniem kostki brukowej, płyt 
chodnikowych i krawężników, płytek, kostek i podobnych wyrobów; sztucznie barwione ziarna, odłamki i proszek 
z marmuru, trawertynu i alabastru 

23.70.11.00 Marmur, trawertyn i alabaster poddane 
obróbce oraz wyroby z nich, z wyłączeniem 
płytek, kostek i podobnych artykułów, 
których największe pole powierzchni < 
7 cm 2 , kostek brukowych, płyt nawierzch
niowych, krawężników i płyt chodnikowych 

6802[.21 + .91] kg S
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CPA: 23.70.12 Pozostałe kamienie ozdobne i budowlane poddane obróbce oraz wyroby z nich; pozostałe sztucznie barwione 
ziarna i proszek z kamienia naturalnego; wyroby z łupków aglomerowanych 

23.70.12.10 Kostki brukowe, płyty nawierzchniowe, 
krawężniki i płyty chodnikowe, z kamienia 
naturalnego (z wyłączeniem łupków) 

6801 kg S 

23.70.12.30 Płytki, kostki i podobne artykuły, nawet 
prostokątne (kwadratowe) z kamienia natu
ralnego, których największe pole powierzchni 
można zamknąć kwadratem o boku mniej
szym niż 7 cm; sztucznie barwione ziarna, 
odłamki i proszek z kamienia naturalnego 

6802 10 kg S 

23.70.12.60 Obrobione kamienie pomnikowe lub 
budowlane i wyroby z nich, z granitu (z 
wyłączeniem: płytek, kostek i podobnych 
wyrobów, których największe pole 
powierzchni można zamknąć kwadratem 
o boku mniejszym niż 7 cm, oraz kamien
nych kostek brukowych i płyt nawierzchnio
wych) 

6802[.23 + .93(.10 + .90)] kg S 

23.70.12.70 Obrobione kamienie pomnikowe lub 
budowlane i wyroby z nich (z wyłączeniem 
granitu i łupków; płytek, kostek i podobnych 
artykułów, których największe pole 
powierzchni < 7 cm 2 ) 

6802[.29 + .92 + .99(.10 
+ .90)] 

kg S 

23.70.12.80 Obrobione łupki i wyroby z łupków lub 
z łupków aglomerowanych 

6803[.00(.10 + .90)] kg S 

NACE: 23.91 Produkcja wyrobów ściernych 

CPA: 23.91.11 Kamienie młyńskie, kamienie szlifierskie, tarcze ścierne i podobne wyroby bez opraw do obróbki kamieni oraz ich 
części, z kamienia naturalnego, aglomerowanych materiałów ściernych naturalnych lub sztucznych lub z ceramiki 

23.91.11.10 Kamienie młyńskie i kamienie szlifierskie do 
mielenia, rozdrabniania lub rozcierania 

6804 10 kg S 

23.91.11.20 Kamienie młyńskie, kamienie szlifierskie, 
ściernice i tym podobne, bez opraw, z aglo
merowanych diamentów syntetycznych lub 
naturalnych, z wyłączeniem kamieni młyń
skich i kamieni szlifierskich, do mielenia, 
rozdrabniania lub rozcierania 

6804 21 kg S 

23.91.11.30 Kamienie młyńskie, kamienie szlifierskie, 
ściernice i tym podobne, bez opraw, ze 
wzmocnionych żywic syntetycznych lub 
sztucznych, ze spoiwem, z wyłączeniem 
kamieni młyńskich i kamieni szlifierskich do 
mielenia, rozdrabniania lub rozcierania 

6804 22 18 kg S
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23.91.11.40 Kamienie młyńskie, kamienie szlifierskie, 
ściernice i tym podobne, bez opraw, 
z niewzmocnionych żywic syntetycznych lub 
sztucznych, ze spoiwem, z wyłączeniem 
kamieni młyńskich i kamieni szlifierskich do 
mielenia, rozdrabniania lub rozcierania 

6804 22 12 kg S 

23.91.11.50 Kamienie młyńskie, kamienie szlifierskie, 
ściernice i tym podobne, bez opraw, z cera
miki lub krzemianów (z wyłączeniem 
kamieni młyńskich i kamieni szlifierskich do 
mielenia, rozdrabniania lub rozcierania) 

6804 22 30 kg S 

23.91.11.90 Pozostałe kamienie młyńskie, kamienie szli
fierskie, ściernice i tym podobne, bez opraw; 
osełki do ręcznego ostrzenia lub polerowania 

6804[.22(.50 + .90) + .23 
+ .30] 

kg S 

CPA: 23.91.12 Proszek ścierny lub ziarno ścierne na podłożu z tkanin, papieru lub tektury 

23.91.12.30 Proszek lub ziarno, z naturalnych lub 
sztucznych materiałów ściernych, na podłożu 
z tkanych materiałów włókienniczych 

6805 10 m 2 @ S 

23.91.12.50 Proszek lub ziarno, z naturalnych lub 
sztucznych materiałów ściernych, na podłożu 
z papieru lub tektury 

6805 20 m 2 @ S 

23.91.12.90 Proszek lub ziarno, z naturalnych lub 
sztucznych materiałów ściernych, na podłożu 
(z wyłączeniem podłoża z tkanych mate
riałów włókienniczych, papieru lub tektury) 

6805 30 m 2 @ S 

NACE: 23.99 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej 
niesklasyfikowana 

CPA: 23.99.11 Włókna azbestowe obrobione; mieszaniny na bazie azbestu i węglanu magnezu; wyroby z takich mieszanin lub 
z azbestu; materiały cierne do hamulców, sprzęgieł lub podobnych, niezmontowane 

23.99.11.00 Włókna azbestowe obrobione; mieszaniny na 
bazie azbestu i węglanu magnezu; wyroby 
z takich mieszanin lub z azbestu; materiały 
cierne do hamulców, sprzęgieł lub podob
nych, niezmontowane 

6812[.80(.10 + .90) + .91 
+ .92 + .93 + .99(.10 + 
.90)] + 6813[.20 + .81 + 
.89] 

kg S 

CPA: 23.99.12 Wyroby z asfaltu i podobnych materiałów 

23.99.12.55 Artykuły z asfaltu lub podobnego materiału, 
np. bitumu naftowego lub paku węglowego, 
w rolkach 

6807 10 m 2 @ S 

23.99.12.90 Wyroby na bazie bitumu (z wyłączeniem 
w rolkach) 

6807 90 kg S

PL L 254/170 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.9.2015



 

Prodcom Nazwa grupowania 
Powiązanie z Nomenklaturą 

Handlu Zagranicznego dla roku 
2015 (HS/CN) 

Ilość JM P 
Odnośn

ik do 
przypisu 

CPA: 23.99.13 Mieszanki bitumiczne oparte na naturalnych i sztucznych materiałach mineralnych i bitumie, naturalnym asfalcie 
lub podobnych substancjach wiążących 

23.99.13.10 Mieszanki bitumiczne na bazie kruszywa 
naturalnego i sztucznego oraz bitumu lub 
naturalnego asfaltu jako substancji wiążącej 

2715 kg S 

23.99.13.20 Makadam smołowany 2517 30 kg S 

CPA: 23.99.14 Grafit sztuczny; grafit koloidalny i półkoloidalny; preparaty na bazie grafitu lub pozostałego węgla w postaci 
półproduktów 

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

3801[.10 + .20(.10 + .90) 
+ .30 + .90] 

kg S 

CPA: 23.99.15 Korund sztuczny 

23.99.15.00 Korund sztuczny (z wyłączeniem mieszanek 
mechanicznych) 

2818[.10(.11 + .19 + .91 
+ .99)] 

kg S 

CPA: 23.99.19 Wyroby z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowane 

23.99.19.10 Wełna żużlowa, wełna skalna i podobne 
wełny mineralne, włącznie z ich mieszani
nami, luzem, w arkuszach lub w belach 

6806 10 kg S 

23.99.19.20 Wermikulit porowaty, iły porowate, żużel 
spieniony i podobne porowate materiały 
mineralne, włącznie z ich mieszaninami 

6806[.20(.10 + .90)] kg S 

23.99.19.30 Mieszaniny i artykuły z materiałów izolują
cych cieplnie lub akustycznie, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

6806 90 kg S 

23.99.19.50 Mika obrobiona i artykuły z miki 6814[.10 + .90] kg S 

23.99.19.70 Artykuły z grafitu lub pozostałego węgla, 
przeznaczone do użytku nieelektrycznego 

6815[.10(.10 + .90)] kg S 

23.99.19.80 Artykuły z torfu (włączając arkusze, cylin
dryczne skorupy i donice na rośliny) (z 
wyłączeniem wyrobów tekstylnych z włókna 
torfowego) 

6815 20 kg S 

23.99.19.90 Wyroby z kamienia lub innych substancji 
mineralnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 

6815 99 kg S 

NACE: 24.10 Produkcja surówki żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych 

CPA: 24.10.11 Surówka i surówka zwierciadlista w gąskach, blokach lub pozostałych pierwotnych postaciach 

24.10.11.00 Surówka i surówka zwierciadlista w gąskach, 
blokach lub pozostałych pierwotnych posta
ciach 

7201[.10(.11 + .19 + .30 
+ .90) + .20 + .50(.10 + 
.90)] 

kg S 

CPA: 24.10.12 Żelazostopy 

24.10.12.15 Żelazomangan 7202[.11(.20 + .80) + .19] kg S
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24.10.12.30 Żelazokrzem 7202[.21 + .29(.10 + .90)] kg S 

24.10.12.45 Żelazokrzemomangan 7202 30 kg S 

24.10.12.60 Żelazochrom 7202[.41(.10 + .90) + 
.49(.10 + .50 + .90)] 

kg S 

24.10.12.75 Żelazomolibden 7202 70 kg S 

24.10.12.90 Żelazostopy, gdzie indziej niesklasyfikowane 7202[.50 + .60 + .80 + 
.91 + .92 + .93 + .99(.10 + 
.30 + .80)] 

kg S 

CPA: 24.10.13 Wyroby zawierające żelazo otrzymywane przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza i pozostałych gąbczastych 
wyrobów zawierających żelazo w bryłach, granulkach lub podobnych postaciach; żelazo o minimalnej czystości 
99,94 % masy, w bryłach, granulkach lub podobnych formach 

24.10.13.00 Wyroby zawierające żelazo otrzymywane 
przez bezpośrednie odtlenianie rudy żelaza 
i pozostałych gąbczastych wyrobów zawiera
jących żelazo, w bryłach, granulkach lub 
w podobnych postaciach; żelazo o mini
malnej czystości 99,94 % masy, w bryłach, 
granulkach lub w podobnych postaciach 

7203[.10 + .90] kg S 

CPA: 24.10.14 Granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej lub stali 

24.10.14.10 Surówka, surówka zwierciadlista, żeliwo lub 
stal, w postaci granulek lub proszku 

7205[.10 + .21 + .29] kg S 

24.10.14.20 Wlewki do przetopu z żeliwa lub stali (z 
wyjątkiem produktów, których skład 
chemiczny odpowiada definicjom surówki, 
surówki zwierciadlistej lub żelazostopów) 

7204 50 kg S 

CPA: 24.10.21 Stal niestopowa w postaci wlewków lub w pozostałych formach pierwotnych i półwyroby ze stali niestopowej 

24.10.21.10 Półprodukty płaskie (ze stali niestopowej) 7207[.12(.10 + .90) + 
.20(.32 + .39)] 

kg S 

24.10.21.21 z Wlewki, pozostałe formy pierwotne i półpro
dukty długie do rur bez szwu (ze stali 
niestopowej) 

7206 10 + 7207[.11(.11a 
+ .14a + .16a) + .19(.12a) 
+ .20(.11a + .15a + .17a + 
.52a)] 

kg S 

24.10.21.22 z Pozostałe wlewki, formy pierwotne i półpro
dukty długie (ze stali niestopowej) 

7206 90 + 7207[.11(.11b 
+ .14b + .16b + .90) + 
.19(.12b + .19 + .80) + 
.20(.11b + .15b + .17b + 
.19 + .52b + .59 + .80)] 

kg S 

CPA: 24.10.22 Stal nierdzewna w postaci wlewków lub pozostałych formach pierwotnych i półwyroby ze stali nierdzewnej 

24.10.22.10 Półprodukty płaskie (kęsiska płaskie) (ze stali 
nierdzewnej) 

7218[.91(.10 + .80)] kg S
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24.10.22.21 z Wlewki, pozostałe formy pierwotne i półpro
dukty długie na rury bez szwu (ze stali 
nierdzewnej) 

7218[.10(.00a) + .99(.11a 
+ .20a)] 

kg S 

24.10.22.22 z Pozostałe wlewki, formy pierwotne i półpro
dukty długie (ze stali nierdzewnej) 

7218[.10(.00b) + .99(.11b 
+ .19 + .20b + .80)] 

kg S 

CPA: 24.10.23 Pozostała stal stopowa w postaci wlewków lub w pozostałych formach pierwotnych i półwyroby z pozostałej stali 
stopowej 

24.10.23.10 Półprodukty płaskie (ze stali stopowej innej 
niż stal nierdzewna) 

7224 90 14 kg S 

24.10.23.21 z Wlewki, pozostałe formy pierwotne i półpro
dukty długie na rury bez szwu (ze stali 
stopowej innej niż stal nierdzewna) 

7224[.10(.10a + .90a) + 
.90(.02a + .03a + .05a + 
.07a + .31a + .38a)] 

kg S 

24.10.23.22 z Pozostałe wlewki, formy pierwotne i półpro
dukty długie (ze stali stopowej innej niż stal 
nierdzewna) 

7224[.10(.10b + .90b) + 
.90(.02b + .03b + .05b + 
.07b + .18 + .31b + .38b + 
.90)] 

kg S 

CPA: 24.10.31 Wyroby płaskie walcowane na gorąco o szerokości ≥ 600 mm, ze stali niestopowej 

24.10.31.10 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali 
niestopowej, o szerokości 600 mm lub 
większej, w zwojach, tylko walcowane na 
gorąco, nieplaterowane ani niepowleczone 

7208[.10 + .25 + .26 + 
.27 + .36 + .37 + .38 + 
.39] 

kg S 

24.10.31.30 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali 
niestopowej, o szerokości 600 mm lub 
większej, nie w zwojach, walcowane na 
gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani 
niepowleczone, z wzorami wypukłymi, 
i wyroby o grubości mniejszej niż 4,75 mm, 
bez wzorów (z wyłączeniem wyrobów 
walcowanych z czterech stron lub 
w zamkniętej komorze o szerokości 
nieprzekraczającej 1 250 mm i o grubości 
4 mm lub większej) 

7208[.40 + .53(.90) + .54] kg S 

24.10.31.50 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali 
niestopowej, o szerokości 600 mm lub 
większej (z wyłączeniem „szerokich wyrobów 
płaskich”), nie w zwojach, walcowane na 
gorąco, nieplaterowane, niepokryte ani 
niepowleczone, bez wzorów wypukłych; 
wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub ze 
stali, o szerokości 600 mm lub większej, 
walcowane na gorąco i dalej obrabiane, 
nieplaterowane, niepowleczone ani niepo
kryte 

7208[.51(.20 + .91 + .98) 
+ .52(.10 + .91 + .99) + 
.53(.10) + .90(.20 + .80)] 

kg S
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CPA: 24.10.32 Wyroby płaskie walcowane na gorąco o szerokości < 600 mm, ze stali niestopowej 

24.10.32.10 Wyroby walcowane płaskie, z żeliwa lub stali 
niestopowej, tylko walcowane na gorąco 
z czterech stron lub w zamkniętej komorze, 
nieplaterowane, niepokryte ani niepowle
czone, o szerokości przekraczającej 150 mm, 
ale mniejszej niż 600 mm oraz grubości nie 
mniejszej niż 4 mm, nie w zwojach, bez 
wzorów, powszechnie znane jako „szerokie 
wyroby płaskie” 

7211 13 kg S 

24.10.32.30 Wyroby walcowane płaskie, z żeliwa lub stali 
niestopowej, o szerokości mniejszej niż 
600 mm, walcowane na gorąco, nieplatero
wane, niepokryte ani niepowleczone (z 
wyłączeniem „szerokich wyrobów płaskich”) 

7211[.14 + .19] kg S 

CPA: 24.10.33 Wyroby płaskie walcowane na gorąco o szerokości ≥ 600 mm, ze stali nierdzewnej 

24.10.33.10 z Wyroby płaskie walcowane na gorąco, 
w zwojach do wtórnego przerobu, o szero
kości 600 mm lub większej, ze stali 
nierdzewnej 

7219[.11(.00a) + .12(.10a 
+ .90a) + .13(.10a + .90a) 
+ .14(.10a + .90a)] 

kg S 

24.10.33.20 z Pozostałe wyroby płaskie walcowane na 
gorąco, w zwojach o szerokości 600 mm lub 
większej, ze stali nierdzewnej 

7219[.11(.00b) + .12(.10b 
+ .90b) + .13(.10b + .90b) 
+ .14(.10b + .90b)] 

kg S 

24.10.33.30 Wyroby walcowane płaskie, otrzymywane 
w procesie cięcia z walcowanych na gorąco 
szerokich taśm, o szerokości 600 mm lub 
większej, ze stali nierdzewnej 

7219[.22(.10 + .90) + .23 
+ .24] 

kg S 

24.10.33.40 Wyroby walcowane płaskie, otrzymywane 
w procesie walcowania nawrotnego (ćwiart
ki), o szerokości 600 mm lub większej 
i szerokie wyroby płaskie, ze stali nierdzew
nej 

7219[.21(.10 + .90)] kg S 

CPA: 24.10.34 Wyroby płaskie walcowane na gorąco o szerokości < 600 mm, ze stali nierdzewnej 

24.10.34.10 z Wyroby płaskie, walcowane na gorąco, 
w zwojach, do wtórnego przerobu, o szero
kości mniejszej niż 600 mm, ze stali 
nierdzewnej 

7220[.11(.00a) + .12(.00a)] kg S 

24.10.34.20 z Pozostałe wyroby płaskie, walcowane na 
gorąco, w zwojach, o szerokości mniejszej 
niż 600 mm ze stali nierdzewnej 

7220[.11(.00b) + 
.12(.00b)] 

kg S 

CPA: 24.10.35 Wyroby płaskie walcowane na gorąco o szerokości ≥ 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem 
wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej 

24.10.35.10 Wyroby walcowane płaskie, ze stali narzę
dziowej lub stali stopowej innej niż 
nierdzewna, o szerokości 600 mm lub więk
szej, nieobrobione więcej niż walcowane na 
gorąco, w zwojach (z wyłączeniem wyrobów 
ze stali szybkotnącej i stali krzemowej elek
trotechnicznej) 

7225[.30(.10 + .90)] kg S
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24.10.35.20 Wyroby walcowane płaskie ze stali szybkot
nącej, o szerokości 600 mm lub większej, 
walcowane na gorąco lub na zimno 

7225[.30(.30) + .40(.15) + 
.50(.20)] 

kg S 

24.10.35.30 Wyroby walcowane płaskie ze stali narzę
dziowej lub stali stopowej innej niż 
nierdzewna, o szerokości 600 mm lub więk
szej, nieobrobione więcej niż walcowane na 
gorąco, nie w zwojach (z wyłączeniem 
wyrobów pokrytych substancjami organicz
nymi, wyrobów o grubości mniejszej niż 
4,75 mm oraz wyrobów ze stali szybkotnącej 
i stali krzemowej elektrotechnicznej) 

7225[.40(.12 + .40 + .60)] kg S 

24.10.35.40 Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej 
innej niż nierdzewna, o szerokości 600 mm 
lub większej, nieobrobione więcej niż walco
wane na gorąco, nie w zwojach, o grubości 
mniejszej niż 4,75 mm (z wyłączeniem 
wyrobów ze stali narzędziowej, szybkotnącej 
lub krzemowej elektrotechnicznej) 

7225 40 90 kg S 

24.10.35.50 Wyroby walcowane płaskie, ze stali stopowej 
innej niż nierdzewna, o szerokości 600 mm 
lub większej, walcowane na gorąco lub na 
zimno i obrobione więcej (z wyłączeniem 
platerowania i pokrywania cynkiem, 
wyrobów ze stali krzemowej elektrotech
nicznej) 

7225 99 kg S 

CPA: 24.10.36 Wyroby płaskie walcowane na gorąco o szerokości < 600 mm, z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów 
ze stali krzemowej elektrotechnicznej 

24.10.36.00 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, 
o szerokości mniejszej niż 600 mm, 
z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem 
wyrobów ze stali krzemowej elektrotech
nicznej 

7226[.91(.20 + .91 + .99)] kg S 

CPA: 24.10.41 Wyroby płaskie walcowane na zimno o szerokości ≥ 600 mm, ze stali niestopowej 

24.10.41.10 z Blachy cienkie, grube i taśmy niepokrywane, 
walcowane na zimno, o szerokości 600 mm 
lub większej, ze stali niestopowej 

7209[.15 + .16(.90a) + 
.17(.90a) + .18(.91a + 
.99a) + .25 + .26(.90a) + 
.27(.90a) + .28(.90a) + 
.90(.20a + .80a)] 

kg S 

24.10.41.30 z Wyroby walcowane płaskie, ze stali niesto
powej, o szerokości 600 mm lub większej, 
niewyżarzone całkowicie, z wyłączeniem 
elektrotechnicznych 

7209[.16(.90b) + .17(.90b) 
+ .18(.91b + .99b) + 
.26(.90b) + .27(.90b) + 
.28(.90b) + .90(.20b + 
.80b)] 

kg S 

24.10.41.50 Wyroby walcowane płaskie, ze stali niesto
powej, o szerokości 600 mm lub większej, 
o ziarnach niezorientowanych, elektrotech
niczne 

7209[.16(.10) + .17(.10) + 
.18(.10) + .26(.10) + 
.27(.10) + .28(.10)] 

kg S
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CPA: 24.10.42 Wyroby płaskie walcowane na zimno o szerokości ≥ 600 mm, ze stali nierdzewnej 

24.10.42.00 Wyroby płaskie walcowane na zimno, 
o szerokości 600 mm lub większej, ze stali 
nierdzewnej 

7219[.31 + .32(.10 + .90) 
+ .33(.10 + .90) + .34(.10 
+ .90) + .35(.10 + .90) + 
.90(.20 + .80)] 

kg S 

CPA: 24.10.43 Wyroby płaskie walcowane na zimno o szerokości ≥ 600 mm, z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem 
wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej 

24.10.43.00 Wyroby płaskie walcowane na zimno, 
o szerokości 600 mm lub większej, z pozos
tałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów 
ze stali krzemowej elektrotechnicznej 

7225 50 80 kg S 

CPA: 24.10.51 Wyroby płaskie walcowane o szerokości ≥ 600 mm ze stali niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane 

24.10.51.10 Blacha biała, wyroby walcowane płaskie 
powleczone lub pokryte cyną, włączając 
elektrolitycznie powleczone lub pokryte 
chromem 

7210[.11 + .12(.20 + .80) 
+ .50 + .70(.10) + .90(.40)] 
+ 7212 10 10 

kg S 

24.10.51.20 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub stali 
niestopowej, o szerokości 600 mm lub 
większej, elektrolitycznie powleczone lub 
pokryte cynkiem 

7210 30 kg S 

24.10.51.30 Wyroby walcowane płaskie, o szerokości 
600 mm lub większej, pokryte na gorąco 
metalem 

7210[.20 + .41 + .49 + 
.61 + .69 + .90(.80)] 

kg S 

24.10.51.40 Wyroby walcowane płaskie, o szerokości 
600 mm lub większej, pokryte substancjami 
organicznymi 

7210 70 80 kg S 

24.10.51.50 Wyroby walcowane płaskie, z żeliwa lub stali 
niestopowej, o szerokości 600 mm lub 
większej, platerowane 

7210 90 30 kg S 

CPA: 24.10.52 Wyroby płaskie walcowane o szerokości ≥ 600 mm z pozostałej stali stopowej, platerowane, powlekane lub 
pokrywane 

24.10.52.10 Wyroby walcowane płaskie, ze stali stopowej 
innej niż nierdzewna, o szerokości 600 mm 
lub większej, walcowane na gorąco lub na 
zimno, elektrolitycznie powleczone lub 
pokryte cynkiem (z wyłączeniem wyrobów ze 
stali krzemowej elektrotechnicznej) 

7225 91 kg S 

24.10.52.30 Wyroby walcowane płaskie, ze stali stopowej 
innej niż nierdzewna, o szerokości 600 mm 
lub większej, walcowane na gorąco lub na 
zimno, powleczone lub pokryte cynkiem (z 
wyłączeniem wyrobów elektrolitycznie 
powleczonych lub pokrytych oraz wyrobów 
ze stali krzemowej elektrotechnicznej) 

7225 92 kg S 

CPA: 24.10.53 Wyroby płaskie walcowane o szerokości ≥ 600 mm, ze stali krzemowej elektrotechnicznej 

24.10.53.10 Wyroby walcowane płaskie, ze stali krze
mowej elektrotechnicznej, o szerokości 
600 mm lub większej, o ziarnach zoriento
wanych 

7225 11 kg S
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24.10.53.30 Wyroby walcowane płaskie, ze stali krze
mowej elektrotechnicznej, o szerokości 
600 mm lub większej, o ziarnach niezorien
towanych 

7225[.19(.10 + .90)] kg S 

CPA: 24.10.54 Wyroby płaskie walcowane o szerokości < 600 mm, ze stali krzemowej elektrotechnicznej 

24.10.54.10 Wyroby walcowane płaskie, ze stali krze
mowej elektrotechnicznej, o szerokości 
mniejszej niż 600 mm, o ziarnach zoriento
wanych 

7226 11 kg S 

24.10.54.30 Wyroby walcowane płaskie, ze stali krze
mowej elektrotechnicznej, o szerokości 
mniejszej niż 600 mm, o ziarnach niezo
rientowanych 

7226[.19(.10 + .80)] kg S 

CPA: 24.10.55 Wyroby płaskie walcowane o szerokości < 600 mm, ze stali szybko tnącej 

24.10.55.00 Wyroby płaskie walcowane, o szerokości 
mniejszej niż 600 mm, ze stali szybkotnącej 

7226 20 kg S 

CPA: 24.10.61 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali niestopowej 

24.10.61.10 Pręty ze stali niestopowej, posiadające 
żeberka lub inne odkształcenia 

7213 10 kg S 

24.10.61.20 Pręty ze stali automatowej 7213 20 kg S 

24.10.61.30 Pręty stosowane do zbrojenia betonu (siatka/ 
żebrowane na zimno pręty) 

7213 91 10 kg S 

24.10.61.40 Pręty stosowane do kordu oponowego 7213 91 20 kg S 

24.10.61.90 Pozostałe pręty ze stali niestopowej 7213[.91(.41 + .49 + .70 
+ .90) + .99(.10 + .90)] 

kg S 

CPA: 24.10.62 Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, 
które po walcowaniu zostały skręcone 

24.10.62.10 Sztaby obrabiane na gorąco, stosowane do 
zbrojenia betonu 

7214[.20 + .99(.10)] kg S 

24.10.62.30 Sztaby obrabiane na gorąco, ze stali auto
matowej 

7214 30 kg S 

24.10.62.50 Sztaby kute i obrabiane na gorąco (z wyłą
czeniem sztab i prętów drążonych, nadają
cych się do wierceń) ze stali niestopowej 
(innej niż stal automatowa) 

7214[.10 + .91(.10 + .90) 
+ .99(.31 + .39 + .50 + .71 
+ .79 + .95)] 

kg S 

CPA: 24.10.63 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali nierdzewnej 

24.10.63.00 Pręty walcowane na gorąco, w zwojach, ze 
stali nierdzewnej 

7221[.00(.10 + .90)] kg S
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CPA: 24.10.64 Pozostałe pręty ze stali nierdzewnej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, 
włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone 

24.10.64.10 Pręty ze stali nierdzewnej, walcowane na 
gorąco, o kołowym przekroju poprzecznym 

7222[.11(.11 + .19 + .81 
+ .89)] 

kg S 

24.10.64.30 Sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, nieobro
bione więcej niż walcowane na gorąco, ciąg
nione na gorąco lub wyciskane (z wyłącze
niem sztab i prętów o kołowym przekroju 
poprzecznym) 

7222[.19(.10 + .90)] kg S 

24.10.64.50 Pręty ze stali nierdzewnej, kute 7222[.30(.51 + .91)] kg S 

24.10.64.70 Sztaby i pręty ze stali nierdzewnej, formo
wane na zimno lub wykańczane na zimno 
i dalej obrabiane, lub formowane na gorąco 
i dalej obrabiane, gdzie indziej niesklasyfiko
wane (z wyjątkiem wyrobów kutych) 

7222 30 97 kg T 

CPA: 24.10.65 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej stali stopowej 

24.10.65.10 Sztaby i pręty ze stali szybkotnącej, walco
wane na gorąco, w nieregularnych kręgach 

7227 10 kg S 

24.10.65.30 Sztaby i pręty ze stali krzemowo-mangano
wej, walcowane na gorąco, w nieregularnych 
kręgach 

7227 20 kg S 

24.10.65.50 Pręty ze stali łożyskowej, walcowane na 
gorąco, w nieregularnych kręgach 

7227 90 50 kg S 

24.10.65.70 Sztaby i pręty ze stali stopowej innej niż 
nierdzewna, walcowane na gorąco, w niere
gularnych kręgach (z wyłączeniem 
produktów ze stali łożyskowej, szybkotnącej 
lub krzemowo-manganowej) 

7227[.90(.10 + .95)] kg S 

CPA: 24.10.66 Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub 
wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone 

24.10.66.10 Pręty ze stali szybkotnącej, walcowane na 
gorąco 

7228[.10(.20 + .50)] kg S 

24.10.66.20 Pręty ze stali krzemowo-manganowej, 
walcowane na gorąco 

7228[.20(.10 + .91)] kg S 

24.10.66.30 Pręty ze stali łożyskowej, walcowane na 
gorąco 

7228[.30(.41 + .49)] kg S 

24.10.66.40 Pręty ze stali narzędziowej 7228[.30(.20) + .40(.10)] kg S 

24.10.66.50 Sztaby i pręty ze stali stopowej (innej niż stal 
nierdzewna, narzędziowa, krzemowo-manga
nowa, łożyskowa i szybkotnąca), walcowane 
na gorąco (z wyłączeniem sztab i prętów 
drążonych) 

7228[.30(.61 + .69 + .70 
+ .89) + .40(.90) + 
.60(.20)] 

kg S
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24.10.66.60 Sztaby i pręty ze stali stopowej (innej niż 
nierdzewna), gięte na zimno lub wykończone 
na zimno (np. przez ciągnienie na zimno), 
pomalowane, pokryte, platerowane lub 
bardziej obrobione 

7228 60 80 kg T 

CPA: 24.10.67 Pręty drążone nadające się do celów wiertniczych 

24.10.67.00 Sztaby i pręty drążone nadające się do celów 
wiertniczych 

7228 80 kg S 

CPA: 24.10.71 Kształtowniki otwarte nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali 
niestopowej 

24.10.71.10 Ceowniki, o wysokości 80 mm lub większej, 
ze stali niestopowej 

7216[.31(.10 + .90)] kg S 

24.10.71.20 Dwuteowniki o wysokości 80 mm lub więk
szej, ze stali niestopowej 

7216[.32(.11 + .19 + .91 
+ .99)] 

kg S 

24.10.71.30 Dwuteowniki szerokostopowe, o wysokości 
80 mm lub większej, ze stali niestopowej 

7216[.33(.10 + .90)] kg S 

24.10.71.40 Pozostałe kształtowniki otwarte, ze stali 
niestopowej, nieobrobione więcej niż walco
wane na gorąco, ciągnione na gorąco lub 
wyciskane 

7216[.10 + .21 + .22 + 
.40(.10 + .90) + .50(.10 + 
.91 + .99)] 

kg S 

CPA: 24.10.72 Kształtowniki otwarte nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali 
nierdzewnej 

24.10.72.00 Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej 
niż walcowane na gorąco, ciągnione na 
gorąco lub wyciskane, ze stali nierdzewnej 

7222[.40(.10 + .90)] kg S 

CPA: 24.10.73 Kształtowniki otwarte nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, ciągnione na gorąco lub wyciskane, 
z pozostałej stali stopowej 

24.10.73.00 Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej 
niż walcowane na gorąco, ciągnione na 
gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali 
stopowej 

7228 70 10 kg S 

CPA: 24.10.74 Ścianka szczelna oraz kątowniki spawane, ze stali 

24.10.74.10 Ścianka szczelna (ze stali) 7301 10 kg S 

24.10.74.20 Kątowniki, kształtowniki i profile (ze stali) 7301 20 kg S 

CPA: 24.10.75 Elementy konstrukcyjne torów kolejowych lub tramwajowych ze stali 

24.10.75.00 Elementy konstrukcyjne torów kolejowych 
(ze stali) 

7302[.10(.10 + .22 + .28 
+ .40 + .50 + .90) + .30 + 
.40 + .90] 

kg S 

NACE: 24.20 Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali 

CPA: 24.20.11 Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali 

24.20.11.10 Rury przewodowe, bez szwu, w rodzaju 
stosowanych do rurociągów ropy naftowej 
lub gazu, ze stali nierdzewnej 

7304 11 kg S
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24.20.11.50 Rury przewodowe, bez szwu, w rodzaju 
stosowanych do rurociągów ropy naftowej 
lub gazu, ze stali innej niż stal nierdzewna 

7304[.19(.10 + .30 + .90)] kg S 

CPA: 24.20.12 Rury okładzinowe, przewody rurowe i rury płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, 
bez szwu, ze stali 

24.20.12.10 Rury okładzinowe, przewody rurowe i rury 
płuczkowe, bez szwu, w rodzaju stosowa
nych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze 
stali nierdzewnej 

7304[.22 + .24] kg S 

24.20.12.50 Rury okładzinowe, przewody rurowe i rury 
płuczkowe, bez szwu, w rodzaju stosowa
nych do wierceń ropy naftowej lub gazu, ze 
stali innej niż stal nierdzewna 

7304[.23 + .29(.10 + .30 
+ .90)] 

kg S 

CPA: 24.20.13 Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, bez szwu, ze stali 

24.20.13.10 Przewody i rury, bez szwu, o okrągłym 
przekroju poprzecznym, ze stali nierdzewnej 
(z wyłączeniem rur przewodowych, 
w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy 
naftowej lub gazu oraz rur okładzinowych, 
przewodów rurowych i rur płuczkowych, 
stosowanych do wierceń ropy naftowej lub 
gazu) 

7304[.41 + .49(.10 + .93 
+ .95 + .99)] 

kg S 

24.20.13.30 Rury i przewody rurowe precyzyjne, bez 
szwu, o okrągłym przekroju poprzecznym, 
ciągnione na zimno lub walcowane na 
zimno, ze stali innej niż stal nierdzewna 

7304[.31(.20) + .51(.81)] kg S 

24.20.13.50 Rury i przewody rurowe, bez szwu, 
o okrągłym przekroju poprzecznym, ciąg
nione na zimno lub walcowane na zimno, ze 
stali innej niż stal nierdzewna (z wyłączeniem 
rur i przewodów rurowych precyzyjnych) 

7304[.31(.80) + .51(.12 + 
.18 + .89)] 

kg S 

24.20.13.70 Rury i przewody rurowe, ze stali innej niż 
nierdzewna, bez szwu, o przekroju okrągłym, 
wykańczane na gorąco (z wyłączeniem rur 
przewodowych do rurociągów ropy naftowej 
lub gazu i rur okładzinowych, przewodów 
rurowych i rur płuczkowych, stosowanych do 
wierceń ropy naftowej lub gazu) 

7304[.39(.10 + .52 + .58 
+ .92 + .93 + .98) + 
.59(.10 + .32 + .38 + .92 + 
.93 + .99)] 

kg S 

CPA: 24.20.14 Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym innym niż okrągły oraz profile drążone, bez szwu, ze stali 

24.20.14.00 Rury i przewody rurowe, o przekroju 
poprzecznym innym niż okrągły oraz profile 
drążone, bez szwu, ze stali 

7304 90 kg S
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CPA: 24.20.21 Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej 
> 406,4 mm, ze stali 

24.20.21.10 Rury przewodowe, spawane wzdłużnie, 
w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy 
naftowej lub gazu, których zewnętrzna śred
nica przekracza 406,4 mm, ze stali 

7305[.11 + .12] kg S 

24.20.21.50 Rury przewodowe, inne niż spawane 
wzdłużnie, w rodzaju stosowanych do ruro
ciągów ropy naftowej lub gazu, których 
zewnętrzna średnica przekracza 406,4 mm, 
ze stali 

7305 19 kg S 

CPA: 24.20.22 Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, 
o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, ze stali 

24.20.22.00 Rury okładzinowe w rodzaju stosowanych do 
wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, 
o średnicy zewnętrznej przekraczającej 
406,4 mm, ze stali 

7305 20 kg S 

CPA: 24.20.23 Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, spawane, o średnicy zewnętrznej > 
406,4 mm, ze stali 

24.20.23.00 Rury i przewody rurowe, spawane, o średnicy 
zewnętrznej przekraczającej 406,4 mm, ze 
stali (z wyłączeniem rur przewodowych 
stosowanych do rurociągów ropy naftowej 
lub gazu oraz rur okładzinowych stosowa
nych do wierceń ropy naftowej lub gazu) 

7305[.31 + .39] kg S 

CPA: 24.20.24 Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym (np. z otwartym szwem, nitowane lub 
zamykane w podobny sposób), o średnicy zewnętrznej > 406,4 mm, ze stali 

24.20.24.00 Rury i przewody rurowe, nitowane lub 
zamykane w podobny sposób, o średnicy 
zewnętrznej przekraczającej 406,4 mm, ze 
stali (z wyłączeniem rur przewodowych 
stosowanych do rurociągów ropy naftowej 
lub gazu oraz rur okładzinowych stosowa
nych do wierceń ropy naftowej lub gazu oraz 
rur i przewodów rurowych spawanych) 

7305 90 kg S 

CPA: 24.20.31 Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, o średnicy zewnętrznej 
≤ 406,4 mm, ze stali 

24.20.31.10 Rury przewodowe, spawane wzdłużnie lub 
spiralnie, w rodzaju stosowanych do ruro
ciągów ropy naftowej lub gazu, o średnicy 
zewnętrznej 406,4 mm lub mniejszej, ze stali 
nierdzewnej 

7306[.11(.10 + .90)] kg S 

24.20.31.50 Rury przewodowe, spawane wzdłużnie lub 
spiralnie, w rodzaju stosowanych do ruro
ciągów ropy naftowej lub gazu, o średnicy 
zewnętrznej 406,4 mm lub mniejszej, ze stali 
innej niż stal nierdzewna 

7306[.19(.10 + .90)] kg S
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CPA: 24.20.32 Rury okładzinowe i przewody rurowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy naftowej lub gazu, spawane, 
o średnicy zewnętrznej ≤ 406,4 mm, ze stali 

24.20.32.10 Rury okładzinowe i przewody rurowe, 
spawane, w rodzaju stosowanych do wierceń 
ropy naftowej lub gazu, o średnicy 
zewnętrznej 406,4 mm lub mniejszej, ze stali 
nierdzewnej 

7306 21 kg S 

24.20.32.50 Rury okładzinowe i przewody rurowe, 
spawane, w rodzaju stosowanych do wierceń 
ropy naftowej lub gazu, o średnicy 
zewnętrznej 406,4 mm lub mniejszej, ze stali 
innej niż stal nierdzewna 

7306 29 kg S 

CPA: 24.20.33 Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym przekroju poprzecznym, spawane, o średnicy zewnętrznej ≤ 
406,4 mm, ze stali 

24.20.33.10 Rury i przewody rurowe, spawane, 
o okrągłym przekroju poprzecznym, o śred
nicy zewnętrznej nieprzekraczającej 
406,4 mm, ze stali nierdzewnej (z wyłącze
niem rur przewodowych do rurociągów ropy 
naftowej lub gazu oraz rur okładzinowych 
i przewodów rurowych, do wierceń ropy 
naftowej lub gazu) 

7306[.40(.20 + .80)] kg S 

24.20.33.40 Rury i przewody rurowe precyzyjne, 
spawane, o okrągłym przekroju poprze
cznym, o średnicy zewnętrznej 406,4 mm 
lub mniejszej, ze stali innej niż stal 
nierdzewna 

7306[.30(.11 + .19) + 
.50(.20)] 

kg S 

24.20.33.70 Rury i przewody rurowe, o okrągłym prze
kroju poprzecznym, formowane na zimno 
lub gorąco i spawane, o średnicy zewnętrznej 
nieprzekraczającej 406,4 mm, ze stali innej 
niż stal nierdzewna 

7306[.30(.41 + .49 + .72 
+ .77 + .80) + .50(.80)] 

kg S 

CPA: 24.20.34 Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym innym niż okrągły, spawane, o średnicy zewnętrznej ≤ 
406,4 mm, ze stali 

24.20.34.10 Rury i przewody rurowe, formowane na 
zimno lub gorąco i spawane, o innym niż 
okrągły przekroju poprzecznym, ze stali 
nierdzewnej 

7306[.61(.10) + .69(.10)] kg S 

24.20.34.30 Rury i przewody rurowe, formowane na 
zimno lub gorąco i spawane, o kwadratowym 
lub prostokątnym przekroju poprzecznym, 
o grubości ścianki nieprzekraczającej 2 mm, 
ze stali innej niż stal nierdzewna 

7306 61 92 kg S 

24.20.34.50 Rury i przewody rurowe, formowane na 
zimno lub gorąco i spawane, o kwadratowym 
lub prostokątnym przekroju poprzecznym, 
o grubości ścianki przekraczającej 2 mm, ze 
stali innej niż stal nierdzewna 

7306 61 99 kg S 

24.20.34.70 Przewody i rury, formowane na zimno lub 
gorąco i spawane, o pozostałych przekrojach 
poprzecznych nieokrągłych, ze stali innej niż 
stal nierdzewna 

7306 69 90 kg S
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CPA: 24.20.35 Pozostałe rury i przewody rurowe (np. z otwartym szwem, nitowane lub zamykane w podobny sposób), o średnicy 
zewnętrznej ≤ 406,4 mm, ze stali 

24.20.35.00 Pozostałe rury i przewody rurowe, 
z otwartym szwem, nitowane lub zamykane 
w podobny sposób, ze stali (z wyłączeniem 
(z wyłączeniem rur przewodowych stosowa
nych do rurociągów ropy naftowej lub gazu 
oraz rur okładzinowych stosowanych do 
wierceń ropy naftowej lub gazu oraz rur 
i przewodów rurowych spawanych) 

7306 90 kg S 

CPA: 24.20.40 Łączniki rur lub przewodów rurowych inne niż odlewane, ze stali 

24.20.40.10 Kołnierze, ze stali (z wyłączeniem łączników 
odlewanych) 

7307[.21 + .91] kg S 

24.20.40.30 Kolanka, łuki, złączki nakrętne, tuleje 
i pozostałe gwintowane łączniki rur i prze
wodów rurowych, ze stali (z wyłączeniem 
łączników odlewanych) 

7307[.22(.10 + .90) + 
.29(.10) + .92(.10 + .90) + 
.99(.10)] 

kg S 

24.20.40.50 Kolanka, łuki, złączki nakrętne, tuleje 
i pozostałe kielichowe łączniki rur i prze
wodów rurowych, ze stali (z wyłączeniem 
łączników odlewanych) 

7307[.29(.80) + .99(.80)] kg S 

24.20.40.73 Spawane doczołowo łuki i kolanka, dla rur 
lub przewodów rurowych, ze stali (z wyłą
czeniem łączników odlewanych) 

7307[.23(.10) + .93(.11 + 
.91)] 

kg S 

24.20.40.75 Spawane doczołowo łączniki rur lub prze
wodów rurowych, inne niż łuki i kolanka, ze 
stali (z wyłączeniem łączników odlewanych) 

7307[.23(.90) + .93(.19 + 
.99)] 

kg S 

NACE: 24.31 Produkcja prętów ciągnionych na zimno 

CPA: 24.31.10 Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali niestopowej 

24.31.10.10 Sztaby i pręty, ze stali automatowej niesto
powej, nieobrobione więcej niż gięte na 
zimno lub wykończone na zimno (np. przez 
ciągnienie na zimno) 

7215 10 kg T 

24.31.10.20 Pozostałe sztaby i pręty, z żeliwa lub stali 
niestopowej, nieobrobione więcej niż gięte na 
zimno lub wykończone na zimno (np. przez 
ciągnienie na zimno), zawierającej mniej niż 
0,25 % masy węgla, o przekroju poprze
cznym kwadratowym lub innym niż prosto
kątny (z wyłączeniem ze stali automatowej) 

7215 50 19 kg T 

24.31.10.30 Pozostałe sztaby i pręty, z żeliwa lub stali 
niestopowej, nieobrobione więcej niż gięte na 
zimno lub wykończone na zimno (np. przez 
ciągnienie na zimno), zawierające mniej niż 
0,25 % masy węgla, o przekroju poprze
cznym prostokątnym innym niż kwadratowy 
(z wyłączeniem ze stali automatowej) 

7215 50 11 kg T
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24.31.10.40 Pozostałe sztaby i pręty z żeliwa lub ze stali 
niestopowej, gięte na zimno lub wykończone 
na zimno i poddane dalszej obróbce lub gięte 
na gorąco i poddane dalszej obróbce, gdzie 
indziej niesklasyfikowane (z wyłączeniem 
walcowanych na gorąco, ciągnionych na 
gorąco lub wyciskanych na gorąco, nieobro
bionych więcej niż platerowane i wyrobów 
kutych) 

7215 90 kg T 

24.31.10.50 Pozostałe sztaby i pręty, z żeliwa lub stali 
niestopowej, nieobrobione więcej niż gięte na 
zimno lub wykończone na zimno (np. przez 
ciągnienie na zimno), zawierające 0,25 % lub 
więcej masy węgla (z wyłączeniem tych ze 
stali automatowej) 

7215 50 80 kg T 

24.31.10.60 Kątowniki i kształtowniki z żeliwa lub ze stali 
niestopowej, nieobrobione więcej niż gięte na 
zimno lub wykończone na zimno (np. przez 
ciągnienie na zimno) (z wyłączeniem blach 
profilowanych) 

7216 69 kg T 

CPA: 24.31.20 Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile z pozostałej stali stopowej 

24.31.20.10 Sztaby i pręty ze stali szybkotnącej, 
nieobrobione więcej niż gięte lub wykoń
czone na zimno, nawet obrobione więcej, lub 
gięte na gorąco i obrobione więcej (z wyłą
czeniem kutych, półwyrobów, wyrobów 
walcowanych płaskich, prętów walcowanych 
na gorąco w nieregularnych kręgach); sztaby 
i pręty, ze stali krzemowo-manganowej, 
jedynie gięte na zimno lub wykończone na 
zimno, lub gięte na gorąco, w tym obrabiane 
więcej (z wyłączeniem walcowanych na 
gorąco, ciągnionych na gorąco lub wyciska
nych, platerowanych, półwyrobów, wyrobów 
walcowanych płaskich, prętów walcowanych 
na gorąco w nieregularnych kręgach) 

7228[.10(.90) + .20(.99)] kg T 

24.31.20.20 Sztaby i pręty, o zawartości węgla od 0,9 % 
do 1,15 %, chromu od 0,5 % do 2 % oraz, 
jeśli jest obecny, nie więcej niż 0,5 % molib
denu, jedynie gięte na zimno lub wykoń
czone na zimno (np. przez ciągnienie na 
zimno), z wyłączeniem półwyrobów, 
wyrobów walcowanych płaskich, sztab 
i prętów walcowanych na gorąco w nieregu
larnie zwijanych kręgach 

7228 50 40 kg T
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24.31.20.30 Sztaby i pręty, ze stali narzędziowej, jedynie 
gięte na zimno lub wykończone na zimno 
(np. przez ciągnienie na zimno), z wyłącze
niem półwyrobów, wyrobów walcowanych 
płaskich, prętów walcowanych na gorąco 
w nieregularnie zwijanych kręgach 

7228 50 20 kg T 

24.31.20.40 Sztaby i pręty, ze stali stopowej nieobrobione 
więcej niż gięte na zimno lub wykończone na 
zimno (np. przez ciągnienie na zimno) (z 
wyłączeniem tych ze stali nierdzewnej, szyb
kotnącej, krzemowo-manganowej, łożyskowej 
i narzędziowej) 

7228[.50(.61 + .69 + .80)] kg T 

24.31.20.50 Kształtowniki ze stali stopowej innej niż 
nierdzewna, gięte na zimno lub wykończone 
na zimno (np. przez ciągnienie na zimno) 

7228 70 90 kg T 

CPA: 24.31.30 Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali nierdzewnej 

24.31.30.00 Sztaby i pręty ciągnione na zimno oraz 
kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali 
nierdzewnej 

7222[.20(.11 + .19 + .21 
+ .29 + .31 + .39 + .81 + 
.89)] 

kg T 

NACE: 24.32 Produkcja wyrobów płaskich walcowanych na zimno 

CPA: 24.32.10 Wyroby płaskie walcowane na zimno ze stali, o szerokości < 600 mm, niepokrywane 

24.32.10.11 z Taśma wąska walcowana na zimno, ze stali 
niestopowej o zawartości węgla mniejszej niż 
0,25 % masy, o szerokości mniejszej niż 
600 mm 

7211[.23(.30a + .80a) + 
.90(.20a + .80a)] 

kg S 

24.32.10.12 z Taśma wąska walcowana na zimno, ze stali 
niestopowej o zawartości węgla 0,25 % masy 
lub większej, ale mniejszej niż 0,6 % masy, 
o szerokości mniejszej niż 600 mm 

7211 29 00a kg S 

24.32.10.14 z Taśma wąska walcowana na zimno, ze stali 
niestopowej o zawartości węgla 0,6 % masy 
lub większej, o szerokości mniejszej niż 
600 mm 

7211 29 00b kg S 

24.32.10.16 z Taśma wąska walcowana na zimno, ze stali 
stopowej innej niż nierdzewna i elektrotech
niczna, o szerokości mniejszej niż 600 mm 

7226 92 00a kg S 

24.32.10.18 z Taśma wąska walcowana na zimno, ze stali 
nierdzewnej (z wyłączeniem taśmy izolo
wanej elektrycznie, taśmy falistej z jedną 
krawędzią ząbkowaną lub fazowaną), 
o szerokości mniejszej niż 600 mm 

7220[.20(.21a + .29a + 
.41a + .49a + .81a + .89a) 
+ .90(.20a + .80a)] 

kg S 

24.32.10.22 z Taśma cięta walcowana na zimno, ze stali 
niestopowej oraz stali stopowej innej niż 
nierdzewna i elektrotechniczna, o szerokości 
mniejszej niż 600 mm 

7211[.23(.30b + .80b) + 
.29(.00c) + .90(.20b + 
.80b)] + 7226 92 00b 

kg S
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24.32.10.25 Wyroby walcowane płaskie z żeliwa lub ze 
stali niestopowej, o szerokości mniejszej niż 
600 mm, walcowane na zimno, nieplatero
wane, niepowleczone ani niepokryte, zawie
rające mniej niż 0,25 % masy węgla, „elek
trotechniczne” 

7211 23 20 kg S 

24.32.10.28 z Taśma cięta walcowana na zimno, ze stali 
nierdzewnej, o szerokości mniejszej niż 
600 mm 

7220[.20(.21b + .29b + 
.41b + .49b + .81b + .89b) 
+ .90(.20b + .80b)] 

kg S 

24.32.10.30 Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej 
innej niż nierdzewna, o szerokości mniejszej 
niż 600 mm, walcowane na gorąco lub na 
zimno, elektrolitycznie powleczone lub 
pokryte cynkiem (z wyłączeniem wyrobów ze 
stali szybkotnącej lub krzemowej elektro
technicznej) 

7226 99 10 kg S 

24.32.10.40 Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej 
innej niż nierdzewna, o szerokości mniejszej 
niż 600 mm, walcowane na gorąco lub na 
zimno, powleczone lub pokryte cynkiem (z 
wyłączeniem wyrobów elektrolitycznie 
powleczonych lub pokrytych oraz wyrobów 
ze stali szybkotnącej lub krzemowej elektro
technicznej) 

7226 99 30 kg S 

24.32.10.50 Wyroby walcowane płaskie ze stali stopowej 
innej niż nierdzewna, o szerokości mniejszej 
niż 600 mm, walcowane na gorąco lub na 
zimno i dalej obrabiane (z wyłączeniem 
wyrobów powleczonych lub pokrytych 
cynkiem oraz wyrobów ze stali szybkotnącej 
lub krzemowej elektrotechnicznej) 

7226 99 70 kg S 

CPA: 24.32.20 Wyroby płaskie walcowane na zimno ze stali, o szerokości < 600 mm, platerowane, powlekane lub pokrywane 

24.32.20.10 Taśma wąska (z wyłączeniem taśmy izolo
wanej elektrycznie) walcowana na zimno, 
platerowana, ze stali niestopowej, o szero
kości mniejszej niż 600 mm 

7212 60 kg S 

24.32.20.20 z Blacha cienka i taśma ze stali, pokryte na 
gorąco lub pokryte elektrolitycznie, o szero
kości mniejszej niż 600 mm 

7212[.10(.90a) + .20 + 
.30(.00a) + .50(.20a + .30a 
+ .40a + .90a)] 

kg S 

24.32.20.30 z Blacha cienka ze stali, pokryta substancjami 
organicznymi, o szerokości mniejszej niż 
600 mm 

7212[.40(.20 + .80a)] kg S 

24.32.20.40 z Taśma cięta ze stali niestopowej, walcowana 
na zimno, pokryta na gorąco metalem, 
o szerokości mniejszej niż 600 mm 

7212[.10(.90b) + .30(.00b) 
+ .50(.20b + .30b + .40b + 
.90b)] 

kg S 

24.32.20.50 z Taśma cięta ze stali niestopowej, walcowana 
na zimno, pokryta elektrolitycznie metalem, 
o szerokości mniejszej niż 600 mm 

7212[.50(.20c + .30c + 
.40c + .61 + .69 + .90c)] 

kg S 

24.32.20.60 z Taśma cięta walcowana na zimno, z blachy 
cienkiej stalowej pokrytej substancjami orga
nicznymi, o szerokości mniejszej niż 
600 mm 

7212 40 80b kg S
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NACE: 24.33 Produkcja wyrobów formowanych na zimno 

CPA: 24.33.11 Kształtowniki otwarte formowane lub profilowane na zimno, ze stali niestopowej 

24.33.11.10 Profile formowane na zimno, otrzymywane 
z wyrobów płaskich ze stali niestopowej, 
niepokryte 

7216[.61(.10 + .90)] kg S 

24.33.11.30 Profile formowane na zimno, otrzymywane 
z wyrobów płaskich ze stali niestopowej, 
pokryte cynkiem 

7216 91 80 kg S 

24.33.11.50 Kątowniki, kształtowniki i profile, z żeliwa 
lub stali niestopowej, gięte na zimno lub 
wykończone na zimno i obrobione więcej, 
lub kute na gorąco, lub gięte na gorąco 
w inny sposób i obrobione więcej, gdzie 
indziej niesklasyfikowane (z wył. z wyrobów 
walcowanych płaskich) 

7216 99 kg S 

CPA: 24.33.12 Kształtowniki otwarte formowane lub profilowane na zimno, ze stali nierdzewnej lub pozostałej stali stopowej 

24.33.12.00 Kształtowniki formowane na zimno, , 
z wyrobów płaskich, ze stali nierdzewnej 

7222 40 50 kg S 

CPA: 24.33.20 Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej 

24.33.20.00 Arkusze żeberkowane, profilowane na zimno, 
ze stali niestopowej 

7216 91 10 kg S 

CPA: 24.33.30 Panele wielowarstwowe z cienkiej blachy stalowej 

24.33.30.00 Konstrukcje, wyłącznie lub głównie z arkuszy 
z żeliwa lub stali, złożone z dwóch ścian 
z profilowanego (żeberkowanego) arkusza 
z rdzeniem izolującym (z wyłączeniem 
budynków prefabrykowanych) 

7308 90 51 kg S 

NACE: 24.34 Produkcja drutu 

CPA: 24.34.11 Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej 

24.34.11.30 Drut z żeliwa lub stali niestopowej, zawiera
jący mniej niż 0,25 % masy węgla, włączając 
drut karbowany, z wyłączeniem drutu spla
tanego, kolczastego na ogrodzenia, drutu 
podwójnego, drutu piłowego, izolowanego 
drutu elektrycznego 

7217[.10(.10 + .31 + .39) 
+ .20(.10 + .30) + .30(.41 
+ .49) + .90(.20)] 

kg S 

24.34.11.50 Drut z żeliwa lub stali niestopowej, zawiera
jący 0,25-0,6 % masy węgla, włączając drut 
karbowany, z wyłączeniem drutu splatanego, 
kolczastego na ogrodzenia, drutu podwój
nego, drutu piłowego, izolowanego drutu 
elektrycznego 

7217[.10(.50) + .20(.50) + 
.30(.50) + .90(.50)] 

kg S
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24.34.11.70 Drut z żeliwa lub stali niestopowej, zawiera
jący 0,6 % lub więcej masy węgla, włączając 
drut karbowany, z wyłączeniem drutu spla
tanego, kolczastego na ogrodzenia, drutu 
podwójnego, drutu piłowego, izolowanego 
drutu elektrycznego 

7217[.10(.90) + .20(.90) + 
.30(.90) + .90(.90)] 

kg S 

CPA: 24.34.12 Drut ciągniony na zimno, ze stali nierdzewnej 

24.34.12.00 Drut ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem 
bardzo cienkiego sterylnego drutu ze stali 
nierdzewnej, stosowanego do szwów chirur
gicznych) 

7223[.00(.11 + .19 + .91 
+ .99)] 

kg S 

CPA: 24.34.13 Drut ciągniony na zimno, z pozostałej stali stopowej 

24.34.13.00 Drut ze stali stopowej (z wyłączeniem drutu 
splatanego, kolczastego na ogrodzenia, drutu 
podwójnego, drutu piłowego, izolowanego 
drutu elektrycznego, ze stali nierdzewnej) 

7229[.20 + .90(.20 + .50 
+ .90)] 

kg S 

NACE: 24.41 Produkcja metali szlachetnych 

CPA: 24.41.10 Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu lub w postaci proszku 

24.41.10.30 Srebro w stanie surowym lub w postaci 
proszku (włącznie ze srebrem pokrytym 
złotem lub platyną) 

7106[.10 + .91] kg T 

24.41.10.50 Srebro w postaci półproduktu (włącznie ze 
srebrem pokrytym złotem lub platyną) (z 
wyłączeniem srebra w stanie surowym lub 
w postaci proszku) 

7106 92 kg T 

CPA: 24.41.20 Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu lub w postaci proszku 

24.41.20.30 Złoto w stanie surowym lub w postaci 
proszku, niemonetarne (włącznie ze złotem 
platynowanym) 

7108[.11 + .12] kg T 

24.41.20.50 Złoto w postaci półproduktu, niemonetarne 
(włącznie ze złotem platynowanym) (z wyłą
czeniem złota w stanie surowym lub 
w postaci proszku) 

7108[.13(.10 + .80)] kg T 

24.41.20.70 Złoto monetarne (włącznie ze złotem platy
nowanym) 

7108 20 kg T 

CPA: 24.41.30 Platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu lub w postaci proszku 

24.41.30.30 Platyna, pallad, rod, iryd, osm i ruten, 
w stanie surowym lub w postaci proszku 

7110[.11 + .21 + .31 + 
.41] 

kg T
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24.41.30.50 Platyna, pallad, rod, iryd, osm i ruten, 
w postaci półproduktu (z wyłączeniem 
w stanie surowym lub w postaci proszku) 

7110[.19(.10 + .80) + .29 
+ .39 + .49] 

kg T 

24.41.30.70 Katalizatory, w postaci drucianej tkaniny lub 
siatki, z platyny 

7115 10 kg S 

CPA: 24.41.40 Metale nieszlachetne lub srebro, platerowane złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu 

24.41.40.00 Metale nieszlachetne lub srebro, platerowane 
złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu 
półproduktu 

7109 kg T 

CPA: 24.41.50 Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platerowane platyną, 
nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu 

24.41.50.30 Metale nieszlachetne posrebrzane, nieobro
bione inaczej niż do stanu półproduktu 

7107 kg T 

24.41.50.50 Metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platy
nowane, nieobrobione inaczej niż do stanu 
półproduktu 

7111 kg T 

NACE: 24.42 Produkcja aluminium 

CPA: 24.42.11 Aluminium nieobrobione plastycznie 

24.42.11.30 Aluminium nieobrobione plastycznie, niesto
powe (z wyłączeniem aluminium w postaci 
proszku i płatków) 

7601 10 kg T 

24.42.11.54 Stopy aluminium nieobrobione plastycznie (z 
wyłączeniem aluminium w postaci proszku 
i płatków) 

7601[.20(.20 + .80)] kg T 

CPA: 24.42.12 Tlenek glinu, z wyłączeniem sztucznego korundu 

24.42.12.00 Tlenek glinu (z wyłączeniem sztucznego 
korundu) 

2818 20 kg T 

CPA: 24.42.21 Proszki i płatki z aluminium 

24.42.21.00 Proszki i płatki z aluminium (z wyłączeniem 
gotowych proszków i płatków stosowanych 
jako barwniki, farby itp.) 

7603[.10 + .20] kg T 

CPA: 24.42.22 Płaskowniki, walcówka, pręty i kształtowniki, z aluminium i stopów aluminium 

24.42.22.30 Sztaby, pręty i kształtowniki, z aluminium (z 
wyłączeniem sztab, prętów i kształtowników 
wykorzystywanych w konstrukcjach) 

7604[.10(.10 + .90)] kg T
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24.42.22.50 Sztaby, pręty, kształtowniki i kształtowniki 
drążone, z aluminium (z wyłączeniem sztab, 
prętów i kształtowników wykorzystywanych 
w konstrukcjach) 

7604[.21 + .29(.10 + .90)] kg T 

CPA: 24.42.23 Drut z aluminium i stopów aluminium 

24.42.23.30 Drut z aluminium niestopowego (z wyłącze
niem izolowanych elektrycznych drutów 
i kabli, szpagatów i wyrobów powroźniczych 
wzmacnianych drutem aluminiowym, drutu 
i kabla splatanego) 

7605[.11 + .19] kg T 

24.42.23.50 Drut ze stopów aluminium (z wyłączeniem 
izolowanych elektrycznych drutów i kabli, 
szpagatu i wyrobów powroźniczych wzmac
nianych drutem aluminiowym, drutu i kabla 
splatanego) 

7605[.21 + .29] kg T 

CPA: 24.42.24 Płyty, blachy i taśmy z aluminium i stopów aluminium, o grubości > 0,2 mm 

24.42.24.30 Blachy grube, cienkie i taśmy, z aluminium, 
o grubości przekraczającej 0,2 mm 

7606[.11(.10 + .91 + .93 
+ .99) + .91] 

kg T 

24.42.24.50 Blachy grube, cienkie i taśmy, z aluminium 
stopowego, o grubości przekraczającej 
0,2 mm 

7606[.12(.20 + .92 + .93 
+ .99) + .92] 

kg T 

CPA: 24.42.25 Folia z aluminium i stopów aluminium, o grubości ≤ 0,2 mm 

24.42.25.00 Folia aluminiowa, o grubości (bez podłoża) 
nieprzekraczającej 0,2 mm 

7607[.11(.11 + .19 + .90) 
+ .19(.10 + .90) + .20(.10 
+ .90)] 

kg T 

CPA: 24.42.26 Rury, przewody rurowe oraz łączniki rur lub przewodów rurowych, z aluminium i stopów aluminium 

24.42.26.30 Rury i przewody rurowe, z aluminium (z 
wyłączeniem profili drążonych, osprzętu do 
rur i przewodów rurowych, przewodów 
giętkich, rur do konstrukcji, części maszyn 
i pojazdów, i podobnych) 

7608 10 kg T 

24.42.26.50 Rury i przewody rurowe, ze stopów alumi
nium (z wyłączeniem profili drążonych, 
osprzętu do rur i przewodów rurowych, 
przewodów giętkich, rur do konstrukcji, 
części maszyn i pojazdów, i podobnych) 

7608[.20(.20 + .81 + .89)] kg T 

24.42.26.70 Łączniki rur i przewodów rurowych (włą
czając złączki nakrętne, kolanka i tuleje) 
z aluminium (z wyłączeniem łączników 
z zaworami, kurkami, wsporników rur, śrub, 
nakrętek i zacisków) 

7609 kg T
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NACE: 24.43 Produkcja ołowiu, cynku i cyny 

CPA: 24.43.11 Ołów nieobrobiony plastycznie 

24.43.11.30 Ołów rafinowany nieobrobiony plastycznie (z 
wyłączeniem ołowiu w postaci proszku 
i płatków) 

7801 10 kg T 

24.43.11.50 Ołów nieobrobiony plastycznie zawierający 
antymon (z wyłączeniem ołowiu w postaci 
proszku i płatków) 

7801 91 kg T 

24.43.11.90 Ołów nieobrobiony plastycznie (z wyłącze
niem ołowiu w postaci proszku i płatków 
oraz ołowiu zawierającego antymon, rafino
wanego) 

7801[.99(.10 + .90)] kg T 

CPA: 24.43.12 Cynk nieobrobiony plastycznie 

24.43.12.30 Cynk niestopowy nieobrobiony plastycznie (z 
wyłączeniem cynku w postaci pyłu, proszku 
i płatków) 

7901[.11 + .12(.10 + .30 
+ .90)] 

kg T 

24.43.12.50 Cynk stopowy nieobrobiony plastycznie (z 
wyłączeniem cynku w postaci pyłu, proszku 
i płatków) 

7901 20 kg T 

CPA: 24.43.13 Cyna nieobrobiona plastycznie 

24.43.13.30 Cyna niestopowa nieobrobiona plastycznie (z 
wyłączeniem cyny w postaci proszku i płat
ków) 

8001 10 kg T 

24.43.13.50 Cyna stopowa nieobrobiona plastycznie (z 
wyłączeniem cyny w postaci proszku i płat
ków) 

8001 20 kg T 

CPA: 24.43.21 Blachy grube, cienkie, taśmy i folie, druty, z ołowiu; proszki i płatki ołowiu 

24.43.21.00 Blachy grube, cienkie, taśmy i folie, z ołowiu; 
proszki i płatki ołowiu (z wyłączeniem 
gotowych proszków i płatków stosowanych 
jako barwniki, farby itp., izolowanej taśmy 
elektrycznej) 

7804[.11 + .19 + .20] kg T 

CPA: 24.43.22 Pył cynkowy, proszki i płatki cynku 

24.43.22.00 Pył cynkowy, proszki i płatki cynku (z 
wyłączeniem pyłu cynkowego, proszków 
i płatków cynku stosowanych jako barwniki, 
farby itp., granulek cynku) 

7903[.10 + .90] kg T 

CPA: 24.43.23 Płaskowniki, pręty, kształtowniki i druty, z cynku; blachy grube, cienkie, taśmy, z cynku i jego stopów 

24.43.23.00 Sztaby, pręty, kształtowniki, druty, blachy 
grube i cienkie, taśma i folia, z cynku 

7904 + 7905 kg T 

CPA: 24.43.24 Pręty i druty, z cyny i stopów cyny 

24.43.24.00 Sztaby, pręty, kształtowniki i druty, z cyny 8003 kg T
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NACE: 24.44 Produkcja miedzi 

CPA: 24.44.11 Kamienie miedziowe; miedź cementacyjna 

24.44.11.00 Kamienie miedziowe; miedź cementacyjna 
(miedź wytrącona) (z wyłączeniem proszku 
miedzi) 

7401 kg T 

CPA: 24.44.12 Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej 

24.44.12.00 Miedź nierafinowana; anody miedziane do 
rafinacji elektrolitycznej (włączając miedź 
konwertorową) (z wyłączeniem miedzi 
galwanotechnicznej, anod galwanotechnicz
nych) 

7402 kg T 

CPA: 24.44.13 Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; stopy wstępne miedzi 

24.44.13.30 Miedź rafinowana, nieobrobiona plastycznie, 
niestopowa (z wyłączeniem spiekanych 
wyrobów walcowanych, wytłaczanych, 
kutych) 

7403[.11 + .12 + .13 + 
.19] 

kg T 

24.44.13.70 Stopy miedzi rafinowanej, nieobrobione 
plastycznie (z wyłączeniem spiekanych 
produktów walcowanych, wytłaczanych lub 
kutych); stopy wstępne miedzi (w tym stopy 
nieciągliwe) (z wyłączeniem fosforku miedzi 
(miedzi fosforowej) zawierającego więcej niż 
15 % masy fosforu) 

7403[.21 + .22 + .29] + 
7405 

kg T 

CPA: 24.44.21 Proszki i płatki z miedzi i jej stopów 

24.44.21.00 Proszki i płatki z miedzi, z wyłączeniem 
miedzi cementacyjnej, proszków/płatków 
miedzi stosowanych do wytwarzania farb, 
takich jak brązy/złota, (związków chemicz
nych), śrutu z miedzi rafinowanej 

7406[.10 + .20] kg T 

CPA: 24.44.22 Płaskowniki, pręty, kształtowniki i walcówka, z miedzi i jej stopów 

24.44.22.00 Sztaby, pręty, kształtowniki i kształtowniki 
drążone, z miedzi i stopów miedzi (z wyłą
czeniem sztab i prętów otrzymanych przez 
odlewanie lub spiekanie, drutu z miedzi 
w zwojach) 

7407[.10 + .21(.10 + .90) 
+ .29] 

kg T 

CPA: 24.44.23 Druty z miedzi i jej stopów 

24.44.23.30 Drut z miedzi rafinowanej, o przekroju 
poprzecznym przekraczającym 6 mm, ze 
stopów miedzi 

7408[.11 + .21 + .22 + 
.29] 

kg T
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24.44.23.50 Drut z miedzi rafinowanej, o przekroju 
poprzecznym przekraczającym 0,5 mm, ale 
nieprzekraczającym 6 mm (z wyłączeniem 
szpagatu lub sznurka wzmacnianych 
miedzianym drutem, skrętką lub kablem) 

7408 19 10 kg T 

24.44.23.70 Drut z miedzi rafinowanej, o przekroju 
poprzecznym 0,5 mm lub mniejszym (z 
wyłączeniem szpagatu lub sznurka wzmac
nianych miedzianym drutem, skrętką lub 
kablem) 

7408 19 90 kg T 

CPA: 24.44.24 Blachy grube, cienkie i taśma, o grubości > 0,15 mm, z miedzi i jej stopów 

24.44.24.00 Blachy grube, cienkie i taśma, o grubości 
przekraczającej 0,15 mm, z miedzi i stopów 
miedzi (z wyłączeniem miedzianej siatki 
rozciąganej, izolowanych taśm elektrycznych) 

7409[.11 + .19 + .21 + 
.29 + .31 + .39 + .40 + 
.90] 

kg T 

CPA: 24.44.25 Folia z miedzi o grubości ≤ 0,15 mm 

24.44.25.00 Folia z miedzi o grubości (z wyłączeniem 
dowolnego podłoża) nieprzekraczającej 
0,15 mm 

7410[.11 + .12 + .21 + 
.22] 

kg T 

CPA: 24.44.26 Rury, przewody rurowe oraz łączniki rur lub przewodów rurowych, z miedzi i jej stopów 

24.44.26.30 Rury i przewody rurowe z miedzi 7411[.10(.10 + .90) + 
.21(.10 + .90) + .22 + .29] 

kg T 

24.44.26.50 Łączniki do rur lub przewodów rurowych, 
z miedzi lub ze stopów miedzi, włączając 
złączki nakrętne, kolanka, tuleje, trójniki, 
złącza, z wyłączeniem śrub i nakrętek stoso
wanych do montażu lub mocowania rur lub 
przewodów rurowych, łączników z kurkami 
i zaworami 

7412[.10 + .20] kg T 

NACE: 24.45 Produkcja pozostałych metali nieżelaznych 

CPA: 24.45.11 Nikiel nieobrobiony plastycznie 

24.45.11.00 Nikiel, nieobrobiony plastycznie 7502[.10 + .20] kg T 

CPA: 24.45.12 Kamienie niklowe, spieki tlenku niklu oraz pozostałe produkty pośrednie hutnictwa niklu 

24.45.12.00 Kamienie niklowe, spieki tlenku niklu oraz 
pozostałe produkty pośrednie hutnictwa 
niklu (włączając zanieczyszczone tlenki niklu, 
kamień arsenowy, zanieczyszczony żelazoni
kiel) 

7501[.10 + .20] kg T 

CPA: 24.45.21 Proszki i płatki niklu i stopów niklu 

24.45.21.00 Proszki i płatki niklu (z wyłączeniem spieków 
tlenku niklu) 

7504 kg T
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CPA: 24.45.22 Płaskowniki, pręty, kształtowniki i druty, z niklu i stopów niklu 

24.45.22.00 Sztaby, pręty, kształtowniki i druty, z niklu 
i stopów niklu (z wyłączeniem gotowych 
sztab, prętów lub kształtowników do stoso
wania konstrukcjach; izolowanych prętów 
i drutów elektrycznych, drutu emaliowanego) 

7505[.11 + .12 + .21 + 
.22] 

kg T 

CPA: 24.45.23 Blachy grube, cienkie, taśma i folia, z niklu i stopów niklu 

24.45.23.00 Blachy grube, cienkie, taśma i folia, z niklu 
i stopów niklu (z wyłączeniem siatki meta
lowej rozciąganej) 

7506[.10 + .20] kg T 

CPA: 24.45.24 Rury, przewody rurowe oraz łączniki rur lub przewodów rurowych, z niklu i stopów niklu 

24.45.24.00 Rury, przewody rurowe oraz łączniki rur lub 
przewodów rurowych, z niklu i stopów niklu 

7507[.11 + .12 + .20] kg T 

CPA: 24.45.30 Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i pozostałości zawierające metale i związki metali 

24.45.30.13 Wolfram i artykuły z wolframu (z wyjątkiem 
odpadów i złomu), gdzie indziej niesklasyfi
kowane 

8101[.10 + .94 + .96 + 
.99(.10 + .90)] 

kg T 

24.45.30.17 Molibden i artykuły z molibdenu (z wyjąt
kiem odpadów i złomu), gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

8102[.10 + .94 + .95 + 
.96 + .99] 

kg T 

24.45.30.23 Tantal i artykuły z tantalu (z wyjątkiem 
odpadów i złomu), gdzie indziej niesklasyfi
kowane 

8103[.20 + .90(.10 + .90)] kg T 

24.45.30.25 Magnez i artykuły z magnezu (z wyjątkiem 
odpadów i złomu), gdzie indziej niesklasyfi
kowane 

8104[.11 + .19 + .30 + 
.90] 

kg T 

24.45.30.27 Kamienie kobaltowe i pozostałe produkty 
pośrednie hutnictwa kobaltu; kobalt i arty
kuły z kobaltu (z wyjątkiem odpadów 
i złomu), gdzie indziej niesklasyfikowane 

8105[.20 + .90] kg T 

24.45.30.30 Bizmut i artykuły z bizmutu, włączając 
odpady i złom, kadm i artykuły z kadmu (z 
wyjątkiem odpadów i złomu), gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

8106[.00(.10 + .90)] + 
8107[.20 + .90] 

kg T 

24.45.30.43 Tytan i artykuły z tytanu (z wyjątkiem 
odpadów i złomu), gdzie indziej niesklasyfi
kowane 

8108[.20 + .90(.30 + .50 
+ .60 + .90)] 

kg T 

24.45.30.47 Cyrkon i artykuły z cyrkonu (z wyjątkiem 
odpadów i złomu), antymon i artykuły 
z antymonu (z wyjątkiem odpadów i złomu), 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

8109[.20 + .90] + 
8110[.10 + .90] 

kg T
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24.45.30.55 Beryl, chrom, german, wanad, gal, hafn, ind, 
niob, ren i tal oraz artykuły z tych metali, 
gdzie indziej niesklasyfikowane; odpady 
i złom tych metali (z wyjątkiem odpadów 
i złomu berylu, chromu i talu) 

8112[.12 + .19 + .21(.10 
+ .90) + .29 + .51 + .59 + 
.92(.10 + .21 + .31 + .81 + 
.89 + .91 + .95) + .99(.20 
+ .30 + .70)] 

kg T 

24.45.30.57 Mangan i artykuły z manganu, włączając 
odpady i złom, cermetale i artykuły z cerme
tali, włączając odpady i złom, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

8111[.00(.11 + .19 + .90)] 
+ 8113[.00(.20 + .40 + 
.90)] 

kg T 

NACE: 24.51 Odlewnictwo żeliwa 

CPA: 24.51.11 Usługi wykonywania odlewów z żeliwa ciągliwego 

24.51.11.10 Odlewy z żeliwa ciągliwego do pojazdów 
lądowych, silników tłokowych oraz innych 
maszyn i urządzeń mechanicznych 

kg S S1 

24.51.11.90 Odlewy z żeliwa ciągliwego na części do 
innych zastosowań 

kg S S1 

CPA: 24.51.12 Usługi wykonywania odlewów z żeliwa sferoidalnego 

24.51.12.10 Odlewy z żeliwa sferoidalnego na części do 
pojazdów lądowych 

kg S S1 

24.51.12.20 Odlewy z żeliwa sferoidalnego do wałów 
napędowych, wałów krzywkowych, wałów 
wykorbionych, korb, osłon łożysk i łożysk 
ślizgowych (z wyjątkiem osłon łożysk 
zawierających łożyska toczne) 

kg S S1 

24.51.12.40 Odlewy z żeliwa sferoidalnego na pozostałe 
części do silników tłokowych i urządzeń 
mechanicznych 

kg S S1 

24.51.12.50 Odlewy z żeliwa sferoidalnego do maszyn 
i urządzeń mechanicznych z wyłączeniem 
silników tłokowych 

kg S S1 

24.51.12.90 Odlewy z żeliwa sferoidalnego do lokomo
tyw, taboru, części wykorzystywane w inny 
sposób niż w pojazdach lądowych, do osłon 
łożysk, łożysk ślizgowych, silników tłoko
wych, przekładni, kół pasowych, sprzęgieł, 
urządzeń mechanicznych 

kg S S1
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CPA: 24.51.13 Usługi wykonywania odlewów z żeliwa szarego 

24.51.13.10 Odlewy z żeliwa szarego do pojazdów lądo
wych (z wyłączeniem do lokomotyw 
i taboru, pojazdów dla przemysłu budowla
nego) 

kg S S1 

24.51.13.20 Odlewy z żeliwa szarego do wałów napędo
wych, wałów krzywkowych, wałów wykor
bionych, korb, osłon łożysk i łożysk ślizgo
wych (z wyłączeniem osłon łożysk zawiera
jących łożyska toczne) 

kg S S1 

24.51.13.40 Odlewy z żeliwa szarego na pozostałe części 
silników tłokowych i urządzeń mechanicz
nych 

kg S S1 

24.51.13.50 Odlewy z żeliwa szarego do maszyn i urzą
dzeń mechanicznych, z wyłączeniem do 
silników tłokowych 

kg S S1 

24.51.13.90 Odlewy z żeliwa szarego do lokomotyw, 
taboru, części, wykorzystywane w inny 
sposób niż w pojazdach lądowych, do osłon 
łożysk, łożysk ślizgowych, silników tłoko
wych, przekładni, kół pasowych, sprzęgieł, 
urządzeń mechanicznych 

kg S S1 

CPA: 24.51.20 Rury, przewody rurowe i profile drążone odlewane z żeliwa 

24.51.20.00 Rury, przewody rurowe i profile drążone 
z żeliwa (wyłączeniem rur, przewodów 
rurowych i profili drążonych wytwarzanych 
jako możliwe do zidentyfikowania części 
wyrobów, takie jak elementy grzejników 
centralnego ogrzewania oraz części maszyn) 

7303[.00(.10 + .90)] kg T 

CPA: 24.51.30 Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane z żeliwa 

24.51.30.30 Łączniki rur lub przewodów rurowych, 
z żeliwa nieciągliwego 

7307[.11(.10 + .90)] kg T 

24.51.30.50 Łączniki rur i przewodów rurowych, odle
wane z żeliwa ciągliwego 

7307 19 10 kg T 

NACE: 24.52 Odlewnictwo staliwa 

CPA: 24.52.10 Usługi wykonywania odlewów staliwnych 

24.52.10.10 Odlewy staliwne do pojazdów lądowych, 
z wyłączeniem do lokomotyw i taboru, 
pojazdów dla przemysłu budowlanego 

kg S S1

PL L 254/196 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.9.2015



 

Prodcom Nazwa grupowania 
Powiązanie z Nomenklaturą 

Handlu Zagranicznego dla roku 
2015 (HS/CN) 

Ilość JM P 
Odnośn

ik do 
przypisu 

24.52.10.30 Odlewy staliwne do osłon łożysk, łożysk 
ślizgowych (z wyłączeniem osłon łożysk 
zawierających łożyska toczne) 

kg S S1 

24.52.10.40 Odlewy staliwne na pozostałe części silników 
tłokowych i urządzeń mechanicznych 

kg S S1 

24.52.10.50 Odlewy staliwne do maszyn i urządzeń 
mechanicznych, z wyłączeniem silników 
tłokowych, turboodrzutowych, turbośmigło
wych, pozostałych turbin gazowych, 
dźwigów lub urządzeń transportowych, 
urządzeń lub pojazdów dla przemysłu 
budowlanego 

kg S S1 

24.52.10.90 Odlewy staliwne do lokomotyw, taboru, na 
części, wykorzystywane w inny sposób niż 
w pojazdach lądowych, do osłon łożysk, 
łożysk ślizgowych, silników tłokowych, 
przekładni, kół pasowych, sprzęgieł, urządzeń 
mechanicznych 

kg S S1 

CPA: 24.52.30 Łączniki rur lub przewodów rurowych odlewane ze staliwa 

24.52.30.00 Łączniki rur lub przewodów rurowych odle
wane ze staliwa 

7307 19 90 kg T 

NACE: 24.53 Odlewnictwo metali lekkich 

CPA: 24.53.10 Usługi wykonywania odlewów z metali lekkich 

24.53.10.10 Odlewy z metali lekkich do pojazdów lądo
wych, z wyłączeniem do lokomotyw i taboru, 
pojazdów dla przemysłu budowlanego 

kg S S1 

24.53.10.20 Odlewy z metali lekkich do wałów napędo
wych, wałów krzywkowych, wałów wykor
bionych, korb, osłon łożysk i łożysk ślizgo
wych (z wyjątkiem osłon łożysk zawierają
cych łożyska toczne) 

kg S S1 

24.53.10.40 Odlewy z metali lekkich na pozostałe części 
silników tłokowych i urządzeń mechanicz
nych 

kg S S1 

24.53.10.50 Odlewy z metali lekkich do maszyn i urzą
dzeń mechanicznych, z wyłączeniem silników 
tłokowych, turboodrzutowych, turbośmigło
wych, pozostałych turbin gazowych, 
dźwigów lub urządzeń transportowych, 
urządzeń lub pojazdów dla przemysłu 
budowlanego 

kg S S1 

24.53.10.90 Odlewy z metali lekkich na części do innych 
zastosowań 

kg S S1

PL 30.9.2015 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 254/197



 

Prodcom Nazwa grupowania 
Powiązanie z Nomenklaturą 

Handlu Zagranicznego dla roku 
2015 (HS/CN) 

Ilość JM P 
Odnośn

ik do 
przypisu 

NACE: 24.54 Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych 

CPA: 24.54.10 Usługi wykonywania odlewów z pozostałych metali nieżelaznych 

24.54.10.10 Odlewy z metali nieżelaznych, do pojazdów 
lądowych, z wyłączeniem lokomotyw 
i taboru, wozów bramowych, pojazdów 
roboczych wyposażonych w dźwigi lub 
urządzenia transportowe, walców rolniczych 
lub drogowych, buldożerów itp. 

kg S S1 

24.54.10.20 Odlewy z metali nieżelaznych innych niż 
metale lekkie, do wałów napędowych, wałów 
krzywkowych, wałów wykorbionych, korb, 
osłon łożysk i łożysk ślizgowych (z wyjąt
kiem osłon łożysk zawierających łożyska 
toczne) 

kg S S1 

24.54.10.40 Odlewy z pozostałych metali nieżelaznych na 
pozostałe części do silników tłokowych 
i urządzeń mechanicznych 

kg S S1 

24.54.10.50 Odlewy z metali nieżelaznych innych niż 
metale lekkie, na części do maszyn i urzą
dzeń mechanicznych (z wyłączeniem do 
silników tłokowych) 

kg S S1 

24.54.10.90 Odlewy z pozostałych metali nieżelaznych na 
części do innych zastosowań 

kg S S1 

NACE: 25.11 Produkcja konstrukcji metalowych i ich części 

CPA: 25.11.10 Budynki prefabrykowane z metalu 

25.11.10.30 Budynki prefabrykowane, z żeliwa lub stali 9406[.00(.31 + .38)] S 

25.11.10.50 z Budynki prefabrykowane, z aluminium 9406 00 80c S 

CPA: 25.11.21 Mosty i części mostów z żeliwa lub stali 

25.11.21.00 Mosty i części mostów z żeliwa lub stali 7308 10 kg S 

CPA: 25.11.22 Wieże i maszty kratowe z żeliwa lub stali 

25.11.22.00 Wieże i maszty kratowe z żeliwa lub stali 7308 20 kg S 

CPA: 25.11.23 Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki itp. z żeliwa, stali lub aluminium 

25.11.23.10 Elementy rusztowań, szalowań i obudów 
kopalnianych z żeliwa lub stali, włączając 
wieże wyciągowe i nadbudówki, dźwigary 
kasetonów, rusztowania rurowe i podobne 
wyposażenie 

7308 40 kg S
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25.11.23.50 Pozostałe konstrukcje złożone wyłącznie lub 
głównie z arkuszy ze stali 

7308 90 59 kg S 

25.11.23.55 Zapory, śluzy, wrota śluz, stałe przystanie, 
doki i pozostałe konstrukcje morskie i zwią
zane z drogami wodnymi, z żeliwa lub stali; 
konstrukcje i części konstrukcji, z żeliwa lub 
stali, gdzie indziej niesklasyfikowane (z 
wyłączeniem mostów i części mostów, wież 
i masztów kratowych, drzwi, okien i ram do 
nich oraz progów drzwiowych, elementów 
rusztowań, szalowań, deskowań lub obudów 
kopalnianych, konstrukcji i części konstrukcji, 
nieprodukowanych wyłącznie lub głównie 
z arkuszy) 

7308 90 98 kg S 

25.11.23.70 Konstrukcje z aluminium i części takich 
konstrukcji, gdzie indziej niesklasyfikowane 

7610[.90(.10 + .90)] kg S 

NACE: 25.12 Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej 

CPA: 25.12.10 Drzwi i progi drzwiowe, okna i ramy do nich, bramy, żaluzje oraz ścianki działowe mocowane do podłogi, 
z metalu 

25.12.10.30 Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi 
drzwiowe, z żeliwa lub stali 

7308 30 p/st @ S 

25.12.10.50 Drzwi, okna i ramy do nich oraz progi 
drzwiowe, z aluminium 

7610 10 p/st @ S 

NACE: 25.21 Produkcja grzejników i kotłów centralnego ogrzewania 

CPA: 25.21.11 Grzejniki centralnego ogrzewania oraz ich części, z żeliwa lub stali, z wyłączeniem ogrzewanych elektrycznie 

25.21.11.00 Grzejniki centralnego ogrzewania, nieogrze
wane elektrycznie, oraz ich części, z żeliwa 
lub stali; 

7322[.11 + .19] S S2 

CPA: 25.21.12 Kotły centralnego ogrzewania wytwarzające gorącą wodę lub parę o niskim ciśnieniu 

25.21.12.00 Kotły centralnego ogrzewania, inne niż te 
objęte pozycją 8402 

8403[.10(.10 + .90)] p/st @ S 

CPA: 25.21.13 Części kotłów centralnego ogrzewania 

25.21.13.00 Części kotłów centralnego ogrzewania 8403[.90(.10 + .90)] S S2
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NACE: 25.29 Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych 

CPA: 25.29.11 Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne pojemniki (z wyłączeniem pojemników na sprężony lub skroplony gaz), 
z żeliwa, stali lub aluminium, o pojemności > 300 l, niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne 

25.29.11.10 Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne 
pojemniki do gazów, o pojemności przekra
czającej 300 litrów, z żeliwa lub stali (z 
wyłączeniem do gazu sprężonego lub 
w postaci ciekłej oraz wyposażonych w urzą
dzenia mechaniczne lub termiczne) 

7309 00 10 kg S 

25.29.11.20 Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne 
pojemniki wykładane lub izolowane termicz
nie, do cieczy, o pojemności przekraczającej 
300 litrów, z żeliwa lub stali (z wyłączeniem 
wyposażonych w urządzenia mechaniczne 
lub termiczne) 

7309 00 30 kg S 

25.29.11.30 Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne 
pojemniki, do cieczy, o pojemności przekra
czającej 300 litrów, z żeliwa lub stali (z 
wyłączeniem wyposażonych w urządzenia 
mechaniczne lub termiczne oraz wykłada
nych lub izolowanych termicznie) 

7309[.00(.51 + .59)] kg S 

25.29.11.50 Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne 
pojemniki, do ciał stałych, o pojemności 
przekraczającej 300 litrów, z żeliwa lub stali 
(z wyłączeniem wyposażonych w urządzenia 
mechaniczne lub termiczne) 

7309 00 90 kg S 

25.29.11.70 Zbiorniki, cysterny, kadzie i podobne 
pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał 
(inny niż sprężony lub skroplony gaz), 
o pojemności przekraczającej 300 litrów (z 
wyjątkiem tych wyposażonych w urządzenia 
mechaniczne lub termiczne) 

7611 kg S 

CPA: 25.29.12 Pojemniki metalowe na sprężony lub skroplony gaz 

25.29.12.00 Pojemniki metalowe na sprężony lub skro
plony gaz 

7311[.00(.11 + .13 + .19 
+ .30 + .91 + .99)] + 7613 

kg S 

NACE: 25.30 Produkcja wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów do centralnego ogrzewania gorącą wodą 

CPA: 25.30.11 Kotły wytwarzające parę wodną lub inną parę; kotły wodne wysokotemperaturowe 

25.30.11.10 Kotły wodnorurowe (z wyjątkiem kotłów 
centralnego ogrzewania do gorącej wody, 
mogących wytwarzać parę o niskim ciśnie
niu) 

8402[.11 + .12] p/st @ S
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25.30.11.50 Kotły parowe (włączając kotły hybrydowe) (z 
wyłączeniem kotłów centralnego ogrzewania 
na gorącą wodę mogących produkować parę 
wodną o niskim ciśnieniu, kotłów wodnoru
rowych) 

8402[.19(.10 + .90)] p/st @ S 

25.30.11.70 Kotły wodne wysokotemperaturowe (z wyłą
czeniem kotłów centralnego ogrzewania do 
gorącej wody, mogących produkować parę 
wodną o niskim ciśnieniu) 

8402 20 p/st @ S 

CPA: 25.30.12 Instalacje pomocnicze przeznaczone do współpracy z kotłami; skraplacze do siłowni na parę wodną lub inną 

25.30.12.30 Instalacje pomocnicze przeznaczone do 
współpracy z kotłami z pozycji CN 8402 lub 
8403 

8404 10 kg S 

25.30.12.50 Skraplacze do siłowni na parę wodną lub 
inną 

8404 20 kg S 

CPA: 25.30.13 Części wytwornic pary 

25.30.13.30 Części do kotłów parowych oraz kotłów 
wodnych wysokotemperaturowych 

8402 90 S S2 

25.30.13.50 Części do urządzeń z pozycji CN 8404 10 
oraz 8404 20 

8404 90 S S2 

CPA: 25.30.21 Reaktory jądrowe, z wyłączeniem maszyn i urządzeń do rozdzielania izotopów 

25.30.21.00 Reaktory jądrowe 8401 10 kg S 

CPA: 25.30.22 Części reaktorów jądrowych, z wyłączeniem części maszyn i urządzeń do rozdzielania izotopów 

25.30.22.00 Części reaktorów jądrowych 8401 40 S S2 

NACE: 25.40 Produkcja broni i amunicji 

CPA: 25.40.12 Rewolwery, pistolety, pozostała broń palna i podobny sprzęt 

25.40.12.30 Rewolwery i pistolety (z wyłączeniem broni 
wojskowej, pistoletów maszynowych, broni 
sygnalizacyjnej, broni ślepej, broni do uboju 
zwierząt, broni palnej ładowanej przez lufę, 
broni sprężynowej, pneumatycznej lub gazo
wej, imitacji broni) 

9302 p/st @ S 

25.40.12.50 Strzelby, karabiny i karabinki, broń palna 
ładowana przez lufę (włączając broń palną 
sportową, broń z przynajmniej jedną lufą 
gładką, broń palną sportową w kształcie 
laski) (z wyłączeniem broni palnej wojskowej) 

9303[.10 + .20(.10 + .95) 
+ .30] 

p/st @ S
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25.40.12.70 Broń palna, która działa poprzez wystrzelenie 
ładunku wybuchowego, gdzie indziej 
niesklasyfikowana (z wyłączeniem broni 
militarnej) 

9303 90 p/st @ S 

25.40.12.90 Pozostała broń (pistolety i karabiny spręży
nowe, pneumatyczne lub gazowe, pałki) (z 
wyłączeniem broni do celów wojskowych) 

9304 p/st @ S 

CPA: 25.40.13 Bomby, pociski i podobne rodzaje wyposażenia wojennego; naboje, pozostałe rodzaje amunicji, pocisków oraz ich 
części 

25.40.13.00 Naboje i pozostała amunicja oraz granaty 
oraz ich części, włączając przybitki do 
nabojów śrutowych i kulowych (z wyłącze
niem do celów wojskowych) 

9306[.21 + .29 + .30(.10 
+ .90) + .90(.90)] 

kg S M 

CPA: 25.40.14 Części uzbrojenia i broni wojskowej 

25.40.14.00 Części i akcesoria do rewolwerów, pistoletów, 
broni palnej do celów niewojskowych 
i podobnych urządzeń 

9305[.10 + .20 + .99] S M 

NACE: 25.50 Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków 

CPA: 25.50.11 Usługi kucia metali 

25.50.11.34 Części z żelaza kutego swobodnie, do wałów 
napędowych, wałów krzywkowych, wałów 
wykorbionych; wyroby objęte HS 7326; 
części do maszyn, urządzeń i pojazdów 
objętych HS 84, 85, 86, 87, 88, 90 (kucie 
swobodne stali) 

S S1 

25.50.11.37 Części z metali nieżelaznych kute swobodnie, 
do maszyn i urządzeń, z wyłączeniem 
silników tłokowych, turboodrzutowych, 
turbośmigłowych, turbin gazowych, dźwigów 
lub urządzeń transportowych, urządzeń lub 
pojazdów dla budownictwa 

S S1 

25.50.11.51 Części do pojazdów nieszynowych objętych 
HS 87 (ze stali wyciskane na zimno) 

S S1 

25.50.11.52 Części ze stali wyciskane na zimno do wałów 
napędowych, wałów krzywkowych, wałów 
wykorbionych i do korb 

S S1 

25.50.11.53 Części do silników tłokowych oraz urządzeń 
mechanicznych objętych HS 8483 (ze stali 
wyciskane na zimno) 

S S1 

25.50.11.54 Części ze stali wyciskane na zimno do urzą
dzeń mechanicznych (z wyłączeniem do 
silników tłokowych oraz do urządzeń 
mechanicznych z pozycji CN 8483: przenie
sienia napędu, w tym wałów i przekładni) 

S S1
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25.50.11.56 Części ze stali wyciskane na zimno do 
maszyn i urządzeń elektrycznych, urządzeń 
do nagrywania i odtwarzania dźwięku oraz 
obrazu telewizyjnego i dźwięku 

S S1 

25.50.11.57 Wyroby objęte HS 7326; części pojazdów 
i urządzeń osprzętu kolejnictwa oraz 
pojazdów lądowych i lotniczych objętych HS 
86, 87, 88 (ze stali wyciskanej na zimno) 

S S1 

25.50.11.58 Części do maszyn, urządzeń, narzędzi 
i pojazdów objętych HS 84, 85, 87, 88, 90 
(wyciskane na zimno z metali nieżelaznych) 

S S1 

CPA: 25.50.12 Usługi wytłaczania, prasowania metali 

25.50.12.10 Części ze stali kute matrycowo (i kute 
precyzyjnie) do pojazdów lądowych, z wyłą
czeniem lokomotyw i taboru 

S S1 

25.50.12.20 Części ze stali kute matrycowo (i kute 
precyzyjnie) do wałów napędowych, wałów 
krzywkowych, wałów wykorbionych, korb, 
osłon łożysk i łożysk ślizgowych (z wyjąt
kiem osłon łożysk zawierających łożyska 
toczne) 

S S1 

25.50.12.30 Części ze stali kute matrycowo do silników 
tłokowych i urządzeń mechanicznych obję
tych HS 8483 

S S1 

25.50.12.40 Części ze stali kute matrycowo do wyposa 
żenia mechanicznego, technicznego oraz 
urządzeń dla rolnictwa, leśnictwa i ogrod
nictwa 

S S1 

25.50.12.50 Części ze stali kute matrycowo do wielo
krążków i wciągników, wciągarek i przycią
garek, podnośników, wózków widłowych, 
pozostałych wózków wyposażonych w urzą
dzenia podnoszące lub przenoszące, wind, 
schodów ruchomych, przenośników, kolejek 
linowych 

S S1 

25.50.12.60 Części ze stali kute matrycowo do urządzeń 
mechanicznych i aparatów objętych HS 
8426, 8429, 8430 

S S1 

25.50.12.70 Części ze stali kute matrycowo do maszyn 
i urządzeń mechanicznych (z wyłączeniem 
silników tłokowych, turboodrzutowych, 
turbośmigłowych, turbin gazowych, dźwigów 
lub urządzeń transportowych, urządzeń dla 
przemysłu budowlanego) 

S S1
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25.50.12.80 Części ze stali kute matrycowo do loko
motyw i taboru, statków powietrznych 
i kosmicznych, do maszyn i urządzeń elek
trycznych, aparatów optycznych, fotograficz
nych, kinematograficznych, pomiarowych, 
kontrolnych, precyzyjnych 

S S1 

25.50.12.90 Części z metali nieżelaznych kute matry
cowo, maszyn, urządzeń i pojazdów objętych 
HS 84, 85, 86, 87, 88, 90 

S S1 

CPA: 25.50.13 Usługi formowania metali pozostałymi technikami 

25.50.13.10 Części z blachy stalowej kształtowanej, do 
pojazdów lądowych, z wyłączeniem do 
lokomotyw i taboru 

S S1 

25.50.13.20 Części z blachy stalowej kształtowanej, do 
silników tłokowych i urządzeń mechanicz
nych objętych HS 8483 

S S1 

25.50.13.30 Części z blachy stalowej kształtowanej do 
maszyn i urządzeń mechanicznych, z wyłą
czeniem do silników tłokowych 

S S1 

25.50.13.40 Części z blachy stalowej kształtowanej do 
maszyn i urządzeń elektrycznych, urządzeń 
do nagrywania i odtwarzania dźwięku oraz 
obrazu telewizyjnego i dźwięku 

S S1 

25.50.13.50 Wyroby objęte HS 7323, 7326; części mebli 
objętych HS 9403; części pojazdów lądowych 
i szynowych objętych HS 86; urządzeń 
objętych HS 90 (z blachy kształtowanej 
z metali nieżelaznych) 

S S1 

25.50.13.70 Artykuły gospodarstwa domowego, części 
maszyn i urządzeń mechanicznych, urządzeń, 
mebli i pojazdów objętych HS 84, 85, 86, 
88, 94 (z blachy kształtowanej z metali 
nieżelaznych) 

S S1 

CPA: 25.50.20 Usługi w zakresie metalurgii proszków 

25.50.20.20 Wyroby wykonane techniką metalurgii 
proszków stalowych 

S S1 

25.50.20.80 Części artykułów objętych HS 84, 85, 86, 87, 
88, 90 (wykonane techniką metalurgii 
proszków metali nieżelaznych) 

S S1 

NACE: 25.61 Obróbka metali i nakładanie powłok na metale 

CPA: 25.61.11 Usługi pokrywania powierzchni metali różnymi metalami 

25.61.11.30 Usługi pokrywania powierzchni metali meta
lami przez zanurzenie w roztopionych 
metalach (cynkowanie lub zanurzanie 
w cynie) 

I C
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25.61.11.50 Usługi pokrywania powierzchni metali meta
lami przez natryskiwanie termiczne 

I C 

25.61.11.70 Usługi pokrywania powierzchni metali 
cynkiem przez elektrolizę 

I C 

25.61.11.90 Usługi pokrywania powierzchni metali meta
lami innymi niż cynk (np. niklem, miedzią, 
chromem, metalami szlachetnymi itp.) przez 
elektrolizę i obróbkę chemiczną 

I C 

CPA: 25.61.12 Usługi pokrywania powierzchni metali substancjami niemetalicznymi 

25.61.12.30 Usługi pokrywania powierzchni metali 
tworzywami sztucznymi (włączając pokry
wanie proszkami) 

I C 

25.61.12.50 Usługi pokrywania powierzchni metali 
innymi metodami (fosforanowanie itp.) 

I C 

CPA: 25.61.21 Usługi obróbki cieplnej, z wyłączeniem pokrywania metali innymi materiałami 

25.61.21.00 Usługi obróbki cieplnej (z wyłączeniem 
pokrywania metali metalami, tworzywami 
sztucznymi) 

I C 

CPA: 25.61.22 Pozostałe usługi powierzchniowej obróbki metali 

25.61.22.30 Usługi malowania i lakierowania metali I C 

25.61.22.50 Usługi anodyzowania metali I C 

25.61.22.70 Usługi naparowywania próżniowego metali I C 

25.61.22.90 Pozostałe usługi w zakresie obróbki 
powierzchni metalowych 

I C 

NACE: 25.62 Obróbka mechaniczna elementów metalowych 

CPA: 25.62.10 Toczenie elementów metalowych 

25.62.10.01 Części toczone z metalu, do kranów, 
zaworów i podobnych wyrobów 

S S1 

25.62.10.03 Części toczone z metalu, do maszyn i urzą
dzeń mechanicznych 

S S1 

25.62.10.05 Części toczone z metalu, do pojazdów lądo
wych (z wyłączeniem do lokomotyw i tabo
ru) 

S S1 

25.62.10.07 Części toczone z metalu, do statków 
powietrznych, kosmicznych i satelitów 

S S1 

25.62.10.09 Części toczone z metalu, do maszyn i urzą
dzeń elektrycznych, urządzeń do nagrywania 
i odtwarzania dźwięku oraz obrazu telewi
zyjnego i dźwięku 

S S1
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25.62.10.11 Części toczone z metalu, do aparatów: 
optycznych, fotograficznych, kinematogra
ficznych, pomiarowych, kontrolnych, precy
zyjnych 

S S1 

25.62.10.13 Części toczone z metalu, do wyrobów obję
tych HS 7326, 7419, 7616; części do 
pojazdów i osprzętu kolejowego objętych HS 
86 

S S1 

CPA: 25.62.20 Pozostałe usługi z zakresu obróbki mechanicznej elementów metalowych 

25.62.20.00 Części metalowe (z wyłączeniem toczonych) S S1 

NACE: 25.71 Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców 

CPA: 25.71.11 Noże (z wyłączeniem noży do maszyn) i nożyczki oraz ostrza do nich 

25.71.11.20 Noże stołowe z ostrzami stałymi z metali 
nieszlachetnych, włączając rękojeści (z wyłą
czeniem noży do ryb i masła) 

8211 91 p/st @ S 

25.71.11.45 Noże z ostrzami stałymi z metali nieszla
chetnych, włączając noże ogrodnicze (z 
wyłączeniem noży do ryb, noży do masła 
i noży stołowych z ostrzami stałymi, noży 
i ostrzy tnących do maszyn i urządzeń 
mechanicznych) 

8211 92 p/st @ S 

25.71.11.60 Noże z ostrzami innymi niż stałe 8211 93 p/st @ S 

25.71.11.75 Ostrza i rękojeści z metalu nieszlachetnego 
do noży stołowych, noży kieszonkowych, 
w tym noży ogrodniczych (z wyłączeniem 
noży do ryb i masła, noży i ostrzy tnących 
do maszyn i urządzeń mechanicznych) 

8211[.94 + .95] p/st @ S 

25.71.11.90 Nożyczki, nożyce krawieckie i podobne 
nożyce oraz ostrza do nich 

8213 p/st @ S 

CPA: 25.71.12 Golarki (maszynki do golenia, brzytwy itp.) i ostrza do nich (np. żyletki), włączając żyletki w taśmach 

25.71.12.30 Brzytwy i maszynki do golenia nieelek
tryczne, części do nich (z wyłączeniem ostrzy 
do maszynek do golenia) 

8212[.10(.10 + .90) + .90] S 

25.71.12.80 Ostrza maszynek do golenia (włączając 
półwyroby żyletek w taśmach) 

8212 20 p/st @ S
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CPA: 25.71.13 Pozostałe wyroby nożownicze; zestawy i przyrządy do manicure lub pedicure 

25.71.13.30 Noże do papieru, otwieracze do listów, noże 
do wyskrobywania, temperówki do ołówków 
i ich ostrza (włączając temperówki typu 
pudełka) (z wyłączeniem maszyn temperują
cych ołówki) 

8214 10 S 

25.71.13.50 Zestawy i akcesoria do manicure lub pedicure 
(włączając pilniki do paznokci) 

8214 20 S 

25.71.13.70 Noże do rozłupywania, rozdrabniania, urzą
dzenia do cięcia i strzyżenia włosów oraz 
podobne przybory 

8214 90 p/st @ S 

CPA: 25.71.14 Łyżki, widelce, łyżki wazowe, cedzaki, łopatki do nakładania tortów, noże do ryb, noże do masła, szczypce do 
cukru i podobne artykuły kuchenne lub stołowe 

25.71.14.30 Sztućce, włączając noże do ryb i masła (z 
wyłączeniem noży stołowych) oraz podobne 
wyroby stołowe ze stali nierdzewnej lub 
innych metali nieszlachetnych 

8215[.20(.10 + .90) + 
.99(.10 + .90)] 

p/st @ S 

25.71.14.80 Sztućce (z wyłączeniem noży stołowych, 
włącznie z nożami do ryb i masła) oraz 
podobne wyroby stołowe z metali nieszla
chetnych platerowanych srebrem, złotem lub 
platyną 

8215[.10(.20 + .30 + .80) 
+ .91] 

p/st @ S 

CPA: 25.71.15 Szpady, szable, kordy, bagnety, lance oraz podobna broń i jej części 

25.71.15.00 Szpady, szable, kordy, bagnety, lance oraz 
podobna broń i jej części 

9307 kg S 

NACE: 25.72 Produkcja zamków i zawiasów 

CPA: 25.72.11 Kłódki, zamki w rodzaju stosowanych w pojazdach mechanicznych i meblach, z metali nieszlachetnych 

25.72.11.30 Kłódki z metali nieszlachetnych 8301 10 p/st @ S 

25.72.11.50 Zamki do pojazdów mechanicznych, z metali 
nieszlachetnych 

8301 20 p/st @ S 

25.72.11.70 Zamki do mebli z metali nieszlachetnych 8301 30 p/st @ S 

CPA: 25.72.12 Pozostałe zamki z metali nieszlachetnych 

25.72.12.30 Zamki bębenkowe do drzwi budynków, 
z metali nieszlachetnych 

8301 40 11 p/st @ S 

25.72.12.50 Zamki do drzwi budynków (z wyłączeniem 
zamków bębenkowych), z metali nieszla
chetnych 

8301 40 19 p/st @ S 

25.72.12.70 Zamki z metali nieszlachetnych (z wyłącze
niem kłódek, zamków do pojazdów mecha
nicznych, mebli i drzwi budynków) 

8301 40 90 p/st @ S
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CPA: 25.72.13 Zamknięcia i okucia z zamknięciami, zawierające zamki; części; klucze występujące oddzielnie 

25.72.13.30 Zamknięcia i okucia z zamknięciami, zawie
rające zamki, z metali nieszlachetnych (z 
wyłączeniem mocowań i zamknięć w rodzaju 
stosowanych w torebkach, aktówkach lub 
neseserach) 

8301 50 kg S 

25.72.13.50 Klucze występujące oddzielnie, z metali 
nieszlachetnych (włączając wykrojki odlewane 
zgrubnie, kute lub tłoczone) 

8301 70 kg S 

25.72.13.70 Części do kłódek i zamków, oraz do 
zamknięć i okuć z zamkami, z metali 
nieszlachetnych 

8301 60 S 

CPA: 25.72.14 Zawiasy, zamocowania, obsady i podobne wyroby do pojazdów mechanicznych, drzwi, okien, mebli itp., wykonane 
z metali nieszlachetnych 

25.72.14.10 Zawiasy z metali nieszlachetnych 8302 10 kg S 

25.72.14.20 Kółka samonastawne z mocowaniem, 
z metali nieszlachetnych 

8302 20 kg S 

25.72.14.30 Oprawy, okucia i podobne artykuły nadające 
się do pojazdów silnikowych, z metali 
nieszlachetnych (z wyłączeniem zawiasów, 
kółek samonastawnych, zamków i kluczy) 

8302 30 kg S 

25.72.14.40 Oprawy, okucia i podobne artykuły nadające 
się do budynków, z metali nieszlachetnych (z 
wyłączeniem zawiasów, kółek samonastaw
nych, zamków i kluczy, otworów wyposa 
żonych w wizjery, zasuw drzwiowych 
z kluczem) 

8302[.41(.10 + .50 + .90)] kg S 

25.72.14.50 Oprawy, okucia i podobne artykuły nadające 
się do mebli, z metali nieszlachetnych (z 
wyłączeniem zawiasów, kółek samonastaw
nych, zamków i kluczy) 

8302 42 kg S 

25.72.14.60 Pozostałe oprawy, okucia i podobne artykuły 
z metali nieszlachetnych (z wyłączeniem 
nadających się do pojazdów silnikowych, 
budynków lub mebli) 

8302 49 kg S 

25.72.14.70 Automatyczne urządzenia do zamykania 
drzwi, z metali nieszlachetnych 

8302 60 kg S 

25.72.14.80 Wieszaki, podpórki i podobne uchwyty na 
kapelusze, płaszcze, ręczniki, ścierki, szczotki 
i klucze, z metali nieszlachetnych (z wyłą
czeniem wieszaków na płaszcze o charak
terze mebli) 

8302 50 kg S 

NACE: 25.73 Produkcja narzędzi 

CPA: 25.73.10 Narzędzia ręczne, w rodzaju stosowanych w rolnictwie, ogrodnictwie lub leśnictwie 

25.73.10.10 Łopaty i szufle 8201 10 kg S 

25.73.10.30 Motyki, kilofy, grace i grabie 8201 30 kg S 

25.73.10.40 Siekiery, topory i podobne narzędzie do 
rąbania (z wyłączeniem czekanów) 

8201 40 kg S
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25.73.10.50 Sekatory i podobne jednoręczne nożyce 
ogrodnicze oraz inne jednoręczne nożyce 
(włącznie z nożycami do drobiu) (z wyłą
czeniem sekatorów typu nożycowego 
z uchwytami na palce, noży ogrodniczych) 

8201 50 kg S 

25.73.10.55 Widły oraz pozostałe narzędzia ręczne, 
w rodzaju stosowanych w rolnictwie, ogrod
nictwie i leśnictwie (z wyłączeniem noży 
z ostrzami innymi niż stałe) 

8201 90 kg S 

25.73.10.60 Nożyce do żywopłotów, dwuręczne nożyce 
do pielęgnacji drzew i podobne nożyce 
dwuręczne 

8201 60 kg S 

CPA: 25.73.20 Piły ręczne; brzeszczoty do pił wszelkiego rodzaju 

25.73.20.10 Piły ręczne (z wyłączeniem pił ręcznych 
z własnym silnikiem) 

8202 10 kg S 

25.73.20.20 Brzeszczoty do pił taśmowych 8202 20 kg S 

25.73.20.30 Brzeszczoty do pił tarczowych z częścią 
roboczą ze stali (włączając do cięcia 
i żłobienia rowków) 

8202 31 kg S 

25.73.20.50 Brzeszczoty do pił tarczowych z częścią 
roboczą inną niż ze stali (włączając do cięcia 
i żłobienia rowków, części) 

8202 39 kg S 

25.73.20.93 Brzeszczoty proste do metalu 8202 91 kg S 

25.73.20.97 Brzeszczoty do pił z częścią roboczą z metali 
nieszlachetnych (z wyłączeniem brzesz
czotów do pił taśmowych, tarczowych oraz 
pił grających) 

8202[.40 + .99(.20 + .80)] kg S 

CPA: 25.73.30 Pozostałe narzędzia 

25.73.30.13 Pilniki, tarniki i podobne narzędzia (z wyłą
czeniem przebijaków i pilników do obrabia
rek) 

8203 10 kg S 

25.73.30.16 Metalowe szczypce (włączając szczypce 
tnące), obcęgi, pincety i podobne narzędzia, 
z wyłączeniem medycznych, z metali 
nieszlachetnych 

8203 20 kg S 

25.73.30.23 Nożyce do cięcia metalu i podobne narzędzia 
ręczne 

8203 30 kg S 

25.73.30.25 Obcinaki do rur, nożyce do prętów, przebi
jaki i podobne narzędzia, z wyłączeniem 
przebijaków i pilników do obrabiarek, nożyc 
mechanicznych do metali, przebijaków 
biurowych i do biletów 

8203 40 kg S 

25.73.30.33 Klucze maszynowe ręczne, nienastawne 
(włączając klucze dynamometryczne) (z 
wyłączeniem pokrętek do gwintowników) 

8204 11 kg S
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25.73.30.35 Klucze maszynowe ręczne, nastawne (włą
czając klucze dynamometryczne) (z wyłącze
niem pokrętek do gwintowników) 

8204 12 kg S 

25.73.30.37 Wymienne gniazda do kluczy nasadowych 8204 20 kg S 

25.73.30.53 Narzędzia ręczne do wiercenia, wykonywania 
gwintów zewnętrznych i wewnętrznych, (z 
wyłączeniem narzędzi wymiennych do 
narzędzi ręcznych, obrabiarek lub narzędzi 
ręcznych napędzanych elektrycznie, narzędzi 
pneumatycznych i ręcznych z wbudowanym 
silnikiem) 

8205 10 kg S 

25.73.30.55 Młotki i młoty kowalskie, z częścią roboczą 
z metalu 

8205 20 kg S 

25.73.30.57 Strugi, dłuta, żłobniki i podobne narzędzia 
tnące do obróbki drewna 

8205 30 kg S 

25.73.30.63 Wkrętaki 8205 40 kg S 

25.73.30.65 Narzędzia ręczne stosowane w gospodarstwie 
domowym 

8205 51 kg S 

25.73.30.73 Pozostałe ręczne narzędzia kamieniarskie, 
formierskie, murarskie, sztukatorskie, do 
cementowania, tynkarskie i malarskie 

8205 59 10 kg S 

25.73.30.77 Pozostałe narzędzia ręczne (włączając do 
nitowania wybuchowego, wstrzeliwania 
kołków itp.) 

8205 59 80 kg S 

25.73.30.83 Lampy lutownicze (z wyłączeniem urządzeń 
spawających na gaz) 

8205 60 kg S 

25.73.30.85 Imadła, zaciski i podobne narzędzia 8205 70 kg S 

25.73.30.87 Kowadła; kuźnie przenośne; ściernice 
z ramami obsługiwane ręcznie lub nożnie (z 
wyłączeniem występujących oddzielnie 
kamieni do toczenia itp.) 

8205 90 10 kg S 

CPA: 25.73.40 Elementy narzędziowe wymienne do narzędzi ręcznych (włączając elektryczne) lub do obrabiarek 

25.73.40.14 Narzędzia do gwintowania otworów, do 
metalu 

8207 40 10 kg S 

25.73.40.16 Narzędzia do gwintowania wałków, do 
metalu 

8207 40 30 kg S
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25.73.40.19 Narzędzia do gwintowania wałków lub 
otworów, inne niż do metalu (z wyłączeniem 
uchwytów przedmiotu obrabianego 
i oprawek narzędziowych do maszyn lub 
narzędzi ręcznych) 

8207 40 90 kg S 

25.73.40.23 Narzędzia do wiercenia, z częścią roboczą 
z diamentu lub z diamentów spiekanych (z 
wyłączeniem uchwytów przedmiotu obrabia
nego i oprawek narzędziowych do maszyn 
lub narzędzi ręcznych oraz narzędzi do 
wiercenia w kamieniu) 

8207 50 10 kg S 

25.73.40.25 Wiertła do muru, z częścią roboczą z mate
riałów innych niż diamenty lub diamenty 
spiekane (z wyłączeniem uchwytów przed
miotu obrabianego i oprawek narzędziowych 
do maszyn lub narzędzi ręcznych oraz do 
wiercenia w kamieniu) 

8207 50 30 kg S 

25.73.40.27 Narzędzia do wiercenia metalu, z częścią 
roboczą ze spiekanych węglików metali (z 
wyłączeniem niezamontowanych płytek, 
nakładek, końcówek itp. do narzędzi ze 
spiekanych węglików metali) 

8207 50 50 kg S 

25.73.40.31 Narzędzia do wiercenia metalu, z częścią 
roboczą ze stali szybkotnącej (z wyłączeniem 
uchwytów przedmiotu obrabianego 
i oprawek narzędziowych do maszyn lub 
narzędzi ręcznych) 

8207 50 60 kg S 

25.73.40.33 Narzędzia do wiercenia metalu, wymienne, 
z częścią roboczą z materiału innego niż 
diamenty, diamenty spiekane, węgliki metali, 
cermetale lub stal szybkotnąca (z wyłącze
niem do gwintowania otworów) 

8207 50 70 kg S 

25.73.40.35 Narzędzia do wiercenia (z wyłączeniem 
uchwytów przedmiotu obrabianego 
i oprawek narzędziowych do maszyn lub 
narzędzi ręcznych, narzędzi z częścią roboczą 
z diamentu lub z diamentów spiekanych, 
narzędzi do wiercenia w kamieniu, wierteł do 
muru, do metalu) 

8207 50 90 kg S 

25.73.40.37 Narzędzia do wytaczania lub przeciągania 
z częścią roboczą z diamentu lub 
z diamentów spiekanych (z wyłączeniem 
uchwytów przedmiotu obrabianego 
i oprawek narzędziowych do maszyn lub 
narzędzi ręcznych oraz narzędzi do wiercenia 
w ziemi) 

8207 60 10 kg S 

25.73.40.44 Narzędzia do wytaczania, do metalu, 
z częścią roboczą z materiałów innych niż 
diament lub diamenty spiekane 

8207 60 30 kg S
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25.73.40.45 Narzędzia do wytaczania lub przeciągania (z 
wyłączeniem uchwytów przedmiotu obrabia
nego i oprawek narzędziowych do maszyn 
lub narzędzi ręcznych, narzędzi z częścią 
roboczą z diamentu lub diamentów spieka
nych, do obróbki metalu, do wiercenia 
w ziemi) 

8207[.60(.50 + .90)] kg S 

25.73.40.48 Narzędzia do przeciągania do obróbki 
metalu, z częścią roboczą z materiałów 
innych niż diament lub diamenty spiekane 

8207 60 70 kg S 

25.73.40.50 Narzędzia do frezowania, do metalu, 
z częścią roboczą ze spiekanych węglików 
metali, z wyłączeniem niezamontowanych 
płytek, nakładek, końcówek itp. do narzędzi 
ze spiekanych węglików metali 

8207 70 10 kg S 

25.73.40.61 Narzędzia trzpieniowe do frezowania, do 
metalu (z wyłączeniem narzędzi z częścią 
roboczą ze spiekanych węglików metali) 

8207 70 31 kg S 

25.73.40.66 Narzędzia do frezowania, frezy ślimakowe, 
wymienne, do metalu, z częścią roboczą 
z materiałów innych niż spiekane węgliki 
metali lub cermetale (z wyłączeniem trzpie
niowych) 

8207 70 37 kg S 

25.73.40.69 Narzędzia do frezowania (z wyłączeniem do 
metalu) 

8207 70 90 kg S 

25.73.40.71 Narzędzia do toczenia, do metalu, z częścią 
roboczą ze spiekanych węglików metali, 
z wyłączeniem niezamontowanych płytek, 
nakładek, końcówek itp. do narzędzi ze 
spiekanych węglików metali 

8207 80 11 kg S 

25.73.40.74 Narzędzia do toczenia, wymienne, do metalu, 
z częścią roboczą z materiałów innych niż 
spiekane węgliki metali lub spiek ceramiczno- 
metalowy 

8207 80 19 kg S 

25.73.40.79 Narzędzia do toczenia inne niż do metalu (z 
wyłączeniem uchwytów przedmiotu obrabia
nego i oprawek narzędziowych do maszyn 
lub narzędzi ręcznych) 

8207 80 90 kg S 

25.73.40.81 Pozostałe narzędzia wymienne objęte CN 
8207, z częścią roboczą z diamentu 

8207 90 10 kg S
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25.73.40.83 Końcówki wkrętaków z częścią roboczą 
z materiałów innych niż diament lub 
diamenty spiekane (z wyłączeniem uchwytów 
przedmiotu obrabianego i oprawek narzę
dziowych do maszyn lub narzędzi ręcznych) 

8207 90 30 kg S 

25.73.40.85 Narzędzia do obróbki skrawaniem uzębień 
kół zębatych, z częścią roboczą z materiałów 
innych niż diament lub diamenty spiekane (z 
wyłączeniem uchwytów przedmiotu obrabia
nego i oprawek narzędziowych do maszyn 
lub narzędzi ręcznych) 

8207 90 50 kg S 

25.73.40.87 Narzędzia ręczne, wymienne, z częścią 
roboczą ze spiekanych węglików metali, 
z wyłączeniem niezamontowanych płytek, 
nakładek, końcówek itp. do narzędzi, ze 
spiekanych węglików metali 

8207[.90(.71 + .78)] kg S 

25.73.40.89 Narzędzia ręczne wymienne z pozostałych 
materiałów 

8207[.90(.91 + .99)] kg S 

CPA: 25.73.50 Formy odlewnicze do metali; skrzynki formierskie; płyty podmodelowe; modele odlewnicze 

25.73.50.13 Skrzynki formierskie dla odlewni metali, 
płyty podmodelowe, modele odlewnicze (z 
wyłączeniem modeli odlewniczych z drewna) 

8480[.10 + .20 + .30(.90)] kg S 

25.73.50.15 Modele odlewnicze z drewna 8480 30 10 p/st @ S 

25.73.50.20 Formy do metali lub węglików metali typu 
wtryskowego lub tłocznego (z wyłączeniem 
wlewnic) 

8480 41 p/st @ S 

25.73.50.30 Formy do metali lub węglików metali (z 
wyłączeniem typu wtryskowego lub tłoczne
go) 

8480 49 p/st @ S 

25.73.50.50 Formy do szkła 8480 50 p/st @ S 

25.73.50.60 Formy do materiałów mineralnych 8480 60 p/st @ S 

25.73.50.70 Formy typu wtryskowego lub tłocznego do 
gumy lub tworzyw sztucznych 

8480 71 p/st @ S 

25.73.50.80 Formy do gumy lub tworzyw sztucznych, (z 
wyłączeniem typu wtryskowego lub tłoczne
go) 

8480 79 p/st @ S 

CPA: 25.73.60 Pozostałe narzędzia ręczne 

25.73.60.13 Narzędzia do wiercenia w kamieniu lub do 
wierceń ziemnych, z częścią roboczą 
z cermetali 

8207 13 kg S
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25.73.60.18 Narzędzia do wiercenia w kamieniu lub do 
wierceń ziemnych, wymienne, oraz ich części, 
z częścią roboczą z materiałów innych niż 
spiekane węgliki metali lub cermetale 

8207[.19(.10 + .90)] kg S 

25.73.60.23 Ciągadła, ciągowniki lub matryce do wycis
kania metalu, wymienne, z częścią roboczą 
z diamentu lub z diamentów spiekanych 

8207 20 10 kg S 

25.73.60.24 Ciągadła, ciągowniki lub matryce do wycis
kania metalu, wymienne, z częścią roboczą 
z materiału innego niż diamenty lub 
diamenty spiekane 

8207 20 90 kg S 

25.73.60.33 Narzędzia do prasowania, tłoczenia lub 
przebijania, do metalu (z wyłączeniem 
uchwytów przedmiotu obrabianego 
i oprawek narzędziowych do maszyn lub 
narzędzi ręcznych) 

8207 30 10 kg S 

25.73.60.39 Narzędzia do prasowania, tłoczenia lub 
przebijania (z wyłączeniem uchwytów 
przedmiotu obrabianego i narzędzi do 
maszyn lub narzędzi ręcznych, narzędzi do 
metalu) 

8207 30 90 kg S 

25.73.60.43 Noże i ostrza tnące, do maszyn i urządzeń 
mechanicznych, do obróbki metalu 

8208 10 kg S 

25.73.60.45 Noże i ostrza tnące, do maszyn i urządzeń 
mechanicznych, do obróbki drewna 

8208 20 kg S 

25.73.60.50 Noże i ostrza tnące, do urządzeń kuchennych 
lub do maszyn stosowanych w przemyśle 
spożywczym 

8208 30 kg S 

25.73.60.63 Noże i ostrza tnące do maszyn rolniczych, 
ogrodniczych lub stosowanych w leśnictwie 
(z wyłączeniem noży do pługów, bron tale
rzowych) 

8208 40 kg S 

25.73.60.65 Noże i ostrza tnące, do maszyn lub do 
urządzeń mechanicznych, z metalu nieszla
chetnego (z wyłączeniem do obróbki metalu 
lub drewna, do urządzeń kuchennych lub do 
maszyn stosowanych w przemyśle spożyw
czym, oraz do maszyn rolniczych, ogrodni
czych lub stosowanych w leśnictwie) 

8208 90 kg S 

25.73.60.67 Płytki wieloostrzowe do narzędzi, niezmon
towane, ze spiekanych węglików metali lub 
cermetali 

8209 00 20 kg S 

25.73.60.90 Płytki, nakładki, końcówki do narzędzi, 
niezmontowane, ze spiekanych węglików 
metali lub z cermetali (z wyłączeniem płytek 
wieloostrzowych) 

8209 00 80 kg S
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NACE: 25.91 Produkcja pojemników metalowych 

CPA: 25.91.11 Cysterny, beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki na dowolny materiał (z wyłączeniem gazu), z żeliwa 
lub stali, o pojemności ≥ 50 l, lecz ≤ 300 l, niewyposażone w urządzenia mechaniczne lub termiczne 

25.91.11.00 Cysterny, beczki, bębny, puszki, skrzynki 
i podobne pojemniki na dowolny materiał (z 
wyłączeniem gazu), z żeliwa lub stali, 
o pojemności 50 litrów lub większej, ale 
nieprzekraczającej 300 litrów, niewyposażone 
w urządzenia mechaniczne lub termiczne 

7310 10 p/st @ S 

CPA: 25.91.12 Cysterny, beczki, bębny, puszki (z wyłączeniem zamykanych przez lutowanie lub obciskanie), skrzynki i podobne 
pojemniki na dowolny materiał (z wyłączeniem gazu), z żeliwa lub stali, o pojemności < 50 l, niewyposażone 
w urządzenia mechaniczne lub termiczne 

25.91.12.00 Cysterny, beczki, bębny, puszki (z wyłącze
niem zamykanych przez lutowanie lub 
obciskanie), skrzynki i podobne pojemniki na 
dowolny materiał (z wyłączeniem gazu), 
z żeliwa lub stali, o pojemności mniejszej niż 
50 litrów, niewyposażone w urządzenia 
mechaniczne lub termiczne 

7310[.29(.10 + .90)] p/st @ S 

NACE: 25.92 Produkcja opakowań z metali lekkich 

CPA: 25.92.11 Puszki zamykane przez lutowanie lub obciskanie, o pojemności < 50 l, z żeliwa lub stali 

25.92.11.33 Puszki, w rodzaju stosowanych do konser
wowania żywności, z żeliwa lub stali, 
o pojemności mniejszej niż 50 litrów 

7310 21 11 p/st @ S 

25.92.11.35 Puszki, w rodzaju stosowanych do konser
wowania napojów, z żeliwa lub stali, 
o pojemności mniejszej niż 50 litrów 

7310 21 19 p/st @ S 

25.92.11.50 Puszki, które mają być zamykane przez 
lutowanie lub obciskanie, inne niż do 
konserwowania żywności i napojów, z żeliwa 
lub stali, o pojemności mniejszej niż 50 
litrów 

7310[.21(.91 + .99)] p/st @ S 

CPA: 25.92.12 Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne pojemniki na dowolny materiał (z wyłączeniem gazu), o pojemności ≤ 
300 l, z aluminium 

25.92.12.10 Składane pojemniki rurowe z aluminium, 
o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów, 
na dowolny materiał z wyłączeniem gazu 
sprężonego lub skroplonego 

7612 10 p/st @ S 

25.92.12.40 Beczki, bębny, puszki, skrzynki i podobne 
pojemniki, z aluminium, na dowolny materiał 
(inny niż gaz sprężony lub skroplony), gdzie 
indziej niesklasyfikowane (z wyłączeniem 
pojemników rurowych składanych i pojem
ników do aerozoli) 

7612[.90(.30 + .80)] p/st @ S 

25.92.12.60 Pojemniki do aerozoli, z aluminium, 
o pojemności nieprzekraczającej 300 litrów 

7612 90 20 p/st @ S
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CPA: 25.92.13 Kapsle i zatyczki, pokrywki i wieczka, z metali nieszlachetnych 

25.92.13.30 Korki z główką, z metalu nieszlachetnego 8309 10 p/st @ S 

25.92.13.50 Kapsle z ołowiu; kapsle z aluminium, o śred
nicy przekraczającej 21 mm (z wyłączeniem 
korków z główką) 

8309 90 10 kg S 

25.92.13.70 Korki, pokrywki, kapsle i wieczka z metali 
nieszlachetnych (z wyłączeniem z ołowiu, 
korków z główką, korków, pokrywek, kapsli 
i wieczek z aluminium o średnicy przekra
czającej 21 mm) 

8309 90 90 kg S 

NACE: 25.93 Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn 

CPA: 25.93.11 Drut splatany i skręcany, liny, kable, taśmy plecione, zawiesia i podobne wyroby z żeliwa lub stali, bez izolacji 
elektrycznej 

25.93.11.30 Splotki, liny, kable, z żeliwa lub stali (z 
wyłączeniem izolowanych elektrycznie, skrę
conego drutu ogrodzeniowego i drutu 
kolczastego) 

7312[.10(.20 + .41 + .49 
+ .61 + .65 + .69 + .81 + 
.83 + .85 + .89 + .98)] 

kg S 

25.93.11.50 Taśmy plecione, zawiesia i tym podobne, 
z żeliwa lub stali (nieizolowane elektrycznie) 

7312 90 kg S 

CPA: 25.93.12 Drut kolczasty z żeliwa lub stali; drut splatany i skręcany, kable, taśmy plecione i podobne wyroby z miedzi lub 
aluminium, bez izolacji elektrycznej 

25.93.12.30 Drut kolczasty i zasieki z drutu kolczastego, 
ze stali lub drutu stalowego 

7313 kg S 

25.93.12.50 Splotki, kable, taśmy plecione i podobne, 
z miedzi, nieizolowane elektrycznie 

7413 kg S 

25.93.12.70 Splotki, kable, taśmy plecione i podobne, liny 
i podobne artykuły, z aluminium, nieizolo
wane elektrycznie 

7614[.10 + .90] kg S 

CPA: 25.93.13 Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu z żeliwa, stali lub miedzi; siatka rozciągana z żeliwa, stali lub miedzi 

25.93.13.13 Taśmy bez końca do urządzeń mechanicz
nych, ze stali nierdzewnej 

7314 12 kg S 

25.93.13.15 Tkaniny, włączając taśmy bez końca, z żeliwa 
lub stali (z wyłączeniem taśm bez końca ze 
stali nierdzewnej do urządzeń mechanicz
nych) 

7314[.14 + .19] kg S 

25.93.13.20 Krata, siatka i ogrodzenia, spawane na prze
cięciach, z drutu o maksymalnym wymiarze 
przekroju poprzecznego 3 mm lub większym 
i o wielkości oczek 100 cm 2 lub większej, 
nawet z podkładem z papieru stosowanym 
w przypadku cementowania lub tynkowania 

7314[.20(.10 + .90)] kg S
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25.93.13.30 Krata, siatka i ogrodzenia, spawane, nie 
zaklasyfikowane w HS 7314 20 

7314[.31 + .39] kg S 

25.93.13.43 Tkanina, krata, siatka i ogrodzenia, niespa
wane (z wyłączeniem pokrytych tworzywami 
sztucznymi) 

7314[.41 + .49] kg S 

25.93.13.45 Tkanina, krata, siatka i ogrodzenia, niespa
wane, pokryte tworzywami sztucznymi 

7314 42 kg S 

25.93.13.50 Siatka metalowa rozciągana z żeliwa lub stali 7314 50 kg S 

25.93.13.60 Tkanina, krata i siatka z miedzi; siatka 
metalowa rozciągana z miedzi (włączając ze 
stopów miedzy, taśmy bez końca z drutu 
miedzianego) 

7419 99 10 kg S 

CPA: 25.93.14 Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, pinezki kreślarskie, zszywki i podobne wyroby 

25.93.14.00 Gwoździe, gwoździe z szeroką główką, 
pinezki kreślarskie, gwoździe karbowane, 
klamry (inne niż te objęte HS 8305) 
i podobne artykuły, z żeliwa, stali, miedzi, 
aluminium 

7317[.00(.20 + .60 + .80)] 
+ 7415 10 + 7616 10 

kg S 

CPA: 25.93.15 Drut, pręty, rury, płyty, elektrody, pokryte lub z rdzeniem z topnika 

25.93.15.10 Elektrody z metali nieszlachetnych w otulinie, 
do spawania łukiem elektrycznym 

8311 10 kg S 

25.93.15.30 Druty rdzeniowe z metali nieszlachetnych do 
spawania łukiem elektrycznym (z wyłącze
niem drutów i prętów z lutu rdzeniowego, 
lutu składającego się ze stopu zawierającego 
2 % lub więcej masy dowolnego metalu 
szlachetnego) 

8311 20 kg S 

25.93.15.50 Pręty w otulinie i druty rdzeniowe, z metalu 
nieszlachetnego, do lutowania miękkiego, 
twardego lub spawania płomieniowego (z 
wyłączeniem drutów i prętów z rdzeniem 
zawierającym wagowo, po odliczeniu 
topnika, 2 % lub więcej dowolnego metalu 
szlachetnego) 

8311 30 kg S 

25.93.15.70 Druty i pręty z aglomerowanych proszków 
metali nieszlachetnych, stosowane w metali
zacji natryskowej (w tym części) 

8311 90 S 

CPA: 25.93.16 Sprężyny i pióra do resorów z żeliwa lub stali; sprężyny z miedzi 

25.93.16.13 Resory warstwowe i pióra do nich, z żeliwa 
lub stali, obrobione na gorąco 

7320 10 11 kg S 

25.93.16.15 Resory piórowe niewarstwowe i pióra do 
nich, z żeliwa lub stali, obrobione na gorąco 

7320 10 19 kg S
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25.93.16.17 Resory piórowe i pióra do nich, formowane 
na zimno, z żeliwa lub stali 

7320 10 90 kg S 

25.93.16.31 Sprężyny śrubowe z żeliwa lub stali, obro
bione na gorąco 

7320 20 20 kg S 

25.93.16.33 Sprężyny śrubowe, zwojowe, ściskane, 
z żeliwa lub stali, formowane na zimno 

7320 20 81 kg S 

25.93.16.35 Sprężyny śrubowe, zwojowe, rozciągane, 
z żeliwa lub stali, formowane na zimno 

7320 20 85 kg S 

25.93.16.37 Sprężyny śrubowe z żeliwa lub stali, formo
wane na zimno (z wyłączeniem sprężyn 
śrubowych, zwojowych - ściskanych i rozcią
ganych) 

7320 20 89 kg S 

25.93.16.53 Sprężyny spiralne płaskie, z żeliwa lub stali 7320 90 10 kg S 

25.93.16.55 Sprężyny talerzowe, z żeliwa lub stali 7320 90 30 kg S 

25.93.16.60 Sprężyny z żeliwa lub stali (z wyłączeniem 
resorów piórowych i piór do nich, sprężyn 
śrubowych, sprężyn spiralnych płaskich, 
sprężyn talerzowych) 

7320 90 90 kg S 

25.93.16.80 Sprężyny miedziane, włączając ze stopów 
miedzi (z wyłączeniem sprężyn do zegarów 
i zegarków) 

7419 99 30 kg S 

CPA: 25.93.17 Łańcuchy (z wyłączeniem łańcuchów przegubowych) i ich części 

25.93.17.10 Łańcuch ogniwowy rozpórkowy z żeliwa lub 
stali, z wyłączeniem łańcuchów wyposażo
nych w elementy tnące lub innych artykułów, 
w których łańcuch spełnia rolę podrzędną, 
osłon drzwiowych wyposażonych w łańcuch, 
łańcuchów mierniczych, imitacji biżuterii 

7315 81 kg S 

25.93.17.24 Łańcuch o ogniwach spawanych, z żeliwa lub 
stali (z wyłączeniem łańcucha przegubowego, 
przeciwpoślizgowego i łańcucha ogniwowego 
rozpórkowego) 

7315 82 kg S 

25.93.17.30 Łańcuch przeciwpoślizgowy do pojazdów 
silnikowych, z żeliwa lub stali 

7315 20 kg S 

25.93.17.50 Łańcuchy z żeliwa lub stali, z wyłączeniem 
łańcuchów przegubowych ogniwowych, 
przeciwpoślizgowych, rozpórkowych, z ogni
wami spawanymi – pił łańcuchowych lub 
innych artykułów, w których łańcuch spełnia 
rolę podrzędną 

7315 89 kg S 

25.93.17.70 Łańcuchy i ich części, z miedzi 7419 10 S 

25.93.17.80 Części łańcuchów, gdzie indziej niesklasyfi
kowane, z żeliwa lub stali 

7315 90 S
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CPA: 25.93.18 Igły do szycia, igły dziewiarskie, iglice, szydełka, igły do haftowania oraz artykuły podobne do prac ręcznych, 
z żeliwa lub stali; agrafki i pozostałe szpilki, z żeliwa lub stali, gdzie indziej niesklasyfikowane 

25.93.18.00 Igły do szycia, igły dziewiarskie, iglice, 
szydełka, igły do haftowania i podobne arty
kuły do prac ręcznych, z żeliwa lub stali 

7319[.40 + .90(.10 + .90)] kg S 

NACE: 25.94 Produkcja złączy i śrub 

CPA: 25.94.11 Elementy złączne, śruby i wkręty z żeliwa lub stali, gwintowane, gdzie indziej niesklasyfikowane 

25.94.11.13 Wkręty toczone ze sztab, prętów, profili lub 
drutu, o grubości trzpienia nieprzekraczającej 
6 mm 

7318 15 10 kg S 

25.94.11.15 Wkręty i śruby do mocowania kolejowych, 
torowych materiałów konstrukcyjnych, 
z żeliwa lub stali 

7318 15 20 kg S 

25.94.11.17 Wkręty i śruby, bez łbów, ze stali 7318[.15(.30 + .41 + .49)] kg S 

25.94.11.23 Wkręty z łbem z nacięciem płaskim lub 
z gniazdem krzyżowym, ze stali nierdzewnej 

7318 15 51 kg S 

25.94.11.25 Pozostałe wkręty i śruby z łbami 7318 15 59 kg S 

25.94.11.27 Wkręty z łbem o sześciokątnym gnieździe, ze 
stali nierdzewnej 

7318 15 61 kg S 

25.94.11.29 Wkręty z łbem o sześciokątnym gnieździe, 
pozostałe 

7318 15 69 kg S 

25.94.11.31 Śruby z łbem sześciokątnym, ze stali 
nierdzewnej 

7318 15 70 kg S 

25.94.11.33 Śruby z łbem sześciokątnym, z żeliwa lub 
stali, o wytrzymałości na rozciąganie mniej
szej niż 800 MPa (z wyłączeniem ze stali 
nierdzewnej) 

7318 15 81 kg S 

25.94.11.35 Śruby z łbem sześciokątnym, z żeliwa lub 
stali, o wytrzymałości na rozciąganie 800 
MPa lub większej (z wyłączeniem ze stali 
nierdzewnej) 

7318 15 89 kg S 

25.94.11.39 Śruby z łbami, z żeliwa lub stali (z wyłącze
niem śrub z łbem sześciokątnym) 

7318 15 90 kg S 

25.94.11.53 Wkręty do drewna z żeliwa lub stali 7318[.11 + .12(.10 + .90)] kg S 

25.94.11.57 Haki gwintowane i pierścienie gwintowane, 
z żeliwa lub stali 

7318 13 kg S 

25.94.11.73 Wkręty samogwintujące ze stali nierdzewnej 
(z wyłączeniem gwintowanych mecha
nizmów używanych do przekazywania ruchu 
lub działających jako aktywne części maszy
ny) 

7318 14 10 kg S
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25.94.11.75 Wkręty samogwintujące z żeliwa lub stali (z 
wyłączeniem ze stali nierdzewnej, gwintowa
nych mechanizmów używanych do przeka
zywania ruchu lub działających jako aktywne 
części maszyny) 

7318[.14(.91 + .99)] kg S 

25.94.11.83 Nakrętki z żeliwa lub stali, toczone ze sztab, 
prętów, profili lub drutu, o pełnym prze
kroju, o średnicy otworu nieprzekraczającej 
6 mm 

7318 16 10 kg S 

25.94.11.85 Nakrętki ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem 
tych toczonych ze sztab, prętów, profili lub 
drutu, o pełnym przekroju, o średnicy 
otworu nieprzekraczającej 6 mm) 

7318 16 30 kg S 

25.94.11.87 Nakrętki z żeliwa lub stali (w tym samoza
bezpieczające) (z wyłączeniem tych ze stali 
nierdzewnej, toczonych ze sztab, prętów, 
profili lub drutu, o pełnym przekroju, 
o średnicy otworu nieprzekraczającej 6 mm) 

7318[.16(.50 + .91 + .99)] kg S 

25.94.11.90 Wyroby gwintowane z żeliwa lub stali, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

7318 19 kg S 

CPA: 25.94.12 Elementy złączne z żeliwa lub stali, niegwintowane, gdzie indziej niesklasyfikowane 

25.94.12.10 Podkładki sprężyste i pozostałe podkładki 
ustalające, z żeliwa lub stali 

7318 21 kg S 

25.94.12.30 Podkładki z żeliwa lub stali (z wyłączeniem 
podkładek sprężystych i pozostałych 
podkładek ustalających) 

7318 22 kg S 

25.94.12.50 Nity z żeliwa lub stali (włączając nity 
wydrążone) (z wyłączeniem nitów rurkowych 
lub rozdwojonych, do ogólnego stosowania) 

7318 23 kg S 

25.94.12.70 Zawleczki i przetyczki i podobne wyroby 
niegwintowane, z żeliwa lub stali (z wyłą
czeniem podkładek, nitów) 

7318[.24 + .29] kg S 

CPA: 25.94.13 Elementy złączne, śruby i wkręty miedziane, gwintowane i niegwintowane 

25.94.13.10 Podkładki, nity, zawleczki, przetyczki i tym 
podobne, niegwintowane, z miedzi 

7415[.21 + .29] kg S 

25.94.13.40 Wkręty, śruby i nakrętki, z miedzi (z wyłą
czeniem gwoździ nagwintowanych zaostrzo
nych, zatyczek śrubowych, gwintowanych 
mechanizmów przekazujących ruch lub 
działających jako aktywne części maszyny, 
haków wkręcanych, pierścieni) 

7415 33 kg S 

25.94.13.70 Wyroby gwintowane z miedzi, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

7415 39 kg S
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NACE: 25.99 Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana 

CPA: 25.99.11 Zlewy, umywalki, wanny i pozostałe elementy wyposażenia sanitarnego oraz ich części, z żeliwa, stali, miedzi lub 
aluminium 

25.99.11.10 Zlewy i umywalki, ze stali nierdzewnej 7324 10 p/st @ S 

25.99.11.27 Wanny z żeliwa lub stali 7324[.21 + .29] p/st @ S 

25.99.11.31 Wyroby sanitarne i ich części, z żeliwa lub 
stali 

7324 90 kg S 

25.99.11.35 Wyroby sanitarne i ich części, z miedzi 7418 20 kg S 

25.99.11.37 Wyroby sanitarne i ich części, z aluminium 7615 20 kg S 

CPA: 25.99.12 Wyroby gospodarstwa domowego, stołowe i kuchenne oraz ich części: z żeliwa, stali, miedzi lub aluminium 

25.99.12.17 Stołowe, kuchenne lub pozostałe artykuły 
gospodarstwa domowego i ich części, 
z żeliwa 

7323[.91 + .92] kg S S2 

25.99.12.25 Stołowe, kuchenne lub pozostałe artykuły 
gospodarstwa domowego i ich części, ze stali 
nierdzewnej (z wyłączeniem sztućców) 

7323 93 kg S S2 

25.99.12.37 Stołowe, kuchenne lub pozostałe artykuły 
gospodarstwa domowego i ich części, ze stali 
emaliowanej (inne niż żeliwne) 

7323 94 kg S 

25.99.12.45 Stołowe, kuchenne lub pozostałe artykuły 
gospodarstwa domowego i ich części, żelazne 
(inne niż żeliwne) lub ze stali innej niż 
nierdzewna (z wyłączeniem emaliowanych) 

7323 99 kg S 

25.99.12.53 Stołowe, kuchenne lub pozostałe artykuły 
gospodarstwa domowego i ich części, 
z miedzi 

7418 10 90 kg S S2 

25.99.12.55 Stołowe, kuchenne lub pozostałe artykuły 
gospodarstwa domowego i ich części, 
z aluminium, odlewane 

7615 10 10 kg S S2 

25.99.12.57 Stołowe, kuchenne lub pozostałe artykuły 
gospodarstwa domowego i ich części, 
z aluminium, pozostałe 

7615[.10(.30 + .80)] kg S S2 

25.99.12.70 Urządzenia mechaniczne obsługiwane ręcz
nie, o masie nieprzekraczającej 10 kg, do 
potraw lub napojów 

8210 kg S 

25.99.12.80 Wełna z żeliwa lub stali, zmywaki do czysz
czenia, szorowania lub polerowania naczyń, 
rękawice i podobne artykuły 

7323 10 kg S
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CPA: 25.99.21 Sejfy, kasy, drzwi i szafki na depozyty do skarbców, kasetki na pieniądze lub dokumenty i podobne wyroby, 
z metali nieszlachetnych, opancerzone lub wzmocnione 

25.99.21.20 Opancerzone lub wzmocnione sejfy, kasy 
oraz drzwi i szafki na depozyty do skarbców, 
z metali nieszlachetnych 

8303 00 40 kg S 

25.99.21.70 Kasetki na pieniądze lub dokumenty i temu 
podobne, z metali nieszlachetnych 

8303 00 90 S 

CPA: 25.99.22 Pojemniki na dokumenty i papiery, korytka na przybory do pisania, stojaki na stemple biurowe i podobne 
wyposażenie biurowe lub biurkowe, z metali nieszlachetnych, z wyłączeniem mebli biurowych 

25.99.22.00 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 wyłą
czeniem mebli biurowych objętych pozycją 
9403 i koszy na papier) 

8304 S 

CPA: 25.99.23 Okucia do skoroszytów lub segregatorów, spinacze do pism i podobne artykuły biurowe, zszywki w pasmach, 
z metali nieszlachetnych 

25.99.23.30 Okucia do skoroszytów lub segregatorów, 
z metali nieszlachetnych 

8305 10 S 

25.99.23.50 Zszywki w pasmach, biurowe, tapicerskie, do 
pakowania, z metali nieszlachetnych 

8305 20 S 

25.99.23.70 Artykuły biurowe, takie jak klipsy do pism, 
narożniki do pism, z metali nieszlachetnych 

8305 90 S 

CPA: 25.99.24 Statuetki i pozostałe wyroby dekoracyjne oraz ramki do fotografii, obrazków lub podobne, ramki z lusterkami, 
z metali nieszlachetnych 

25.99.24.00 Statuetki, ramy, lustra i pozostałe ozdoby, 
z metali nieszlachetnych 

8306[.21 + .29 + .30] S 

CPA: 25.99.25 Zatrzaski, okucia z zatrzaskami, klamerki, sprzączki, zapinki, haczyki, oczka, pętelki i podobne wyroby, z metali 
nieszlachetnych, w rodzaju stosowanych do odzieży, obuwia, zasłon, torebek damskich, toreb podróżnych lub 
innych wyrobów gotowych; nity rurkowe lub rozwidlone z metali nieszlachetnych; koraliki i cekiny, z metali 
nieszlachetnych 

25.99.25.30 Haczyki, oczka, pętelki itp., z metali nieszla
chetnych, w rodzaju stosowanych do odzieży, 
obuwia, w markizach, torebkach damskich, 
w wyrobach podróżnych i pozostałych 
wyrobach gotowych, z wyłączeniem 
haczyków zatrzaskowych, nitów, zatrzasków 
i guzików przyciskowych 

8308 10 S 

25.99.25.50 Nity rurkowe lub rozwidlone, z metali 
nieszlachetnych 

8308 20 S 

25.99.25.70 Zatrzaski, okucia z zatrzaskami i podobne 
wyroby, i ich części, z metali nieszlachetnych 

8308 90 S
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CPA: 25.99.26 Śruby napędowe do statków lub łodzi i ich łopatki 

25.99.26.00 Śruby napędowe do statków lub łodzi i ich 
łopatki 

8487[.10(.10 + .90)] p/st @ S 

CPA: 25.99.29 Pozostałe wyroby z metali nieszlachetnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 

25.99.29.10 z Osprzęt i części osprzętu torów kolejowych 
lub tramwajowych 

8608 00 00a S S2 

25.99.29.11 Kotwice, drapacze i ich części, z żeliwa lub 
stali (z wyłączeniem kotwic murarskich) 

7316 kg S 

25.99.29.13 Wyroby odlewane z żeliwa nieciągliwego, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

7325 10 kg S S2 

25.99.29.19 Wyroby odlewane z żeliwa lub stali, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

7325[.91 + .99(.10 + .90)] kg S S2 

25.99.29.22 Kute lub tłoczone wyroby z żeliwa lub stali, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

7326[.11 + .19(.10 + .90)] kg S S2 

25.99.29.25 Wyroby gotowe z drutu stalowego, sidła, 
pułapki itp., ściągi do paszy, pierścienie do 
nozdrzy zwierząt, haki do materaców, haki 
rzeźnicze, wieszaki do dachówek, kosze na 
odpady papierowe, z wyłączeniem stelaży do 
abażurów 

7326 20 kg S 

25.99.29.28 z Szpilki do włosów, lokówki, szpilki do 
lokówek i tym podobne, oraz ich części, 
z metalu (z wyłączeniem elektrotermicznych 
przyrządów fryzjerskich) 

9615 90 00b kg S 

25.99.29.29 Grzebienie, wsuwki do włosów i tym 
podobne (z wyłączeniem wyrobów z ebonitu 
lub tworzyw sztucznych, elektrotermicznych 
przyrządów fryzjerskich) 

9615 19 kg S 

25.99.29.31 Drabiny i szczeble, z żeliwa lub stali (z 
wyłączeniem kutych lub tłoczonych) 

7326 90 30 p/st @ S S2 

25.99.29.33 Palety i podobne platformy do przenoszenia 
towarów, z żeliwa lub stali 

7326 90 40 kg S S2 

25.99.29.35 Szpule do kabli, przewodów rurowych i tym 
podobne, z żeliwa lub stali 

7326 90 50 kg S S2 

25.99.29.37 Wywietrzniki niemechaniczne, rynny, haki 
i podobne artykuły stosowane w przemyśle 
budowlanym, z żeliwa lub stali (z wyłącze
niem kutych lub tłoczonych) 

7326 90 60 kg S S2 

25.99.29.45 Artykuły z żeliwa lub stali, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

7326[.90(.92 + .94 + .96 
+ .98)] 

S S2 

25.99.29.55 Artykuły z aluminium, gdzie indziej nieskla
syfikowane 

7616[.91 + .99(.10 + .90)] kg S S2
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25.99.29.58 Artykuły z miedzi, gdzie indziej niesklasyfi
kowane 

7419[.91 + .99(.90)] kg S S2 

25.99.29.60 Pozostałe artykuły z cyny, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

8007[.00(.10 + .80)] kg T 

25.99.29.72 Artykuły z cynku, gdzie indziej niesklasyfi
kowane 

7907 kg T 

25.99.29.74 Pozostałe artykuły z ołowiu, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

7806[.00(.10 + .80)] kg T 

25.99.29.79 Pozostałe artykuły z niklu, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

7508[.10 + .90] kg S 

25.99.29.82 Dzwonki, gongi itp., nieelektryczne, z metali 
nieszlachetnych 

8306 10 kg S 

25.99.29.83 Przewody rurowe giętkie, z żeliwa lub stali (z 
wyłączeniem gumowych zawierających lub 
wyposażonych w zewnętrzne metalowe 
wzmocnienie, lub giętkich wykonanych jako 
część urządzenia lub pojazdu) 

8307 10 kg S 

25.99.29.85 Przewody rurowe giętkie, z metali nieszla
chetnych (z wyłączeniem gumowych, zawie
rających lub wyposażonych w zewnętrzne 
metalowe wzmocnienie, lub giętkich wyko
nanych jako część urządzenia lub pojazdu, 
z żeliwa lub stali) 

8307 90 kg S 

25.99.29.87 Szyldy, tablice z nazwami, tablice adresowe 
i podobne tablice, numery, litery i inne 
symbole (z wyłączeniem podświetlonych), 
z metali nieszlachetnych 

8310 kg S 

25.99.29.95 Magnesy trwałe i artykuły, które mają stać się 
magnesami trwałymi po namagnesowaniu, 
metalowe 

8505 11 kg S 

NACE: 26.11 Produkcja elementów elektronicznych 

CPA: 26.11.11 Kineskopy do odbiorników telewizyjnych; lampy analizujące do kamer telewizyjnych; pozostałe lampy elektro
nopromieniowe 

26.11.11.00 Kineskopy do odbiorników telewizyjnych; 
lampy analizujące do kamer telewizyjnych; 
pozostałe lampy elektronopromieniowe 

8540[.11 + .12 + .20(.10 
+ .80) + .40 + .60] 

p/st @ S 

CPA: 26.11.12 Lampy mikrofalowe (np. magnetrony, klistrony) i pozostałe lampy elektronowe 

26.11.12.00 Magnetrony, klistrony, inne lampy mikrofa
lowe, pozostałe lampy elektronowe 

8540[.71 + .79 + .81 + 
.89] 

p/st @ S 

CPA: 26.11.21 Diody; tranzystory; tyrystory, diaki i triaki, z wyłączeniem światłoczułych 

26.11.21.20 Diody półprzewodnikowe 8541 10 p/st @ S 

26.11.21.50 Tranzystory, inne niż fototranzystory 8541[.21 + .29] p/st @ S 

26.11.21.80 Półprzewodnikowe tyrystory, diaki i triaki 8541 30 p/st @ S
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CPA: 26.11.22 Elementy półprzewodnikowe światłoczułe; diody świecące (elektroluminescencyjne); kryształy piezoelektryczne 
oprawione; ich części 

26.11.22.20 Półprzewodnikowe diody świecące (LED) 8541 40 10 p/st @ S 

26.11.22.40 Światłoczułe elementy półprzewodnikowe; 
ogniwa słoneczne, fotodiody, fototranzystory 
itp. 

8541 40 90 p/st @ S 

26.11.22.60 Elementy półprzewodnikowe (z wyłączeniem 
światłoczułych elementów półprzewodniko
wych, fotoogniw, tyrystorów, diaków i tria
ków, tranzystorów, diod oraz diod świecą
cych) 

8541 50 p/st @ S 

26.11.22.80 Oprawione kryształy piezoelektryczne (włą
czając kwarcowe, oscylatory i rezonatory) 

8541 60 p/st @ S 

CPA: 26.11.30 Elektroniczne układy scalone 

26.11.30.03 Multichipowe układy scalone: procesory 
i sterowniki, nawet połączone z pamięciami, 
przetwornikami, układami logicznymi, 
wzmacniaczami, zegarami i układami czaso
wymi lub innymi układami 

8542 31 10 p/st @ S 

26.11.30.06 Elektroniczne układy scalone (z wyłączeniem 
układów multichipowych): procesory 
i sterowniki, nawet połączone z pamięciami, 
przetwornikami, układami logicznymi, 
wzmacniaczami, zegarami i układami czaso
wymi lub innymi układami 

8542 31 90 p/st @ S 

26.11.30.23 Multichipowe układy scalone: pamięci 8542 32 10 p/st @ S 

26.11.30.27 Elektroniczne układy scalone (z wyłączeniem 
układów multichipowych): pamięci dyna
miczne (D-RAM) 

8542[.32(.31 + .39)] p/st @ S 

26.11.30.34 Elektroniczne układy scalone (z wyłączeniem 
układów multichipowych): pamięci statyczne 
(S-RAM), włączając pamięci podręczne 
(cache–RAM) 

8542 32 45 p/st @ S 

26.11.30.54 Elektroniczne układy scalone (z wyłączeniem 
układów multichipowych): pamięci stałe 
kasowalne elektrycznie promieniami ultrafio
letowymi, programowalne (EPROM) 

8542 32 55 p/st @ S
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26.11.30.65 Elektroniczne układy scalone (z wyłączeniem 
układów multichipowych): pamięci stałe 
kasowalne elektrycznie, programowalne 
(E 2 PROM), włączając typu flash E 2 PROM 

8542[.32(.61 + .69 + .75)] p/st @ S 

26.11.30.67 Elektroniczne układy scalone (z wyłączeniem 
układów multichipowych): pozostałe pamięci 

8542 32 90 p/st @ S 

26.11.30.80 Elektroniczne układy scalone: wzmacniacze 8542 33 p/st @ S 

26.11.30.91 Pozostałe multichipowe układy scalone, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

8542 39 10 p/st @ S 

26.11.30.94 Pozostałe elektroniczne układy scalone, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

8542 39 90 p/st @ S 

CPA: 26.11.40 Części lamp elektronowych i elektronopromieniowych oraz pozostałe elementy elektroniczne, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

26.11.40.10 Wkładki gramofonowe odpowiednie do 
aparatury do zapisu lub odtwarzania obrazu 
i dźwięku 

8522 10 p/st @ S 

26.11.40.40 Części kineskopów i lamp elektronopromie
niowych; części lamp elektronowych 
z termokatodą, katodą zimną lub fotokatodą, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

8540[.91 + .99] S S2 

26.11.40.70 Części diod, tranzystorów i podobnych 
elementów półprzewodnikowych, światło
czułych elementów półprzewodnikowych, 
fotoogniw, diod elektroluminescencyjnych 
i oprawionych kryształów piezoelektrycznych 

8541 90 S S2 

26.11.40.90 Części układów scalonych i mikroasemblerów 
(z wyłączeniem obwodów zawierających 
wyłącznie elementy bierne) 

8542 90 S S2 

NACE: 26.12 Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych 

CPA: 26.12.10 Obwody drukowane zmontowane 

26.12.10.20 Obwody drukowane, w postaci jedynie 
elementów przewodzących i styków, wielo
warstwowe 

8534 00 11 p/st @ S 

26.12.10.50 Obwody drukowane, w postaci jedynie 
elementów przewodzących i styków, inne niż 
wielowarstwowe 

8534 00 19 p/st @ S 

26.12.10.80 Sieci bierne (włączając sieci rezystorów lub 
kondensatorów) (z wyłączeniem szeregów 
chipów rezystorowych, szeregów chipów 
kondensatorowych, płyt zawierających 
elementy aktywne, hybryd) 

8534 00 90 p/st @ S
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CPA: 26.12.20 Karty interfejsu (np. dźwięk, obraz, sieć i podobne) do maszyn do automatycznego przetwarzania danych 

26.12.20.00 z Urządzenia do komunikacji sieciowej (np. 
koncentratory, routery, bramy sieciowe) dla 
sieci lokalnych (LAN) i rozległych (WAN) 
oraz karty dźwiękowe, graficzne, sieciowe 
i podobne do maszyn do automatycznego 
przetwarzania danych 

8471 80 00a p/st @ S 

CPA: 26.12.30 „Karty inteligentne” 

26.12.30.00 Karty inteligentne 8523[.52(.10 + .90)] p/st @ S 

NACE: 26.20 Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych 

CPA: 26.20.11 Przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych o masie ≤ 10 kg, takie jak: laptopy i notebooki; 
komputery kieszonkowe (np. notesy komputerowe) i podobne 

26.20.11.00 Laptopy i palmtopy (PDA) 8471 30 p/st @ S 

CPA: 26.20.12 Terminale kasowe (POS), bankomaty (typu ATM) i podobne maszyny, które można podłączyć do maszyny do 
automatycznego przetwarzania danych lub do sieci 

26.20.12.00 Terminale kasowe (POS), bankomaty (typu 
ATM) i podobne maszyny, które można 
podłączyć do maszyny do automatycznego 
przetwarzania danych lub do sieci 

8472 90 30 p/st @ S 

CPA: 26.20.13 Maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych, zawierające w tej samej obudowie co najmniej 
jednostkę centralną oraz urządzenia wejścia i wyjścia, nawet połączone 

26.20.13.00 Komputery stacjonarne 8471 41 p/st @ S 

CPA: 26.20.14 Maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych w formie systemów 

26.20.14.00 Maszyny cyfrowe do automatycznego prze
twarzania danych występujące w formie 
systemów 

8471 49 p/st @ S 

CPA: 26.20.15 Pozostałe maszyny cyfrowe do automatycznego przetwarzania danych, zawierające lub niezawierające w tej samej 
obudowie jedno lub dwa urządzenia następującego typu: urządzenia pamięci, urządzenia wejścia, urządzenia 
wyjścia 

26.20.15.00 Pozostałe maszyny cyfrowe do automatycz
nego przetwarzania danych, zawierające lub 
niezawierające w tej samej obudowie jednego 
lub dwóch urządzeń następującego typu: 
urządzenia pamięci, urządzenia wejścia, 
urządzenia wyjścia 

8471 50 p/st @ S 

CPA: 26.20.16 Urządzenia wejścia lub wyjścia, zawierające lub niezawierające w tej samej obudowie urządzenia pamięci 

26.20.16.40 Drukarki, kopiarki i faksy, które można 
podłączyć do maszyny do automatycznego 
przetwarzania danych lub do sieci (z wyjąt
kiem maszyn drukarskich do drukowania za 
pomocą płyt, cylindrów i pozostałych 
elementów drukarskich oraz urządzeń wyko
nujących co najmniej dwie z następujących 
funkcji: drukowanie, kopiowanie, faksowanie) 

8443[.32(.10 + .30 + .91 
+ .93 + .99)] 

p/st @ S
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26.20.16.50 Klawiatury 8471 60 60 p/st @ S 

26.20.16.60 Pozostałe urządzenia wejścia lub urządzenia 
wyjścia, nawet zawierające w tej samej 
obudowie urządzenia pamięci 

8471 60 70 p/st @ S 

CPA: 26.20.17 Monitory i projektory, wykorzystywane głównie w systemach automatycznego przetwarzania danych 

26.20.17.00 Monitory i projektory, wykorzystywane 
głównie w systemach automatycznego prze
twarzania danych 

8528[.41 + .51 + .61] p/st @ S 

CPA: 26.20.18 Urządzenia wykonujące conajmniej dwie z następujących funkcji: drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie 

26.20.18.00 Urządzenia wykonujące co najmniej dwie 
z następujących funkcji: drukowanie, skano
wanie, kopiowanie, faksowanie, które można 
podłączyć do maszyny do automatycznego 
przetwarzania danych lub do sieci 

8443[.31(.20 + .80)] p/st @ S 

CPA: 26.20.21 Jednostki pamięci 

26.20.21.00 Jednostki pamięci 8471[.70(.20 + .30 + .50 
+ .70 + .80 + .98)] 

p/st @ S 

CPA: 26.20.22 Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej 

26.20.22.00 Półprzewodnikowe urządzenia pamięci 
trwałej służące do zapisywania danych ze 
źródeł zewnętrznych (karty pamięci flash lub 
karty przechowywania elektronicznego flash), 
niezapisane 

8523 51 10 kg S 

CPA: 26.20.30 Pozostałe urządzenia do maszyn do automatycznego przetwarzania danych 

26.20.30.00 z Pozostałe urządzenia do maszyn do automa
tycznego przetwarzania danych (z wyłącze
niem urządzeń do komunikacji sieciowej (np. 
koncentratory, routery, bramy sieciowe) dla 
sieci lokalnych (LAN) i rozległych (WAN) 
oraz kart dźwiękowych, graficznych, siecio
wych i podobnych do maszyn do automa
tycznego przetwarzania danych) 

8471[.80(.00b) + .90] p/st @ S 

CPA: 26.20.40 Części i akcesoria do komputerów i urządzeń peryferyjnych 

26.20.40.00 Części i akcesoria do urządzeń objętych 
kodem HS 8471; części i akcesoria nadające 
się do użytku również z urządzeniami co 
najmniej dwóch typów objętych kodem HS 
od 8469 do 8472 

8473[.30(.20 + .80) + 
.50(.20 + .80)] 

S 

NACE: 26.30 Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego 

CPA: 26.30.11 Urządzenia nadawczo-odbiorcze 

26.30.11.00 Urządzenia nadawczo-odbiorcze do radio
fonii i telewizji 

8525 60 p/st @ S
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CPA: 26.30.12 Urządzenia nadawcze niezawierające aparatury odbiorczej 

26.30.12.00 Urządzenia nadawcze do radiofonii i telewizji 
niezawierające aparatury odbiorczej 

8525 50 p/st @ S 

CPA: 26.30.13 Kamery telewizyjne 

26.30.13.00 Kamery telewizyjne (włączając kamery tele
wizyjne w układzie zamkniętym) (z wyłącze
niem kamer wideo) 

8525[.80(.11 + .19)] p/st @ S 

CPA: 26.30.21 Przewodowe aparaty telefoniczne ze słuchawką bezprzewodową 

26.30.21.00 Przewodowe aparaty telefoniczne ze 
słuchawką bezprzewodową 

8517 11 p/st @ S 

CPA: 26.30.22 Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych 

26.30.22.00 Telefony dla sieci komórkowych lub dla 
innych sieci bezprzewodowych 

8517 12 p/st @ S 

CPA: 26.30.23 Pozostałe aparaty telefoniczne i aparatura do transmisji lub odbioru głosu, obrazu lub innych danych, włączając 
aparaturę do komunikacji w sieci przewodowej lub bezprzewodowej (takiej jak lokalna lub rozległa sieć kompu
terowa); wideofony 

26.30.23.10 Stacje bazowe 8517 61 p/st @ S 

26.30.23.20 Maszyny do odbioru, konwersji i transmisji 
lub regeneracji głosu, obrazu lub innych 
danych, w tym aparatura przełączająca 
i routingowa 

8517 62 p/st @ S 

26.30.23.30 Aparaty telefoniczne (z wyjątkiem liniowych 
aparatów telefonicznych ze słuchawką 
bezprzewodową oraz telefonów do sieci 
komórkowych lub innych sieci telefonii 
bezprzewodowej); wideofony 

8517[.18 + .69(.10)] p/st @ S 

26.30.23.40 Odbiorniki przenośne dla systemów przy
woławczych oraz ostrzegawczych 

8517 69 31 p/st @ S 

26.30.23.70 Pozostała aparatura do nadawania lub 
odbioru głosu, obrazu lub innych danych, 
w tym aparatura do komunikacji w sieci 
przewodowej lub bezprzewodowej (np. 
w sieci lokalnej lub rozległej), z wyłączeniem 
urządzeń nadawczych lub odbiorczych obję
tych pozycjami HS 8443, 8525, 8527, 8528 

8517[.69(.20 + .90)] + 
8519 50 

p/st @ S 

CPA: 26.30.30 Części elektrycznych urządzeń telefonicznych i telegraficznych 

26.30.30.00 Części elektrycznych urządzeń telefonicznych 
i telegraficznych 

8517 70 90 S S2
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CPA: 26.30.40 Anteny i reflektory antenowe wszelkich typów i części do nich; części do urządzeń nadawczych dla radiofonii 
i telewizji oraz kamer telewizyjnych 

26.30.40.10 Anteny teleskopowe i prętowe do aparatury 
przenośnej lub montowanej w pojazdach 
mechanicznych, przeznaczone wyłącznie lub 
głównie do aparatury objętej pozycjami HS 
8525 do 8528 

8529 10 11 p/st @ S 

26.30.40.35 Satelitarne anteny zewnętrzne do odbioru 
radiowego i telewizyjnego, włączając systemy 
obrotowe, z wyłączeniem wzmacniaczy 
antenowych i generatorów drgań dla częs
totliwości radiowych 

8529 10 31 p/st @ S 

26.30.40.39 Anteny zewnętrzne do odbioru radiowego 
i telewizyjnego, włączając systemy obrotowe, 
z wyłączeniem anten satelitarnych, wzmac
niaczy antenowych i generatorów drgań dla 
częstotliwości radiowych 

8529 10 39 p/st @ S 

26.30.40.40 Anteny i reflektory anten wszelkich typów do 
aparatury objętej pozycją HS 8517; części 
nadające się do stosowania do nich 

8517[.70(.11 + .15 + .19)] S S2 

26.30.40.50 Anteny wewnętrzne do odbiorników radio
wych lub telewizyjnych, włączając wbudo
wane, z wyłączeniem wzmacniaczy anteno
wych i generatorów drgań dla częstotliwości 
radiowych 

8529 10 65 p/st @ S 

26.30.40.60 Pozostałe anteny i części przeznaczone 
wyłącznie lub głównie do aparatury objętej 
pozycjami HS 8525 do 8528 

8529[.10(.69 + .80 + .95)] S 

26.30.40.70 Obudowy do aparatury nadawczej i odbior
czej do radiofonii i telewizji, kamer telewi
zyjnych itp.; części nadające się wyłącznie lub 
głównie do kamer telewizyjnych, aparatury 
odbiorczej do radiofonii lub telewizji oraz 
monitorów i projektorów, gdzie indziej 
niesklasyfikowane (z wyjątkiem anten, 
zespołów elektronicznych i części do moni
torów i projektorów rodzajów stosowanych 
wyłącznie lub głównie w maszynach do 
automatycznego przetwarzania danych) 

8529[.90(.41 + .49 + .92)] S S2 

CPA: 26.30.50 Urządzenia przeciwwłamaniowe, przeciwpożarowe oraz inne temu podobne 

26.30.50.20 Elektryczne urządzenia przeciwwłamaniowe, 
przeciwpożarowe oraz inne tym podobne, 
z wyłączeniem tych stosowanych do 
pojazdów mechanicznych lub obiektów 
budowlanych 

8531 10 95 p/st @ S 

26.30.50.80 Elektryczne urządzenia alarmowe, przeciw
włamaniowe, przeciwpożarowe oraz inne 
tym podobne, do obiektów budowlanych 

8531 10 30 p/st @ S
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NACE: 26.40 Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku 

CPA: 26.40.11 Odbiorniki radiowe (z wyłączeniem samochodowych) zdolne do pracy bez zewnętrznego źródła zasilania 

26.40.11.00 Odbiorniki radiowe (z wyłączeniem samo
chodowych) zdolne do pracy bez zewnętrz
nego źródła zasilania 

8527[.12(.10 + .90) + 
.13(.10 + .91 + .99) + .19] 

p/st @ S 

CPA: 26.40.12 Odbiorniki radiowe nieprzystosowane do pracy bez zewnętrznego źródła zasilania 

26.40.12.50 Odbiorniki radiowe, zasilane wyłącznie z sieci 
(z wyłączeniem tych w rodzaju stosowanych 
w pojazdach mechanicznych) 

8527[.91(.11 + .19 + .35 
+ .91 + .99) + .92(.10 + 
.90) + .99] 

p/st @ S 

26.40.12.70 Odbiorniki radiowe w rodzaju stosowanych 
w pojazdach mechanicznych, połączone 
z aparaturą do zapisu lub odtwarzania 
dźwięku 

8527[.21(.20 + .52 + .59 
+ .70 + .92 + .98)] 

p/st @ S 

26.40.12.90 Odbiorniki radiowe w rodzaju stosowanych 
w pojazdach mechanicznych, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

8527 29 p/st @ S 

CPA: 26.40.20 Odbiorniki telewizyjne, nawet zawierające odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku 
lub obrazu 

26.40.20.20 Bloki tunerów dla telewizji kolorowej lub 
magnetowidów i urządzeń odbiorczych tele
wizji kablowej (tunery do wizji kolorowej) (z 
wyłączeniem urządzeń, które wyodrębniają 
sygnały telewizyjne o wysokiej częstotliwości) 

8528[.71(.11 + .15 + .19)] p/st @ S 

26.40.20.40 Aparatura projekcyjna telewizji kolorowej 8528 72 10 p/st @ S 

26.40.20.90 Odbiorniki telewizyjne, również połączone 
z odbiornikami radiofonicznymi lub urzą
dzeniami do zapisu i odtwarzania dźwięku 
i obrazu, gdzie indziej niesklasyfikowane 

8528[.71(.91 + .99) + 
.72(.20 + .30 + .40 + .60 + 
.80) + .73] 

p/st @ S 

CPA: 26.40.31 Gramofony, odtwarzacze CD i DVD oraz pozostałe urządzenia do odtwarzania dźwięku 

26.40.31.00 Gramofony bez wzmacniacza, gramofony ze 
wzmacniaczem, odtwarzacze kasetowe oraz 
pozostałe urządzenia do odtwarzania 
dźwięku 

8519[.20(.10 + .91 + .99) 
+ .30 + .81(.11 + .15 + .21 
+ .25 + .31 + .35 + .45) + 
.89(.11 + .15 + .19)] 

p/st @ S 

CPA: 26.40.32 Magnetofony i pozostałe urządzenia do zapisu dźwięku 

26.40.32.00 Magnetofony i pozostałe urządzenia do 
zapisu dźwięku 

8519[.81(.55 + .61 + .65 
+ .75 + .81 + .85 + .95) + 
.89(.90)] 

p/st @ S 

CPA: 26.40.33 Kamery wideo i pozostałe urządzenia wideo do nagrywania i odtwarzania 

26.40.33.00 Rejestrujące kamery wideo 8521[.10(.20 + .95) + .90] 
+ 8525[.80(.91 + .99)] 

p/st @ S
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CPA: 26.40.34 Monitory i projektory wideo, niezawierające urządzeń odbiorczych dla telewizji oraz niewykorzystywane głównie 
w systemach automatycznego przetwarzania danych 

26.40.34.20 Projektory wideo 8528[.69(.10 + .91 + .99)] p/st @ S 

26.40.34.40 Monitory ekranowe, kolorowe, z lampą 
kineskopową 

8528 49 80 p/st @ S 

26.40.34.60 Monitory ekranowe z ekranem płaskim, 
ciekłokrystalicznym lub plazmowym itp., bez 
tunera (monitor ekranowy kolorowy) (z 
wyłączeniem monitorów z lampą kinesko
pową) 

8528[.59(.31 + .70)] p/st @ S 

26.40.34.80 Monitory ekranowe czarno-białe lub inne 
monochromatyczne 

8528[.49(.10) + .59(.20)] p/st @ S 

CPA: 26.40.41 Mikrofony i ich stojaki 

26.40.41.00 Mikrofony i ich stojaki (z wyłączeniem 
mikrofonów bezprzewodowych z nadajni
kiem) 

8518[.10(.30 + .95)] p/st @ S 

CPA: 26.40.42 Głośniki; słuchawki nagłowne i douszne oraz zestawy składające się z mikrofonu i głośnika lub więcej głośników 

26.40.42.35 Pojedyncze głośniki, w obudowie (włączając 
ramy i szafki przeznaczone zasadniczo do 
zamontowania głośników) 

8518 21 p/st @ S 

26.40.42.37 Zestawy głośnikowe, w obudowie (włączając 
ramy i szafki przeznaczone zasadniczo do 
zamontowania głośników) 

8518 22 p/st @ S 

26.40.42.39 Głośniki (włączając głośnikowe zestawy 
samochodowe, ramy i szafki przeznaczone 
zasadniczo do zamontowania głośników) (z 
wyłączeniem głośników w obudowie) 

8518[.29(.30 + .95)] p/st @ S 

26.40.42.70 Słuchawki nagłowne i douszne, nawet połą
czone z mikrofonem, oraz zestawy zawiera
jące mikrofon z jednym lub większą liczbą 
głośników (z wyłączeniem nakrycia głowy 
lotnika ze słuchawkami nagłownymi, 
aparatów telefonicznych, mikrofonów 
bezprzewodowych z nadajnikiem, aparatów 
słuchowych) 

8518[.30(.20 + .95)] p/st @ S 

CPA: 26.40.43 Wzmacniacze częstotliwości akustycznych, elektryczne; aparatura wzmacniająca sygnały akustyczne, elektryczna 

26.40.43.55 Wzmacniacze telefoniczne i pomiarowe (z 
wyłączeniem wzmacniaczy częstotliwości 
wysokiej lub średniej) 

8518 40 30 p/st @ S 

26.40.43.59 Elektryczne wzmacniacze częstotliwości 
akustycznych (włączając wzmacniacze hi-fi) 
(z wyłączeniem wzmacniaczy częstotliwości 
wysokiej lub średniej, telefonicznych i pomia
rowych) 

8518 40 80 p/st @ S
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26.40.43.70 Elektryczna aparatura wzmacniająca sygnały 
akustyczne (włączając systemy wzmacniające 
z mikrofonami i głośnikami stosowane na 
imprezach masowych) 

8518 50 p/st @ S 

CPA: 26.40.44 Radiokomunikacyjne urządzenia odbiorcze, gdzie indziej niesklasyfikowane 

26.40.44.00 Radiokomunikacyjne urządzenia odbiorcze (z 
wyłączeniem odbiorników przenośnych dla 
systemów przywoławczych oraz ostrzegaw
czych oraz tych połączonych z odbiornikami 
radiowymi) 

8517 69 39 p/st @ S 

CPA: 26.40.51 Części i akcesoria urządzeń do odbioru i zapisu dźwięku i obrazu 

26.40.51.50 Kamienie szlachetne lub półszlachetne na igły 8522 90 30 p/st @ S S2 

26.40.51.70 Pozostałe części i akcesoria do aparatury 
objętej pozycją HS 8519, 8520, 8521 

8522[.90(.41 + .49 + .70 
+ .80)] 

S S2 

26.40.51.80 Części do urządzeń objętych pozycją HS 
8518 

8518 90 S S2 

CPA: 26.40.52 Części odbiorników i nadajników radiowych lub telewizyjnych 

26.40.52.00 Części odbiorników i nadajników radiowych 8529 90 20 S S2 

CPA: 26.40.60 Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) 
i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem 

26.40.60.50 Konsole i urządzenia do gier wideo (z wyłą
czeniem uruchamianych środkami płatniczy
mi) 

9504 50 p/st @ S 

NACE: 26.51 Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych 

CPA: 26.51.11 Kompasy i busole; pozostałe instrumenty i przyrządy nawigacyjne 

26.51.11.20 Kompasy, busole (włączając magnetyczne, 
żyrokompasy, szafki kompasowe i nawigacyj
ne) 

9014 10 p/st @ S 

26.51.11.50 Przyrządy i urządzenia do nawigacji 
powietrznej lub kosmicznej (z wyłączeniem 
kompasów) 

9014[.20(.20 + .80)] p/st @ S 

26.51.11.80 Przyrządy i urządzenia do nawigacji (włą
czając urządzenia do nawigacji morskiej lub 
rzecznej) (z wyłączeniem urządzeń do nawi
gacji powietrznej i kosmicznej, kompasów) 

9014 80 p/st @ S 

CPA: 26.51.12 Dalmierze, teodolity i tachymetry; pozostałe instrumenty i przyrządy pomiarowe, hydrograficzne, oceanograficzne, 
hydrologiczne, meteorologiczne lub geofizyczne 

26.51.12.15 Elektroniczne dalmierze, teodolity, tachy
metry i fotogrametryczne przyrządy i urzą
dzenia 

9015[.10(.10) + .20(.10) + 
.40(.10)] 

p/st @ S
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26.51.12.35 Elektroniczne przyrządy i aparaty do meteo
rologii, hydrologii lub geofizyki (z wyłącze
niem kompasów) 

9015 80 11 p/st @ S 

26.51.12.39 Pozostałe przyrządy elektroniczne, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

9015 80 19 p/st @ S 

26.51.12.70 Przyrządy i urządzenia geodezyjne ( w tym 
do pomiarów fotogrametrycznych), hydro
graficzne, oceanograficzne, hydrologiczne, 
meteorologiczne lub geofizyczne (z wyłącze
niem niwelatorów i kompasów), nieelektro
niczne; dalmierze, nieelektroniczne 

9015[.10(.90) + .20(.90) + 
.40(.90) + .80(.91 + .93 + 
.99)] 

p/st @ S 

CPA: 26.51.20 Urządzenia radarowe i radionawigacyjne oraz do zdalnego sterowania drogą radiową 

26.51.20.20 Aparatura radarowa 8526 10 p/st @ S 

26.51.20.50 Aparatura radionawigacyjna (w tym radiola
tarnie i radioboje, odbiorniki, radiokompasy 
wyposażone w układ anten lub w ramową 
antenę kierunkową) 

8526[.91(.20 + .80)] p/st @ S 

26.51.20.80 Aparatura do zdalnego sterowania drogą 
radiową (w tym dla okrętów, bezzałogowych 
statków powietrznych, rakiet, pocisków, 
zabawek oraz modeli okrętów i statków 
powietrznych, maszyn, do detonacji min) 

8526 92 p/st @ S 

CPA: 26.51.31 Wagi o czułości 5 cg lub lepszej oraz ich części i akcesoria 

26.51.31.00 Wagi o czułości 5 cg lub lepszej, z odważni
kami lub bez, oraz ich części i akcesoria 

9016[.00(.10 + .90)] S S2 

CPA: 26.51.32 Stoły i maszyny kreślarskie i pozostałe przyrządy kreślarskie, traserskie lub do obliczeń rachunkowych 

26.51.32.00 Stoły i maszyny kreślarskie i pozostałe przy
rządy kreślarskie, traserskie lub do obliczeń 
rachunkowych 

9017[.10(.10 + .90) + 
.20(.05 + .10 + .39 + .90)] 

p/st @ S 

CPA: 26.51.33 Przyrządy ręczne do pomiaru długości (włączając mikrometry i suwmiarki), gdzie indziej niesklasyfikowane 

26.51.33.00 Mikrometry, suwmiarki i sprawdziany (z 
wyłączeniem sprawdzianów bez urządzeń 
nastawnych objętych pozycją HS 9031 80) 

9017 30 p/st @ S 

CPA: 26.51.41 Przyrządy i aparatura do pomiaru lub wykrywania promieniowania jonizującego 

26.51.41.00 Przyrządy i aparatura do pomiaru lub 
wykrywania promieniowania jonizującego 

9030 10 p/st @ S
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CPA: 26.51.42 Oscyloskopy katodowe i oscylografy katodowe 

26.51.42.00 Oscyloskopy katodowe i oscylografy kato
dowe 

9030 20 10 p/st @ S 

CPA: 26.51.43 Przyrządy i aparatura do pomiaru wielkości elektrycznych bez urządzenia rejestrującego 

26.51.43.10 Mierniki uniwersalne bez urządzenia rejes
trującego 

9030 31 p/st @ S 

26.51.43.30 Elektroniczne przyrządy i aparatura do 
pomiaru lub kontroli napięcia, natężenia, 
oporu lub mocy, bez urządzenia rejestrują
cego (z wyłączeniem mierników uniwersal
nych, oscyloskopów i oscylografów) 

9030 33 10 p/st @ S 

26.51.43.55 Woltomierze bez urządzenia rejestrującego 9030 33 91 p/st @ S 

26.51.43.59 Nieelektroniczne przyrządy, aparaty i urzą
dzenia do pomiaru lub kontroli napięcia, 
natężenia, oporu lub mocy, bez urządzenia 
rejestrującego (z wyłączeniem mierników 
uniwersalnych, woltomierzy) 

9030 33 99 p/st @ S 

CPA: 26.51.44 Przyrządy i aparatura pomiarowa dla telekomunikacji 

26.51.44.00 Przyrządy i aparatura pomiarowa dla teleko
munikacji 

9030 40 p/st @ S 

CPA: 26.51.45 Przyrządy i aparatura do pomiaru i kontroli wielkości elektrycznych, gdzie indziej niesklasyfikowane 

26.51.45.20 Przyrządy i aparaty do pomiaru i kontroli 
płytek i elementów półprzewodnikowych 

9030 82 p/st @ S 

26.51.45.30 Przyrządy i aparaty do pomiaru lub kontroli 
wzmocnienia elektrycznego, z urządzeniem 
rejestrującym (z wyłączeniem liczników zasi
lania lub produkcji gazu, cieczy lub prądu) 

9030[.20(.30) + .32 + .39 
+ .84] 

p/st @ S 

26.51.45.55 Elektroniczne przyrządy i aparaty do pomiaru 
lub kontroli wzmocnienia elektrycznego, bez 
urządzeń rejestrujących (z wyłączeniem licz
ników zasilania lub produkcji gazu, cieczy 
lub prądu) 

9030[.20(.91) + .89(.30)] p/st @ S 

26.51.45.59 Nieelektroniczne przyrządy i aparaty do 
pomiaru lub kontroli wzmocnienia elek
trycznego, bez urządzeń rejestrujących (z 
wyłączeniem mierników uniwersalnych, 
woltomierzy) 

9030[.20(.99) + .89(.90)] p/st @ S
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CPA: 26.51.51 Hydrometry, termometry, pirometry, barometry, higrometry i psychrometry 

26.51.51.10 Termometry cieczowe z bezpośrednim 
odczytem, niepołączone z innymi przyrzą
dami (z wyłączeniem termometrów szpital
nych i weterynaryjnych) 

9025 11 80 p/st @ S 

26.51.51.35 Elektroniczne termometry i pirometry, 
niepołączone z innymi przyrządami (z wyłą
czeniem termometrów cieczowych) 

9025 19 20 p/st @ S 

26.51.51.39 Termometry niepołączone z innymi przyrzą
dami, niecieczowe, gdzie indziej niesklasyfi
kowane 

9025 19 80 p/st @ S 

26.51.51.50 Barometry, niepołączone z innymi przyrzą
dami (włączając wysokościomierze baromet
ryczne, sympiezometry) 

9025 80 20 p/st @ S 

26.51.51.75 Elektroniczne areometry, higrometry 
i psychrometry 

9025 80 40 p/st @ S 

26.51.51.79 Nieelektroniczne areo-, higro- i psychrometry 
(w tym hydrografy, termohydrografy, baro- 
termo-hydrografy, aktynometry, mierniki 
punktu rosy, z wyłączeniem radiosond do 
badań atmosferycznych) 

9025 80 80 p/st @ S 

CPA: 26.51.52 Przyrządy i aparatura do pomiaru lub kontroli przepływu, poziomu, ciśnienia lub pozostałych zmiennych 
parametrów cieczy lub gazów 

26.51.52.35 Przepływomierze elektroniczne (z wyłącze
niem mierników zasilania, kół łopatkowych 
hydrometrycznych) 

9026 10 21 p/st @ S 

26.51.52.39 Elektroniczne przyrządy i aparaty do pomiaru 
lub kontroli poziomu cieczy 

9026 10 29 p/st @ S 

26.51.52.55 Przepływomierze nieelektroniczne (z wyłą
czeniem mierników zasilania, kół łopatko
wych hydrometrycznych) 

9026 10 81 p/st @ S 

26.51.52.59 Przyrządy i aparaty do pomiaru lub kontroli 
poziomu cieczy, nieelektroniczne 

9026 10 89 p/st @ S 

26.51.52.71 Manometry, ciśnieniowe czujniki pomiarowe, 
przyrządy wskazujące, przekaźniki, elektro
niczne 

9026 20 20 p/st @ S 

26.51.52.74 Manometry z metalową przeponą lub rurką 
spiralną Bourdona 

9026 20 40 p/st @ S 

26.51.52.79 Pozostałe przyrządy do pomiaru i kontroli 
ciśnienia 

9026 20 80 p/st @ S
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26.51.52.83 Elektroniczne przyrządy i aparaty do pomiaru 
parametrów cieczy i gazów (włączając mier
niki ciepła; z wyłączeniem przyrządów do 
pomiaru ciśnienia, przepływu i poziomu 
cieczy) 

9026 80 20 p/st @ S 

26.51.52.89 Nieelektroniczne przyrządy do pomiaru 
i kontroli parametrów cieczy lub gazów 
(włączając mierniki ciepła; z wyłączeniem 
przyrządów do pomiaru ciśnienia, przepływu 
i poziomu cieczy) 

9026 80 80 p/st @ S 

CPA: 26.51.53 Przyrządy i aparatura do analizy fizycznej lub chemicznej, gdzie indziej niesklasyfikowane 

26.51.53.13 Elektroniczne analizatory gazu lub dymu 9027 10 10 p/st @ S 

26.51.53.19 Nieelektroniczne analizatory gazu lub dymu 9027 10 90 p/st @ S 

26.51.53.20 Chromatografy i aparaty do elektroforezy 9027 20 p/st @ S 

26.51.53.30 Spektrometry, spektrofotometry oraz spek
trografy wykorzystujące promieniowanie 
optyczne 

9027 30 p/st @ S 

26.51.53.50 Aparaty i przyrządy wykorzystujące promie
niowanie optyczne, gdzie indziej niesklasyfi
kowane 

9027 50 p/st @ S 

26.51.53.81 Elektroniczne ph-metry, rh-metry, pozostałe 
przyrządy do pomiaru przewodności i para
metrów elektrochemicznych (włączając 
stosowane w laboratoriach lub w terenie oraz 
stosowane do monitorowania lub kontroli 
procesów) 

9027 80 11 p/st @ S 

26.51.53.83 Pozostałe elektroniczne przyrządy i aparaty 
do analizy fizycznej lub chemicznej, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

9027[.80(.13 + .17)] p/st @ S 

26.51.53.90 Pozostałe przyrządy i aparaty do analizy 
fizycznej lub chemicznej, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

9027[.80(.05 + .91 + .99)] p/st @ S 

CPA: 26.51.61 Mikroskopy (z wyłączeniem mikroskopów optycznych) i aparatura dyfrakcyjna 

26.51.61.00 Mikroskopy i aparatura dyfrakcyjna (z wyłą
czeniem mikroskopów optycznych) 

9012[.10(.10 + .90)] p/st @ S 

CPA: 26.51.62 Maszyny i urządzenia do testowania mechanicznych właściwości materiałów 

26.51.62.10 Elektroniczne maszyny i urządzenia do 
badania właściwości mechanicznych metali (z 
wyłączeniem urządzeń metalograficznych 
oraz przyrządów do wykrywania defektów) 

9024[.10(.11 + .13 + .19)] p/st @ S
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26.51.62.30 Nieelektroniczne maszyny i urządzenia do 
testowania mechanicznych właściwości metali 

9024 10 90 p/st @ S 

26.51.62.55 Elektroniczne maszyny i urządzenia do 
testowania mechanicznych właściwości 
materiałów (z wyłączeniem metali) 

9024[.80(.11 + .19)] p/st @ S 

26.51.62.59 Nieelektroniczne maszyny i urządzenia do 
badania mechanicznych właściwości mate
riałów (z wyłączeniem metali), włączając 
tekstylia, papier, karton, tworzywa sztuczne, 
drewno, beton, gumę, skórę/linoleum 

9024 80 90 p/st @ S 

CPA: 26.51.63 Gazomierze, liczniki do cieczy lub liczniku do pomiaru zużycia lub produkcji prądu 

26.51.63.30 Liczniki do pomiaru zużycia lub produkcji 
gazu (włączając kalibrowane) 

9028 10 p/st @ S 

26.51.63.50 Liczniki do pomiaru zużycia lub produkcji 
cieczy (włączając kalibrowane) (z wyłącze
niem pomp) 

9028 20 p/st @ S 

26.51.63.70 Liczniki do pomiaru zużycia lub produkcji 
energii elektrycznej (włączając kalibrowane) 
(z wyłączeniem woltomierzy, amperomierzy, 
watomierzy i podobnych) 

9028[.30(.11 + .19 + .90)] p/st @ S 

CPA: 26.51.64 Obrotomierze, liczniki produkcji, taksometry, drogomierze i podobne; szybkościomierze i tachometry; stroboskopy 

26.51.64.30 Obrotomierze, liczniki produkcji i wlotu, 
liczniki do bilarda, taksometry, drogomierze, 
krokomierze, liczniki ręczne, przeliczniki, 
przyrządy i aparaty do pomiaru krótkich 
przedziałów czasu 

9029 10 p/st @ S 

26.51.64.53 Szybkościomierze do pojazdów 9029 20 31 p/st @ S 

26.51.64.55 Szybkościomierze i tachometry (z wyłącze
niem tych do pojazdów lądowych) 

9029 20 38 p/st @ S 

26.51.64.70 Stroboskopy (włączając kamery fotograficzne 
i kinematograficzne na stałe wbudowane 
w stroboskop) 

9029 20 90 p/st @ S 

CPA: 26.51.65 Przyrządy, maszyny i urządzenia do automatycznej regulacji lub kontroli, hydrauliczne lub pneumatyczne 

26.51.65.00 Przyrządy, maszyny i urządzenia do auto
matycznej regulacji lub kontroli, hydrauliczne 
lub pneumatyczne 

9032 81 p/st @ S
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CPA: 26.51.66 Instrumenty, przyrządy i aparatura pomiarowe i kontrolne, gdzie indziej niesklasyfikowane 

26.51.66.20 Stanowiska badawcze 9031 20 kg S 

26.51.66.30 Optyczne przyrządy, urządzenia i maszyny 
kontrolne lub pomiarowe, gdzie indziej 
niesklasyfikowane w dziale HS 90 

9031[.41 + .49(.10 + .90)] p/st @ S 

26.51.66.50 Elektroniczne przyrządy, urządzenia 
i maszyny do pomiaru lub kontroli wielkości 
geometrycznych (włączając komparatory, 
współrzędnościowe urządzenia pomiarowe) 

9031[.80(.32 + .34)] p/st @ S 

26.51.66.70 Elektroniczne przyrządy, urządzenia 
i maszyny do pomiaru lub kontroli wielkości 
innych niż geometryczne 

9031 80 38 p/st @ S 

26.51.66.83 Nieelektroniczne przyrządy, urządzenia 
i maszyny do pomiaru lub kontroli wielkości 
geometrycznych 

9031 80 91 p/st @ S 

26.51.66.89 Nieelektroniczne przyrządy, urządzenia 
i maszyny pomiarowe i kontrolne (z wyłą
czeniem stanowisk badawczych, optycznych 
instrumentów i przyrządów oraz urządzeń 
do wyważania części mechanicznych lub do 
pomiaru i kontroli wielkości geometrycz
nych) 

9031 80 98 p/st @ S 

CPA: 26.51.70 Termostaty, manostaty i pozostałe przyrządy i aparatura do automatycznej regulacji lub kontroli 

26.51.70.15 Termostaty elektroniczne 9032 10 20 p/st @ S 

26.51.70.19 Termostaty nieelektroniczne 9032[.10(.81 + .89)] p/st @ S 

26.51.70.30 Manostaty 9032 20 p/st @ S 

26.51.70.90 Przyrządy i aparaty do regulacji lub sterowa
nia, gdzie indziej niesklasyfikowane 

9032 89 p/st @ S 

CPA: 26.51.81 Części i akcesoria do urządzeń radarowych i radionawigacyjnych 

26.51.81.00 Części i akcesoria do urządzeń radarowych 
i radionawigacyjnych 

8529[.90(.65 + .97)] S S2 

CPA: 26.51.82 Części i akcesoria do wyrobów objętych grupowaniami: 26.51.12, 26.51.32, 26.51.33, 26.51.4 i 26.51.5; 
mikrotomy 

26.51.82.00 Części i akcesoria do wyrobów objętych 
grupowaniami: 26.51.12, 26.51.32, 
26.51.33, 26.51.4 i 26.51.5; mikrotomy; 
części gdzie indziej niesklasyfikowane 

9015 90 + 9017 90 + 
9025 90 + 9026 90 + 
9027[.90(.10 + .50 + .80)] 
+ 9030[.90(.20 + .85)] + 
9033 

S S2
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CPA: 26.51.83 Części i akcesoria do mikroskopów (z wyłączeniem mikroskopów optycznych) i aparatury dyfrakcyjnej 

26.51.83.00 Części i akcesoria do mikroskopów i apara
tury dyfrakcyjnej, z wyłączeniem mikro
skopów optycznych 

9012[.90(.10 + .90)] S S2 

CPA: 26.51.84 Części i akcesoria do wyrobów objętych grupowaniami: 26.51.63 i 26.51.64 

26.51.84.33 Części i akcesoria do liczników zużycia lub 
produkcji energii elektrycznej 

9028 90 10 S S2 

26.51.84.35 Części i akcesoria do liczników zużycia lub 
produkcji gazu lub cieczy, z wyłączeniem do 
pomp do cieczy 

9028 90 90 S S2 

26.51.84.50 Części i akcesoria do urządzeń objętych 
pozycją HS 9029 

9029 90 S S2 

CPA: 26.51.85 Części i akcesoria do wyrobów objętych grupowaniami: 26.51.65, 26.51.66 i 26.51.70 

26.51.85.20 Części i akcesoria do przyrządów, urządzeń 
i maszyn objętych pozycją HS 9031 

9031[.90(.20 + .30 + .85)] S S2 

26.51.85.50 Części i akcesoria do aparatów i przyrządów 
do automatycznej regulacji lub sterowania 

9032 90 S S2 

CPA: 26.51.86 Części i akcesoria do instrumentów i przyrządów objętych grupowaniami: 26.51.11 i 26.51.62 

26.51.86.00 Części i akcesoria do instrumentów i przy
rządów objętych grupowaniami: 26.51.11 
i 26.51.62 

9014 90 + 9024 90 S S2 

NACE: 26.52 Produkcja zegarków i zegarów 

CPA: 26.52.11 Zegarki naręczne, zegarki kieszonkowe, w kopertach z metalu szlachetnego lub metalu pokrytego metalem 
szlachetnym 

26.52.11.00 Zegarki naręczne, zegarki kieszonkowe, 
w kopertach z metalu szlachetnego lub 
metalu pokrytego metalem szlachetnym 

9101[.11 + .19 + .21 + 
.29 + .91 + .99] 

p/st @ S 

CPA: 26.52.12 Pozostałe zegarki naręczne, zegarki kieszonkowe i podobne, włączając stopery 

26.52.12.00 Pozostałe zegarki na rękę, zegarki kieszon
kowe i pozostałe zegarki, w tym stopery 

9102[.11 + .12 + .19 + 
.21 + .29 + .91 + .99] 

p/st @ S 

CPA: 26.52.13 Zegary kontrolne instalowane na tablicach rozdzielczych i podobnego typu zegary przeznaczone do pojazdów 

26.52.13.00 Zegary kontrolne instalowane na tablicach 
rozdzielczych i podobnego typu zegary 
przeznaczone do pojazdów 

9104 p/st @ S
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CPA: 26.52.14 Zegary z mechanizmami zegarkowymi; budziki i zegary ścienne; pozostałe zegary 

26.52.14.00 Zegary z mechanizmami zegarkowymi; 
budziki i zegary ścienne; pozostałe zegary 

9103[.10 + .90] + 
9105[.11 + .19 + .21 + 
.29 + .91 + .99] 

p/st @ S 

CPA: 26.52.21 Mechanizmy zegarkowe, kompletne i zmontowane 

26.52.21.00 Mechanizmy zegarkowe, kompletne i zmon
towane 

9108[.11 + .12 + .19 + 
.20 + .90] 

p/st @ S 

CPA: 26.52.22 Mechanizmy zegarowe, kompletne i zmontowane 

26.52.22.00 Mechanizmy zegarowe, kompletne i zmonto
wane 

9109[.10 + .90] p/st @ S 

CPA: 26.52.23 Mechanizmy zegarkowe, kompletne i niezmontowane lub częściowo zmontowane; niekompletne mechanizmy 
zegarkowe zmontowane 

26.52.23.00 Mechanizmy zegarkowe, kompletne 
i niezmontowane lub częściowo zmonto
wane; niekompletne mechanizmy zegarkowe 
zmontowane 

9110[.11(.10 + .90) + .12] kg S 

CPA: 26.52.24 Mechanizmy zegarkowe wstępnie zmontowane 

26.52.24.00 Mechanizmy zegarkowe wstępnie zmonto
wane 

9110 19 p/st @ S 

CPA: 26.52.25 Mechanizmy zegarowe kompletne, niekompletne i wstępnie zmontowane, niezmontowane 

26.52.25.00 Mechanizmy zegarowe kompletne, niekom
pletne i wstępnie zmontowane, niezmonto
wane 

9110 90 kg S 

CPA: 26.52.26 Koperty do zegarków, obudowy zegarów i ich części 

26.52.26.00 Koperty do zegarków, obudowy zegarów 
i ich części 

9111[.10 + .20 + .80 + 
.90] + 9112[.20 + .90] 

S 

CPA: 26.52.27 Pozostałe części do zegarków i zegarów 

26.52.27.00 Pozostałe części do zegarków i zegarów 9114[.10 + .30 + .40 + 
.90] 

S 

CPA: 26.52.28 Urządzenia rejestrujące czas, przyrządy do pomiaru czasu, parkometry; wyłączniki czasowe wyposażone 
w mechanizmy zegarkowe lub zegarowe lub w silniki synchroniczne 

26.52.28.10 Dawkowniki czasu; czasomierze rejestrujące 9106 10 p/st @ S 

26.52.28.40 Aparatura do rejestrowania aktualnego czasu 
oraz aparatura odmierzająca, rejestrująca lub 
w inny sposób wskazująca upływ czasu, 
z mechanizmem zegarowym lub z silnikiem 
synchronicznym (z wyłączeniem zegarów 
objętych pozycjami HS 9101 do 9105 oraz 
czasomierzy rejestrujących i dawkowników 
czasu) 

9106 90 p/st @ S
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26.52.28.70 Wyłączniki czasowe, z mechanizmem zega
rowym lub silnikiem synchronicznym (włą
czając wyłączniki do zamykania lub przery
wania obwodu zasilania aparatów elektrycz
nych) 

9107 p/st @ S 

NACE: 26.60 Produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycz
nego 

CPA: 26.60.11 Aparatura wykorzystująca promieniowanie rentgenowskie lub promieniowanie alfa, beta lub gamma 

26.60.11.15 Aparatura wykorzystująca promienie rentge
nowskie do zastosowań medycznych, chirur
gicznych, dentystycznych lub weterynaryj
nych (w tym do radiografii i radioterapii) 

9022[.12 + .13 + .14] p/st @ S 

26.60.11.19 Aparatura wykorzystująca promienie rentge
nowskie (z wyłączeniem zastosowań 
medycznych, chirurgicznych, dentystycznych 
lub weterynaryjnych) 

9022 19 p/st @ S 

26.60.11.30 Aparatura wykorzystująca promienie alfa, 
beta lub gamma, nawet do zastosowań 
medycznych, chirurgicznych, dentystycznych 
lub weterynaryjnych, włącznie z aparaturą do 
radiografii i radioterapii 

9022[.21 + .29] p/st @ S 

26.60.11.50 Lampy rentgenowskie (z wyłączeniem baniek 
szklanych do lamp rentgenowskich) 

9022 30 p/st @ S 

26.60.11.70 Generatory promieniowania rentgenowskiego, 
generatory wysokiego napięcia, w tym części 
aparatury objętej pozycją HS 9022 

9022 90 S 

CPA: 26.60.12 Aparatura elektrodiagnostyczna do zastosowań medycznych 

26.60.12.30 Elektrokardiografy 9018 11 p/st @ S 

26.60.12.80 Aparaty elektrodiagnostyczne (z wyłączeniem 
elektrokardiografów), gdzie indziej niesklasy
fikowane 

9018[.12 + .13 + .14 + 
.19(.10 + .90)] 

p/st @ S 

CPA: 26.60.13 Aparatura wykorzystująca promienie nadfioletowe lub podczerwone do zastosowań medycznych, chirurgicznych, 
dentystycznych i weterynaryjnych 

26.60.13.00 Aparatura wykorzystująca promienie nadfio
letowe lub podczerwone do zastosowań 
medycznych, chirurgicznych, dentystycznych 
lub weterynaryjnych 

9018 20 p/st @ S 

CPA: 26.60.14 Stymulatory serca, aparaty słuchowe 

26.60.14.33 Aparaty słuchowe (z wyłączeniem części do 
nich i akcesoriów) 

9021 40 p/st @ S 

26.60.14.39 Części i akcesoria do aparatów słuchowych (z 
wyłączeniem części do słuchawek nagłow
nych, wzmacniaczy itp.) 

9021 90 10 S 

26.60.14.50 Stymulatory serca, z wyłączeniem części 
i akcesoriów 

9021 50 p/st @ S
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NACE: 26.70 Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego 

CPA: 26.70.11 Soczewki obiektywów do aparatów fotograficznych, projektorów, powiększalników lub pomniejszalników 

26.70.11.00 Oprawione soczewki obiektywów do 
aparatów fotograficznych, projektorów, 
powiększalników lub pomniejszalników, 
z dowolnego materiału 

9002 11 p/st @ S 

CPA: 26.70.12 Aparaty fotograficzne do sporządzania klisz lub cylindrów drukarskich; aparaty fotograficzne w rodzaju stoso
wanych do rejestracji dokumentów na mikrofilmach, mikrofiszach i tym podobne 

26.70.12.50 Aparaty fotograficzne do sporządzania klisz 
lub cylindrów drukarskich; aparaty fotogra
ficzne do fotografii podwodnej lub do aero
fotogrametrii, do fotografii medycznej lub do 
badań chirurgicznych organów wewnętrz
nych; aparaty fotograficzne porównawcze dla 
laboratoriów medycyny sądowej lub krymi
nologii 

9006[.10 + .30] p/st @ S 

CPA: 26.70.13 Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe 

26.70.13.00 Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery 
cyfrowe 

8525 80 30 p/st @ S 

CPA: 26.70.14 Aparaty fotograficzne dające natychmiastowe odbitki i pozostałe aparaty fotograficzne 

26.70.14.00 Aparaty fotograficzne dające natychmiastowe 
odbitki i pozostałe aparaty fotograficzne (z 
wyłączeniem cyfrowych aparatów fotogra
ficznych, aparatów fotograficznych do 
sporządzania klisz lub cylindrów drukarskich 
oraz aparatów fotograficznych do fotografii 
podwodnej lub do aerofotogrametrii, do 
fotografii medycznej lub do badań chirur
gicznych organów wewnętrznych, aparatów 
fotograficznych porównawczych dla labora
toriów medycyny sądowej lub kryminologii) 

9006[.40 + .51 + .52 + 
.53(.10 + .80) + .59] 

p/st @ S 

CPA: 26.70.15 Kamery filmowe 

26.70.15.00 Kamery kinematograficzne do filmów 9007 10 p/st @ S 

CPA: 26.70.16 Projektory filmowe; rzutniki przeźroczy; pozostałe projektory obrazów 

26.70.16.00 z Projektory filmowe; rzutniki przeźroczy; 
pozostałe projektory obrazów 

9007 20 + 9008 50 00a p/st @ S 

CPA: 26.70.17 Lampy błyskowe; powiększalniki fotograficzne; wyposażenie laboratoriów fotograficznych; negatywoskopy, ekrany 
projekcyjne 

26.70.17.00 z Lampy błyskowe (z wyłączeniem fotograficz
nych lamp i żarówek błyskowych, kostek 
błyskowych itp.); powiększalniki fotogra
ficzne; wyposażenie laboratoriów fotogra
ficznych; negatywoskopy, ekrany projekcyjne 

9006[.61 + .69(.00a)] + 
9008 50 00b + 9010[.10 
+ .50 + .60] 

S
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CPA: 26.70.18 Czytniki mikrofilmów, mikrofiszek oraz pozostałych zminiaturyzowanych form zapisu 

26.70.18.00 z Czytniki mikrofilmów, mikrofiszek oraz 
pozostałych zminiaturyzowanych form 
zapisu 

9008 50 00c p/st @ S 

CPA: 26.70.19 Części i akcesoria do sprzętu fotograficznego 

26.70.19.00 Części i akcesoria do sprzętu fotograficznego 9006[.91 + .99] + 
9007[.91 + .92] + 
9008 90 + 9010 90 

S S2 

CPA: 26.70.21 Arkusze i płyty z materiałów polaryzujących; soczewki, pryzmaty, zwierciadła i pozostałe elementy optyczne (z 
wyłączeniem wykonanych ze szkła nieobrobionego optycznie), nawet oprawione, z wyłączeniem przeznaczonych do 
aparatów fotograficznych, projektorów, powiększalników lub pomniejszalników fotograficznych 

26.70.21.53 Pryzmaty, zwierciadła i pozostałe elementy 
optyczne, gdzie indziej niesklasyfikowane 

9001 90 kg S 

26.70.21.55 Oprawione soczewki, pryzmaty, zwierciadła 
itp., z dowolnego materiału, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

9002 90 p/st @ S 

26.70.21.70 Oprawione soczewki do obiektywów, 
z dowolnego materiału (z wyłączeniem 
przeznaczonych do kamer, projektorów lub 
aparatów fotograficznych, powiększalników 
lub pomniejszalników) 

9002 19 p/st @ S 

26.70.21.80 Nieoprawione arkusze i płyty z materiałów 
polaryzujących; oprawione filtry, z dowol
nego materiału 

9001 20 + 9002 20 kg S 

CPA: 26.70.22 Lornetki, lunety i pozostałe teleskopy optyczne; pozostałe przyrządy astronomiczne; mikroskopy optyczne 

26.70.22.30 Lornetki (włączając noktowizory) 9005 10 p/st @ S 

26.70.22.50 Przyrządy (z wyłączeniem lornetek), takie jak 
teleskopy optyczne 

9005 80 p/st @ S 

26.70.22.70 Mikroskopy optyczne, włączając mikroskopy 
do mikrofotografii, mikrokinematografii lub 
mikroprojekcji 

9011[.10(.10 + .90) + 
.20(.10 + .90) + .80] 

p/st @ S 

CPA: 26.70.23 Urządzenia ciekłokrystaliczne; lasery, z wyłączeniem diod laserowych; pozostałe urządzenia i przyrządy optyczne, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

26.70.23.10 Celowniki teleskopowe do montażu na broni; 
peryskopy; teleskopy itp. zaprojektowane 
jako części innych urządzeń, przyrządów 
i maszyn 

9013 10 p/st @ S 

26.70.23.30 Lasery (z wyłączeniem diod laserowych, 
maszyn i urządzeń zawierających w sobie 
laser) 

9013 20 p/st @ S 

26.70.23.90 Pozostałe urządzenia i przyrządy optyczne, 
niesklasyfikowane gdzie indziej w dziale HS 
90 

9013[.80(.20 + .30 + .90)] S
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CPA: 26.70.24 Części i akcesoria do lornetek, lunet i pozostałych teleskopów optycznych, do pozostałych przyrządów astrono
micznych i mikroskopów optycznych 

26.70.24.10 Części i akcesoria (włączając oprawki) do 
lornetek itp. 

9005 90 S S2 

26.70.24.30 Części i akcesoria do mikroskopów optycz
nych, objętych pozycją HS 9011 

9011[.90(.10 + .90)] S S2 

CPA: 26.70.25 Części i akcesoria do urządzeń ciekłokrystalicznych, laserów (z wyłączeniem diod laserowych), pozostałych urządzeń 
i przyrządów optycznych, gdzie indziej niesklasyfikowanych 

26.70.25.00 Części i akcesoria do urządzeń i przyrządów 
optycznych, objętych pozycją HS 9013 

9013[.90(.10 + .90)] S S2 

NACE: 26.80 Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji 

CPA: 26.80.11 Magnetyczne niezapisane nośniki informacji, z wyłączeniem kart z paskiem magnetycznym 

26.80.11.00 Taśmy magnetyczne i dyski magnetyczne, 
niezapisane, do rejestrowania dźwięku lub 
innych zjawisk 

8523 29 15 kg S 

CPA: 26.80.12 Optyczne niezapisane nośniki informacji 

26.80.12.00 Optyczne nośniki informacji do rejestrowania 
dźwięku lub innych zjawisk (z wyłączeniem 
wyrobów objętych działem HS 37), niezapi
sane 

8523[.41(.10 + .30 + .90)] kg S 

CPA: 26.80.13 Pozostałe niezapisane nośniki informacji, włączając matryce i wzorce do produkcji dysków 

26.80.13.00 Pozostałe niezapisane nośniki informacji, 
włączając matryce i wzorce do produkcji 
dysków 

8523[.59(.10) + .80(.10)] kg S 

CPA: 26.80.14 Karty z paskiem magnetycznym 

26.80.14.00 Karty z paskiem magnetycznym 8523 21 kg S 

NACE: 27.11 Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów 

CPA: 27.11.10 Silniki o mocy wyjściowej ≤ 37,5 W; pozostałe silniki prądu stałego; prądnice prądu stałego 

27.11.10.10 Silniki elektryczne o mocy wyjściowej 
nieprzekraczającej 37,5 W (włączając silniki 
synchroniczne o mocy wyjściowej nieprze
kraczającej 18 W, silniki uniwersalne prądu 
przemiennego i stałego, silniki prądu prze
miennego i stałego) 

8501[.10(.10 + .91 + .93 
+ .99)] 

p/st @ S 

27.11.10.30 Silniki i prądnice prądu stałego o mocy 
wyjściowej przekraczającej 37,5 W, ale 
nieprzekraczającej 750 W (z wyłączeniem 
rozruszników do silników spalinowych 
wewnętrznego spalania) 

8501 31 p/st @ S
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27.11.10.50 Silniki i prądnice prądu stałego, o mocy 
wyjściowej przekraczającej 750 W, ale 
nieprzekraczającej 75 kW (z wyłączeniem 
rozruszników do silników spalinowych 
wewnętrznego spalania) 

8501 32 p/st @ S 

27.11.10.70 Silniki i prądnice prądu stałego, o mocy 
wyjściowej przekraczającej 75 kW, ale 
nieprzekraczającej 375 kW (z wyłączeniem 
rozruszników do silników spalinowych 
wewnętrznego spalania) 

8501 33 p/st @ S 

27.11.10.90 Silniki i prądnice prądu stałego o mocy 
wyjściowej przekraczającej 375 kW (z wyłą
czeniem rozruszników do silników spalino
wych wewnętrznego spalania) 

8501 34 p/st @ S 

CPA: 27.11.21 Silniki uniwersalne prądu stałego i przemiennego o mocy wyjściowej > 37,5 W 

27.11.21.00 Silniki uniwersalne prądu stałego i przemien
nego o mocy wyjściowej przekraczającej 
37,5 W 

8501 20 p/st @ S 

CPA: 27.11.22 Silniki prądu przemiennego, jednofazowe 

27.11.22.30 Silniki prądu przemiennego jednofazowe, 
o mocy wyjściowej nieprzekraczającej 750 W 

8501 40 20 p/st @ S 

27.11.22.50 Silniki prądu przemiennego, jednofazowe, 
o mocy wyjściowej przekraczającej 750 W 

8501 40 80 p/st @ S 

CPA: 27.11.23 Silniki prądu przemiennego, wielofazowe o mocy wyjściowej ≤ 750 W 

27.11.23.00 Silniki prądu przemiennego, wielofazowe, 
o mocy wyjściowej nieprzekraczającej 750 W 

8501 51 p/st @ S 

CPA: 27.11.24 Silniki prądu przemiennego, wielofazowe o mocy wyjściowej > 750 W, ale ≤ 75 kW 

27.11.24.03 Silniki prądu przemiennego, wielofazowe, 
o mocy wyjściowej przekraczającej 0,75 kW, 
ale nieprzekraczającej 7,5 kW 

8501 52 20 p/st @ S 

27.11.24.05 Silniki prądu przemiennego, wielofazowe, 
o mocy wyjściowej przekraczającej 7,5 kW, 
ale nieprzekraczającej 37 kW 

8501 52 30 p/st @ S 

27.11.24.07 Silniki prądu przemiennego, wielofazowe, 
o mocy wyjściowej przekraczającej 37 kW, 
ale nieprzekraczającej 75 kW 

8501 52 90 p/st @ S 

CPA: 27.11.25 Silniki prądu przemiennego, wielofazowe o mocy wyjściowej > 75 kW 

27.11.25.30 Silniki prądu przemiennego, wielofazowe, 
o mocy wyjściowej przekraczającej 75 kW, 
trakcyjne 

8501 53 50 p/st @ S 

27.11.25.40 Silniki prądu przemiennego, wielofazowe, 
o mocy wyjściowej przekraczającej 75 kW, 
ale nieprzekraczającej 375 kW (z wyłącze
niem silników trakcyjnych) 

8501 53 81 p/st @ S
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27.11.25.60 Silniki prądu przemiennego, wielofazowe, 
o mocy wyjściowej przekraczającej 375 kW, 
ale nieprzekraczającej 750 kW (z wyłącze
niem silników trakcyjnych) 

8501 53 94 p/st @ S 

27.11.25.90 Silniki prądu przemiennego, wielofazowe, 
o mocy wyjściowej przekraczającej 750 kW 
(z wyłączeniem silników trakcyjnych) 

8501 53 99 p/st @ S 

CPA: 27.11.26 Prądnice prądu przemiennego (alternatory) 

27.11.26.10 Prądnice prądu przemiennego (alternatory) 
o mocy wyjściowej nieprzekraczającej 75 
kVA 

8501[.61(.20 + .80)] p/st @ S 

27.11.26.30 Prądnice prądu przemiennego (alternatory) 
o mocy wyjściowej przekraczającej 75 kVA, 
ale nieprzekraczającej 375 kVA 

8501 62 p/st @ S 

27.11.26.50 Prądnice prądu przemiennego (alternatory) 
o mocy wyjściowej przekraczającej 375 kVA, 
ale nieprzekraczającej 750 kVA 

8501 63 p/st @ S 

27.11.26.70 Prądnice prądu przemiennego (alternatory) 
o mocy wyjściowej przekraczającej 750 kVA 

8501 64 p/st @ S 

CPA: 27.11.31 Zespoły prądotwórcze z silnikami tłokowymi wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym 

27.11.31.10 Zespoły prądotwórcze z silnikami tłokowymi 
wewnętrznego spalania o zapłonie samo
czynnym, o mocy wyjściowej nieprzekracza
jącej 75 kVA 

8502[.11(.20 + .80)] p/st @ S 

27.11.31.30 Zespoły prądotwórcze z silnikami tłokowymi 
wewnętrznego spalania o zapłonie samo
czynnym, o mocy wyjściowej przekraczającej 
75 kVA, ale nieprzekraczającej 375 kVA 

8502 12 p/st @ S 

27.11.31.50 Zespoły prądotwórcze z silnikami tłokowymi 
wewnętrznego spalania o zapłonie samo
czynnym, o mocy wyjściowej przekraczającej 
375 kVA, ale nieprzekraczającej 750 kVA 

8502 13 20 p/st @ S 

27.11.31.70 Zespoły prądotwórcze z silnikami tłokowymi 
wewnętrznego spalania o zapłonie samo
czynnym, o mocy wyjściowej przekraczającej 
750 kVA 

8502[.13(.40 + .80)] p/st @ S 

CPA: 27.11.32 Zespoły prądotwórcze z silnikami o zapłonie iskrowym; pozostałe zespoły prądotwórcze; elektryczne przetwornice 
jednotwornikowe 

27.11.32.33 Zespoły prądotwórcze z silnikami tłokowymi 
wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym, 
o mocy wyjściowej nieprzekraczającej 7,5 
kVA 

8502 20 20 p/st @ S 

27.11.32.35 Zespoły prądotwórcze z silnikami tłokowymi 
wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym, 
o mocy wyjściowej przekraczającej 7,5 kVA 

8502[.20(.40 + .60 + .80)] p/st @ S 

27.11.32.50 Pozostałe zespoły prądotwórcze (z wyjątkiem 
zespołów napędzanych wiatrem oraz napę
dzanych silnikami tłokowymi wewnętrznego 
spalania o zapłonie iskrowym) 

8502[.39(.20 + .80)] p/st @ S
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27.11.32.70 Przetwornice jednotwornikowe 8502 40 p/st @ S 

CPA: 27.11.41 Transformatory z ciekłym dielektrykiem 

27.11.41.20 Transformatory z ciekłym dielektrykiem 
o mocy wyjściowej nieprzekraczającej 650 
kVA 

8504 21 p/st @ S 

27.11.41.50 Transformatory z ciekłym dielektrykiem 
o mocy wyjściowej przekraczającej 650 kVA, 
ale nieprzekraczającej 10 000 kVA 

8504[.22(.10 + .90)] p/st @ S 

27.11.41.80 Transformatory z ciekłym dielektrykiem 
o mocy wyjściowej przekraczającej 10 000 
kVA 

8504 23 p/st @ S 

CPA: 27.11.42 Pozostałe transformatory o mocy wyjściowej ≤ 16 kVA 

27.11.42.20 Transformatory pomiarowe o mocy 
wyjściowej nieprzekraczającej 1 kVA (włą
czając stosowane do pomiaru napięcia) 

8504[.31(.21 + .29)] p/st @ S 

27.11.42.40 Transformatory, gdzie indziej niesklasyfiko
wane, o mocy wyjściowej nieprzekraczającej 
1 kVA 

8504 31 80 p/st @ S 

27.11.42.60 Pozostałe transformatory, o mocy wyjściowej 
przekraczającej 1 kVA, ale nieprzekraczającej 
16 kVA 

8504 32 p/st @ S 

CPA: 27.11.43 Pozostałe transformatory o mocy wyjściowej > 16 kVA 

27.11.43.30 Transformatory, gdzie indziej niesklasyfiko
wane, o mocy wyjściowej przekraczającej 16 
kVA, ale nieprzekraczającej 500 kVA 

8504 33 p/st @ S 

27.11.43.80 Transformatory, gdzie indziej niesklasyfiko
wane, o mocy wyjściowej przekraczającej 
500 kVA 

8504 34 p/st @ S 

CPA: 27.11.50 Stateczniki lamp wyładowczych lub rurowych; przekształtniki; pozostałe wzbudniki 

27.11.50.13 Cewki indukcyjne do lamp wyładowczych, 
także rurowych 

8504 10 20 p/st @ S 

27.11.50.15 Stateczniki do lamp wyładowczych, także 
rurowych (z wyłączeniem cewek indukcyj
nych) 

8504 10 80 p/st @ S 

27.11.50.30 Prostowniki (z wyłączeniem używanych do 
urządzeń telekomunikacyjnych, maszyn do 
automatycznego przetwarzania danych oraz 
modułów do tych maszyn i urządzeń) 

8504 40 82 p/st @ S 

27.11.50.33 Urządzenia do ładowania akumulatorów 8504 40 55 p/st @ S 

27.11.50.40 Zasilacze do urządzeń telekomunikacyjnych, 
do maszyn do automatycznego przetwa
rzania danych i do modułów do tych maszyn 

8504 40 30 p/st @ S
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27.11.50.53 Falowniki o mocy wyjściowej nieprzekracza
jącej 7,5 kVA 

8504 40 84 p/st @ S 

27.11.50.55 Falowniki o mocy wyjściowej przekraczającej 
7,5 kVA 

8504 40 88 p/st @ S 

27.11.50.70 Przekształtniki (z wyłączeniem prostowników 
półprzewodnikowych polikrystalicznych, 
konwertorów skonstruowanych dla celów 
spawania, bez oprzyrządowania do spawania, 
urządzeń do ładowania akumulatorów, 
prostowników, falowników) 

8504 40 90 p/st @ S 

27.11.50.80 Wzbudniki (z wyłączeniem cewek indukcyj
nych, cewek odchylających do lamp elektro
nopromieniowych, do lamp wyładowczych, 
także rurowych) 

8504[.50(.20 + .95)] p/st @ S 

CPA: 27.11.61 Części silników elektrycznych i prądnic 

27.11.61.00 Części do urządzeń objętych pozycjami HS 
8501 lub 8502 

8503[.00(.10 + .91 + .99)] S S2 

CPA: 27.11.62 Części transformatorów, wzbudników i przekształtników 

27.11.62.03 Rdzenie ferrytowe do transformatorów 
i wzbudników 

8504 90 11 kg S S2 

27.11.62.05 Części do transformatorów i wzbudników (z 
wyłączeniem rdzeni ferrytowych) 

8504[.90(.05 + .18)] S S2 

27.11.62.07 Części do przekształtników 8504[.90(.91 + .99)] S S2 

NACE: 27.12 Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej 

CPA: 27.12.10 Aparatura elektryczna do przełączania i zabezpieczania obwodów elektrycznych do napięć > 1 000 V 

27.12.10.10 Bezpieczniki do napięć przekraczających 1 kV 8535 10 p/st @ S 

27.12.10.20 Wyłączniki automatyczne do napięć prze
kraczających 1 kV 

8535[.21 + .29] p/st @ S 

27.12.10.30 Odłączniki i przełączniki do napięć przekra
czających 1 kV 

8535[.30(.10 + .90)] p/st @ S 

27.12.10.40 Odgromniki, ograniczniki napięcia i ochron
niki przepięciowe, do napięć przekraczają
cych 1 kV 

8535 40 p/st @ S 

27.12.10.90 Pozostałe urządzenia do przełączania i zabez
pieczania obwodów elektrycznych, do napięć 
przekraczających 1 000 V 

8535 90 p/st @ S 

CPA: 27.12.21 Bezpieczniki do napięć ≤ 1 000 V 

27.12.21.30 Bezpieczniki do napięć nieprzekraczających 
1 kV i dla prądu o natężeniu nieprzekracza
jącym 10 A 

8536 10 10 p/st @ S
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27.12.21.50 Bezpieczniki do napięć nieprzekraczających 
1 kV i dla prądu o natężeniu przekraczającym 
10 A, ale nieprzekraczającym 63 A 

8536 10 50 p/st @ S 

27.12.21.70 Bezpieczniki do napięć nieprzekraczających 
1 kV i dla prądu o natężeniu przekraczającym 
63 A 

8536 10 90 p/st @ S 

CPA: 27.12.22 Wyłączniki automatyczne, do napięć ≤ 1 000 V 

27.12.22.30 Wyłączniki automatyczne do napięć nieprze
kraczających 1 kV i dla prądu o natężeniu 
nieprzekraczającym 63 A 

8536 20 10 p/st @ S 

27.12.22.50 Wyłączniki automatyczne do napięć nieprze
kraczających 1 kV i dla prądu o natężeniu 
przekraczającym 63 A 

8536 20 90 p/st @ S 

CPA: 27.12.23 Aparatura do zabezpieczania obwodów elektrycznych do napięć ≤ 1 000 V, gdzie indziej niesklasyfikowana 

27.12.23.30 Urządzenia do zabezpieczania obwodów 
elektrycznych, do napięć nieprzekraczających 
1 kV i prądu o natężeniu nieprzekraczającym 
16 A (z wyłączeniem bezpieczników, 
wyłączników automatycznych) 

8536 30 10 p/st @ S 

27.12.23.50 Urządzenia do zabezpieczania obwodów 
elektrycznych, do napięć nieprzekraczających 
1 kV i prądu o natężeniu przekraczającym 
16 A, ale nieprzekraczającym 125 A (z 
wyłączeniem bezpieczników, wyłączników 
automatycznych) 

8536 30 30 p/st @ S 

27.12.23.70 Urządzenia do zabezpieczania obwodów 
elektrycznych, do napięć nieprzekraczających 
1 kV i prądu o natężeniu przekraczającym 
125 A (z wyłączeniem bezpieczników, 
wyłączników automatycznych) 

8536 30 90 p/st @ S 

CPA: 27.12.24 Przekaźniki do napięć ≤ 1 000 V 

27.12.24.33 Przekaźniki do napięć nieprzekraczających 
60 V i dla prądu o natężeniu nieprzekracza
jącym 2 A 

8536 41 10 p/st @ S 

27.12.24.35 Przekaźniki do napięć nieprzekraczających 
60 V i dla prądu o natężeniu przekracza
jącym 2 A 

8536 41 90 p/st @ S 

27.12.24.50 Przekaźniki do napięć przekraczających 60 V, 
ale nieprzekraczających 1 kV 

8536 49 p/st @ S 

CPA: 27.12.31 Tablice i inne urządzenia sterujące, wyposażone w aparaturę łączeniową lub zabezpieczającą do napięć ≤ 1 000 V 

27.12.31.30 Panele do sterowania cyfrowego z wbudo
wanym urządzeniem do automatycznego 
przetwarzania danych, do napięć nieprzekra
czających 1 kV 

8537 10 10 p/st @ S 

27.12.31.50 Urządzenia sterujące z programowalną 
pamięcią, do napięć nieprzekraczających 1 kV 

8537 10 91 p/st @ S
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27.12.31.70 Pozostałe układy wspornikowe do elektrycz
nego sterowania lub rozdziału energii elek
trycznej, do napięć nieprzekraczających 
1 000 V 

8537 10 99 p/st @ S 

CPA: 27.12.32 Tablice i inne urządzenia sterujące, wyposażone w aparaturę łączeniową lub zabezpieczającą do napięć > 1 000 V 

27.12.32.03 Panele do sterowania cyfrowego, do napięć 
przekraczających 1 000 V ale nieprzekracza
jących 72,5 kV 

8537 20 91 p/st @ S 

27.12.32.05 Panele do sterowania cyfrowego, do napięć 
przekraczających 72,5 kV 

8537 20 99 p/st @ S 

CPA: 27.12.40 Części do aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej 

27.12.40.30 Tablice, panele, konsole, pulpity, szafy 
i pozostałe układy wsporcze, do elektrycz
nego sterowania lub rozdziału energii elek
trycznej (z wyłączeniem wyposażonych 
w przynależną do nich aparaturę) 

8538 10 p/st @ S 

27.12.40.90 Pozostałe części do urządzeń z pozycji HS 
8535, 8536, 8537 

8538[.90(.11 + .19 + .91 
+ .99)] 

S S2 

NACE: 27.20 Produkcja baterii i akumulatorów 

CPA: 27.20.11 Ogniwa i baterie galwaniczne 

27.20.11.00 Ogniwa i baterie galwaniczne 8506[.10(.11 + .18 + .91 
+ .98) + .30 + .40 + 
.50(.10 + .30 + .90) + .60 
+ .80(.05 + .80)] 

p/st @ S 

CPA: 27.20.12 Części ogniw i baterii galwanicznych 

27.20.12.00 Części do ogniw i baterii galwanicznych (z 
wyłączeniem elektrod węglowych do baterii, 
części do baterii doładowywanych) 

8506 90 S S2 

CPA: 27.20.21 Akumulatory kwasowo-ołowiowe do uruchamiania silników tłokowych 

27.20.21.00 Akumulatory kwasowo-ołowiowe do 
uruchamiania silników tłokowych 

8507[.10(.20 + .80)] p/st @ S 

CPA: 27.20.22 Akumulatory kwasowo-ołowiowe, z wyłączeniem akumulatorów do uruchamiania silników tłokowych 

27.20.22.00 Akumulatory kwasowo-ołowiowe z wyłącze
niem akumulatorów do uruchamiania 
silników tłokowych 

8507[.20(.20 + .80)] ce/el @ S 

CPA: 27.20.23 Akumulatory niklowo-kadmowe, niklowo-wodorkowe, litowo-jonowe, litowo-polimerowe, niklowo-żelazowe 
i pozostałe akumulatory elektryczne 

27.20.23.00 Akumulatory niklowo-kadmowe, niklowo- 
wodorkowe, litowo-jonowe, litowo-polime
rowe, niklowo-żelazowe I pozostałe akumu
latory elektryczne 

8507[.30(.20 + .80) + .40 
+ .50 + .60 + .80] 

p/st @ S
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CPA: 27.20.24 Części do akumulatorów elektrycznych, włączając separatory 

27.20.24.00 Części do akumulatorów elektrycznych, 
włączając separatory 

8507[.90(.30 + .80)] S S2 

NACE: 27.31 Produkcja kabli światłowodowych 

CPA: 27.31.11 Kable światłowodowe z włókien indywidualnie powlekanych 

27.31.11.00 Kable światłowodowe, złożone z indywi
dualnie osłoniętych włókien, nawet połą
czone z przewodnikami prądu elektrycznego 
lub wyposażone w złączki 

8544 70 kg S 

CPA: 27.31.12 Włókna optyczne oraz wiązki włókien optycznych; kable światłowodowe, z wyłączeniem kabli światłowodowych 
z włókien indywidualnie powlekanych 

27.31.12.00 Włókna optyczne oraz wiązki włókien 
optycznych; kable światłowodowe (z wyłą
czeniem kabli światłowodowych złożonych 
z indywidualnie osłoniętych włókien) 

9001[.10(.10 + .90)] kg S 

NACE: 27.32 Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli 

CPA: 27.32.11 Drut nawojowy izolowany 

27.32.11.00 Drut nawojowy do zastosowań elektrycznych 8544[.11(.10 + .90) + .19] kg S 

CPA: 27.32.12 Kabel koncentryczny i pozostałe przewody elektryczne koncentryczne 

27.32.12.00 Izolowane kable koncentryczne i pozostałe 
koncentryczne przewody elektryczne, do 
transmisji danych i celów sterowniczych, 
nawet wyposażone w złączki 

8544 20 kg S 

CPA: 27.32.13 Pozostałe przewody elektryczne do napięć ≤ 1 000 V 

27.32.13.40 Pozostałe przewody elektryczne, do napięć 
nieprzekraczających 1 000 V, wyposażone 
w złączki 

8544[.42(.10 + .90)] kg S 

27.32.13.80 Pozostałe przewody elektryczne, do napięć 
nieprzekraczających 1 000 V, niewyposażone 
w złączki 

8544[.49(.20 + .91 + .93 
+ .95 + .99)] 

kg S 

CPA: 27.32.14 Pozostałe przewody elektryczne do napięć > 1 000 V 

27.32.14.00 Izolowane przewody elektryczne do napięć 
przekraczających 1 000 V (z wyłączeniem 
drutu nawojowego, kabli koncentrycznych 
i pozostałych koncentrycznych przewodów 
elektrycznych, instalacji zapłonu i pozosta 
łego okablowania stosowanego w pojazdach, 
samolotach, statkach) 

8544[.60(.10 + .90)] kg S
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NACE: 27.33 Produkcja sprzętu instalacyjnego 

CPA: 27.33.11 Przełączniki do napięć ≤ 1 000 V 

27.33.11.00 Elektryczna aparatura łączeniowa do 
obwodów elektrycznych, do napięć ≤ 1 kV 
(włączając przyciski i przełączniki obrotowe, 
z wyłączeniem przekaźników) 

8536[.50(.03 + .05 + .07 
+ .11 + .15 + .19 + .80)] 

p/st @ S 

CPA: 27.33.12 Oprawy lamp do napięć ≤ 1 000 V 

27.33.12.00 Oprawy lamp do napięć nieprzekraczających 
1 kV 

8536[.61(.10 + .90)] p/st @ S 

CPA: 27.33.13 Wtyczki i gniazda wtykowe oraz inne rodzaje aparatury łączeniowej lub zabezpieczającej obwody elektryczne, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

27.33.13.10 Wtyki i gniazda wtykowe do kabli koncen
trycznych, do napięć nieprzekraczających 
1 kV 

8536 69 10 p/st @ S 

27.33.13.30 Wtyki i gniazda wtykowe do obwodów 
drukowanych, do napięć nieprzekraczających 
1 kV 

8536 69 30 p/st @ S 

27.33.13.50 Wtyki i gniazda wtykowe, do napięć 
nieprzekraczających 1 kV (z wyłączeniem 
przeznaczonych do kabli koncentrycznych 
i do obwodów drukowanych) 

8536 69 90 p/st @ S 

27.33.13.60 Elementy składowe do obwodów elektrycz
nych, do napięć nieprzekraczających 1 kV 

8536 90 01 p/st @ S 

27.33.13.70 Elementy połączeniowe i złącza, do prze
wodów i kabli, do napięć nieprzekraczających 
1 kV 

8536 90 10 p/st @ S 

27.33.13.80 Pozostała aparatura łączeniowa do obwodów 
elektrycznych, do napięć nieprzekraczających 
1 kV 

8536[.70 + .90(.20 + .85)] p/st @ S 

CPA: 27.33.14 Elementy izolacyjne z tworzyw sztucznych 

27.33.14.10 Kształtki i korytka kablowe z tworzyw 
sztucznych do przewodów elektrycznych 

3925 90 20 kg S 

27.33.14.30 Elementy izolacyjne z tworzyw sztucznych 
do maszyn i urządzeń elektrycznych i sprzętu 
elektrotechnicznego (z wyłączeniem izola
torów elektrycznych) 

8547 20 kg S 

NACE: 27.40 Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego 

CPA: 27.40.11 Wkłady do reflektorów, nierozbieralne 

27.40.11.00 Wkłady do reflektorów, nierozbieralne 8539 10 p/st @ S 

CPA: 27.40.12 Lampy halogenowe z żarnikiem wolframowym, z wyłączeniem lamp ultrafioletowych i lampowych promienników 
podczerwieni 

27.40.12.50 Lampy halogenowe z żarnikiem wolframo
wym, do motocykli lub pozostałych 
pojazdów silnikowych (z wyłączeniem 
promienników lampowych nadfioletu lub 
podczerwieni) 

8539 21 30 p/st @ S
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27.40.12.93 Lampy halogenowe z żarnikiem wolframo
wym, do napięć przekraczających 100 V (z 
wyłączeniem promienników lampowych 
nadfioletu lub podczerwieni, lamp do moto
cykli lub pozostałych pojazdów silnikowych) 

8539 21 92 p/st @ S 

27.40.12.95 Lampy halogenowe z żarnikiem wolframo
wym, do napięć nieprzekraczających 100 V (z 
wyłączeniem promienników lampowych 
nadfioletu lub podczerwieni, lamp do moto
cykli lub pozostałych pojazdów silnikowych) 

8539 21 98 p/st @ S 

CPA: 27.40.13 Żarówki o mocy ≤ 200 W i do napięć > 100 V, gdzie indziej niesklasyfikowane 

27.40.13.00 Żarówki o mocy nieprzekraczającej 200 W 
i do napięć przekraczających 100 V, 
włączając żarówki reflektorowe (z wyłącze
niem promienników lampowych nadfioletu 
lub podczerwieni, lamp halogenowych 
z żarnikiem wolframowym, nierozbieralnych 
wkładów do reflektorów) 

8539[.22(.10 + .90)] p/st @ S 

CPA: 27.40.14 Żarówki gdzie indziej niesklasyfikowane 

27.40.14.60 Żarówki stosowane w motocyklach lub 
innych pojazdach silnikowych, z wyłącze
niem zespołów nierozbieralnych wkładów 
reflektorów, lamp halogenowych z żarnikiem 
wolframowym 

8539 29 30 p/st @ S 

27.40.14.90 Żarówki, gdzie indziej niesklasyfikowane 8539[.29(.92 + .98)] p/st @ S 

CPA: 27.40.15 Lampy wyładowcze; lampy ultrafioletowe oraz lampowe promienniki podczerwieni; lampy łukowe 

27.40.15.10 Lampy wyładowcze, fluoroscencyjne z termo
katodą zakończone z obu stron kapturkami 
(z wyłączeniem promienników lampowych 
nadfioletu) 

8539 31 10 p/st @ S 

27.40.15.30 Lampy wyładowcze, fluoroscencyjne z termo
katodą (z wyłączeniem promienników 
lampowych nadfioletu, lamp zakończonych 
z obu stron kapturkami) 

8539 31 90 p/st @ S 

27.40.15.50 Pozostałe lampy wyładowcze (z wyłączeniem 
promienników lampowych nadfioletu) 

8539[.32(.20 + .90) + .39] p/st @ S 

27.40.15.70 Promienniki lampowe nadfioletu lub 
podczerwieni, lampy łukowe 

8539[.41 + .49] p/st @ S 

CPA: 27.40.21 Lampy elektryczne przenośne, przystosowane do pobierania prądu z suchych baterii, akumulatorów, induktorów 

27.40.21.00 Lampy elektryczne przenośne zasilane 
z suchych baterii, akumulatorów lub prądnic 
(z wyłączeniem lamp do motocykli i pozos
tałych pojazdów silnikowych) 

8513 10 p/st @ S 

CPA: 27.40.22 Lampy elektryczne stołowe, biurkowe, nocne lub podłogowe 

27.40.22.00 Lampy elektryczne stołowe, biurkowe, nocne 
lub podłogowe 

9405[.20(.11 + .40 + .50 
+ .91 + .99)] 

p/st @ S
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CPA: 27.40.23 Lampy i oprawy oświetleniowe, nieelektryczne 

27.40.23.00 Lampy i oprawy oświetleniowe, nieelek
tryczne 

9405 50 p/st @ S 

CPA: 27.40.24 Reklamy świetlne, podświetlane tablice i znaki informacyjne i podobne 

27.40.24.00 Reklamy świetlne, podświetlane tablice 
i znaki informacyjne i podobne (włączając 
znaki drogowe) 

9405[.60(.20 + .80)] p/st @ S 

CPA: 27.40.25 Żyrandole oraz pozostałe oprawy oświetleniowe instalowane na suficie lub ścianach 

27.40.25.00 Żyrandole oraz pozostałe oprawy oświetle
niowe instalowane na suficie lub ścianach (z 
wyłączeniem stosowanych do oświetlania 
publicznych otwartych przestrzeni lub dróg 
publicznych) 

9405[.10(.21 + .40 + .50 
+ .91 + .98)] 

p/st @ S 

CPA: 27.40.31 Lampy błyskowe (flesze), żarówki błyskowe, kostki błyskowe i tym podobne wyroby do celów fotograficznych 

27.40.31.00 z Lampy błyskowe (flesze), żarówki błyskowe, 
kostki błyskowe itp. wyroby do celów foto
graficznych 

9006 69 00b p/st @ S 

CPA: 27.40.32 Zestawy oświetleniowe w rodzaju stosowanych do choinek 

27.40.32.00 Zestawy oświetleniowe w rodzaju stosowa
nych do choinek 

9405 30 p/st @ S 

CPA: 27.40.33 Reflektory poszukiwawcze i punktowe 

27.40.33.00 Reflektory poszukiwawcze i punktowe (włą
czając reflektory do zestawów scenicznych, 
do studiów filmowych lub fotograficznych) 

9405 40 10 p/st @ S 

CPA: 27.40.39 Pozostałe lampy i sprzęt oświetleniowy, gdzie indziej niesklasyfikowany 

27.40.39.10 Sprzęt oświetleniowy lub sygnalizacji wzro
kowej, do pojazdów silnikowych (z wyłącze
niem lamp żarowych i wyładowczych, 
zestawów nierozbieralnych wkładów reflek
torów, promienników lampowych nadfioletu 
lub podczerwieni, lamp łukowych) 

8512 20 kg S 

27.40.39.30 Elektryczne lampy i oprawy oświetleniowe, 
z tworzyw sztucznych i innych materiałów, 
w rodzaju stosowanych do lamp żarowych 
i świetlówek 

9405[.40(.31 + .35 + .39 
+ .91 + .95 + .99)] 

p/st @ S 

CPA: 27.40.41 Części do żarówek lub lamp wyładowczych lub lamp łukowych 

27.40.41.00 Części do żarówek lub lamp wyładowczych 
(włączając części do nierozbieralnych 
wkładów reflektorów, promienników lampo
wych nadfioletu i podczerwieni, lamp łuko
wych) 

8539[.90(.10 + .90)] S S2
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CPA: 27.40.42 Części lamp i opraw oświetleniowych, z wyłączeniem części ze szkła i tworzyw sztucznych 

27.40.42.30 Części do przenośnych lamp elektrycznych 
zasilanych z suchych baterii, akumulatorów 
lub prądnic (z wyłączeniem stosowanych do 
motocykli i pozostałych pojazdów silniko
wych) 

8513 90 S S2 

27.40.42.50 Części (z wyłączeniem części ze szkła 
i tworzyw sztucznych) do lamp i opraw 
oświetleniowych, podświetlanych znaków, 
tablic, tabliczek i tym podobnych, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

9405 99 S 

NACE: 27.51 Produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego 

CPA: 27.51.11 Chłodziarki i zamrażarki typu domowego 

27.51.11.10 Łączone chłodziarko-zamrażarki wyposażone 
w oddzielne drzwi zewnętrzne 

8418[.10(.20 + .80)] p/st @ S 

27.51.11.33 Chłodziarki domowe (włączając sprężarkowe 
lub elektryczne absorpcyjne) (z wyłączeniem 
przeznaczonych do wbudowania) 

8418[.21(.10 + .51 + .91 
+ .99) + .29] 

p/st @ S 

27.51.11.35 Chłodziarki sprężarkowe przeznaczone do 
wbudowania 

8418 21 59 p/st @ S 

27.51.11.50 Zamrażarki skrzyniowe o pojemności 
nieprzekraczającej 800 litrów 

8418[.30(.20 + .80)] p/st @ S 

27.51.11.70 Zamrażarki szafowe o pojemności nieprze
kraczającej 900 litrów 

8418[.40(.20 + .80)] p/st @ S 

CPA: 27.51.12 Zmywarki do naczyń typu domowego 

27.51.12.00 Zmywarki do naczyń, domowe 8422 11 p/st @ S 

CPA: 27.51.13 Pralki i suszarki typu domowego 

27.51.13.00 Pralki i suszarki typu domowego 8450[.11(.11 + .19 + .90) 
+ .12 + .19] + 8451 21 

p/st @ S 

CPA: 27.51.14 Koce elektryczne 

27.51.14.00 Koce elektryczne 6301 10 p/st @ S 

CPA: 27.51.15 Wentylatory, okapy wyciągowe i recyrkulacyjne typu domowego 

27.51.15.30 Wentylatory stołowe, podłogowe, ścienne, 
okienne, sufitowe lub dachowe, z wbudo
wanym silnikiem elektrycznym, o mocy 
nieprzekraczającej 125 W 

8414 51 p/st @ S 

27.51.15.80 Okapy wentylacyjne lub cyrkulacyjne 
z wbudowanym wentylatorem, o najwięk
szym poziomym boku nieprzekraczającym 
120 cm 

8414 60 p/st @ S
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CPA: 27.51.21 Sprzęt gospodarstwa domowego elektromechaniczny, z własnym silnikiem elektrycznym 

27.51.21.23 Odkurzacze, z własnym silnikiem elektrycz
nym, o mocy nieprzekraczającej 1 500 W 
i posiadające worek na kurz lub inny 
zbiornik o pojemności nieprzekraczającej 20 
litrów 

8508 11 p/st @ S 

27.51.21.25 Pozostałe odkurzacze z własnym silnikiem 
elektrycznym 

8508 19 p/st @ S 

27.51.21.70 Młynki i miksery spożywcze, sokowirówki, 
z własnym silnikiem elektrycznym 

8509 40 p/st @ S 

27.51.21.90 Pozostałe urządzenia elektromechaniczne 
gospodarstwa domowego 

8509 80 kg S 

CPA: 27.51.22 Golarki, depilatory i maszynki do strzyżenia włosów, z własnym silnikiem elektrycznym 

27.51.22.00 Golarki, depilatory i maszynki do strzyżenia 
włosów, z własnym silnikiem elektrycznym 

8510[.10 + .20 + .30] p/st @ S 

CPA: 27.51.23 Suszarki do włosów lub rąk, elektrotermiczne; żelazka elektryczne 

27.51.23.10 Suszarki elektryczne do włosów 8516 31 p/st @ S 

27.51.23.30 Elektryczne przyrządy fryzjerskie (w tym 
lokówki) (z wyłączeniem suszarek „hełmo
wych” i pozostałych suszarek do włosów) 

8516 32 p/st @ S 

27.51.23.50 Suszarki do rąk, elektryczne 8516 33 p/st @ S 

27.51.23.70 Żelazka do prasowania, elektryczne 8516 40 p/st @ S 

CPA: 27.51.24 Pozostały sprzęt elektrotermiczny 

27.51.24.10 Odkurzacze, włączając odkurzacze do pracy 
na sucho i mokro (z wyjątkiem odkurzaczy 
z własnym silnikiem elektrycznym) 

8508 60 p/st @ S 

27.51.24.30 Ekspresy elektryczne domowe do parzenia 
kawy lub herbaty (włączając perkolatory) 

8516 71 p/st @ S 

27.51.24.50 Opiekacze elektryczne domowe do grzanek 
(włączając piece do opiekania chleba, ziem
niaków i innych małych artykułów) 

8516 72 p/st @ S
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27.51.24.90 Urządzenia elektrotermiczne do użytku 
domowego (z wyjątkiem przyrządów fryzjer
skich oraz suszarek do rąk, aparatury do 
ogrzewania pomieszczeń i podłoża, 
podgrzewaczy wody, grzałek nurnikowych, 
żelazek do prasowania, kuchenek mikrofalo
wych, pieców, kuchenek, płyt kuchennych, 
pierścieni do gotowania, rusztów do 
smażenia i pieczenia, ekspresów do parzenia 
kawy lub herbaty oraz opiekaczy do grzanek) 

8516[.79(.20 + .70)] p/st @ S 

CPA: 27.51.25 Podgrzewacze wody elektryczne o działaniu natychmiastowym lub zbiornikowe oraz grzałki nurnikowe 

27.51.25.30 Elektryczne podgrzewacze wody, przepły
wowe 

8516 10 11 p/st @ S 

27.51.25.60 Elektryczne podgrzewacze wody (z wyłącze
niem przepływowych) oraz grzałki nurni
kowe 

8516 10 80 p/st @ S 

CPA: 27.51.26 Urządzenia do ogrzewania pomieszczeń i ogrzewania gleby, elektryczne 

27.51.26.30 Elektryczne grzejniki akumulacyjne 8516 21 p/st @ S 

27.51.26.50 Elektryczne grzejniki wypełnione cieczą, 
konwekcyjne oraz grzejniki lub piecyki 
z wbudowanym wentylatorem 

8516[.29(.10 + .50 + .91)] p/st @ S 

27.51.26.90 Urządzenia elektryczne do ogrzewania 
pomieszczeń, pozostałe 

8516 29 99 p/st @ S 

CPA: 27.51.27 Kuchenki mikrofalowe 

27.51.27.00 Kuchenki mikrofalowe, domowe 8516 50 p/st @ S 

CPA: 27.51.28 Pozostałe piece; kuchenki, płyty kuchenne, pierścienie do gotowania; ruszty do smażenia i pieczenia 

27.51.28.10 Elektryczne kuchnie domowe, zawierające 
przynajmniej piekarnik i płytę grzewczą 
(włączając kombinowane urządzenia gazowo- 
elektryczne) 

8516 60 10 p/st @ S 

27.51.28.30 Elektryczne płyty kuchenne, pierścienie do 
gotowania oraz płyty grzewcze do użytku 
domowego 

8516 60 50 p/st @ S 

27.51.28.50 Elektryczne domowe grille i ruszty 8516 60 70 p/st @ S 

27.51.28.70 Elektryczne domowe piekarniki do wbudo
wania 

8516 60 80 p/st @ S 

27.51.28.90 Elektryczne piece domowe (z wyłączeniem 
piekarników do wbudowania oraz kuchenek 
mikrofalowych) 

8516 60 90 p/st @ S 

CPA: 27.51.29 Rezystory grzejne elektryczne 

27.51.29.00 Rezystory grzejne elektryczne (z wyłączeniem 
węglowych) 

8516[.80(.20 + .80)] kg S
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CPA: 27.51.30 Części elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego, z wyłączeniem części do wentylatorów, okapów wyciągowych 
i recyrkulacyjnych typu domowego 

27.51.30.10 Części do odkurzaczy 8508 70 S S2 

27.51.30.30 Części elektromechanicznego sprzętu gospo
darstwa domowego z własnym silnikiem 
elektrycznym (z wyłączeniem do odkurzaczy) 

8509 90 S S2 

27.51.30.50 Części do golarek i maszynek do strzyżenia 
z własnym silnikiem elektrycznym 

8510 90 S S2 

27.51.30.70 Części do urządzeń objętych pozycją HS 
8516 

8516 90 S S2 

NACE: 27.52 Produkcja nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego 

CPA: 27.52.11 Sprzęt gospodarstwa domowego do gotowania i podgrzewacze płytowe, z żeliwa, stali lub miedzi, nieelektryczny 

27.52.11.13 Urządzenia domowe do gotowania 
i podgrzewacze płytowe, z piekarnikiem, na 
gaz, z żeliwa lub stali (włączając zawierające 
dodatkowy kocioł do centralnego ogrzewa
nia, oddzielne piekarniki, zarówno na gaz, jak 
i pozostałe paliwo) 

7321 11 10 p/st @ S 

27.52.11.15 Urządzenia domowe do gotowania 
i podgrzewacze płytowe, na gaz, z żeliwa lub 
stali (włączając zawierające dodatkowy kocioł 
do centralnego ogrzewania, zarówno na gaz, 
jak i pozostałe paliwo; z wyłączeniem 
zawierających piekarnik) 

7321 11 90 p/st @ S 

27.52.11.90 Pozostały domowy sprzęt do gotowania 
i podgrzewacze płytowe, z żelaza lub stali, 
lub z miedzi, nieelektryczne 

7321[.12 + .19] + 
7418 10 10 

p/st @ S S2 

CPA: 27.52.12 Pozostały sprzęt gospodarstwa domowego na gaz lub na gaz i inne paliwo oraz na paliwo płynne lub stałe 

27.52.12.34 Urządzenia domowe na gaz, z żeliwa lub 
stali, włączając grzejniki, ruszty, piece 
i piecyki, zarówno na gaz, jak i na pozostałe 
paliwo (z wyłączeniem urządzeń do goto
wania i podgrzewaczy płytowych) 

7321 81 p/st @ S 

27.52.12.50 Urządzenia domowe na paliwo ciekłe, 
z żeliwa lub stali, włączając grzejniki, ruszty, 
piece i piecyki (z wyłączeniem urządzeń do 
gotowania i podgrzewaczy płytowych) 

7321 82 p/st @ S 

27.52.12.70 Urządzenia domowe na paliwo stałe, z żeliwa 
lub stali, włączając grzejniki, ruszty, piece 
i piecyki (z wyłączeniem urządzeń do goto
wania i podgrzewaczy płytowych) 

7321 89 p/st @ S
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CPA: 27.52.13 Nagrzewnice powietrza lub rozdzielacze gorącego powietrza z żeliwa lub stali, nieelektryczne, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

27.52.13.00 Nagrzewnice powietrza lub rozdzielacze 
gorącego powietrza, z żeliwa lub stali, 
nieelektryczne, gdzie indziej niesklasyfiko
wane 

7322 90 p/st @ S 

CPA: 27.52.14 Podgrzewacze wody przepływowe lub pojemnościowe, nieelektryczne 

27.52.14.00 Podgrzewacze wody przepływowe lub 
pojemnościowe, nieelektryczne 

8419[.11 + .19] p/st @ S 

CPA: 27.52.20 Części pieców, kuchenek, podgrzewaczy płytowych i podobnego nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego 

27.52.20.00 Części z żeliwa lub stali do pieców, kuche
nek, podgrzewaczy płytowych i podobnych 
nieelektrycznych urządzeń stosowanych 
w gospodarstwie domowym 

7321 90 S 

NACE: 27.90 Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego 

CPA: 27.90.11 Maszyny i aparatura, elektryczne wykonujące indywidualne funkcje 

27.90.11.50 Urządzenia z funkcjami tłumaczenia lub 
słownikowymi, wzmacniacze antenowe 
i pozostałe elektryczne maszyny i aparatura 
wykonująca indywidualne funkcje, niewymie
nione ani niewłączone gdzie indziej w dziale 
HS 85 (z wyłączeniem łóżek opalających, 
lamp opalających i podobnych urządzeń do 
opalania) 

8543[.70(.10 + .30 + .60 
+ .90)] 

S 

CPA: 27.90.12 Izolatory elektryczne; elementy izolacyjne maszyn i urządzeń elektrycznych; przewody rurowe do kabli elektrycznych 

27.90.12.30 Elektryczne izolatory (z wyłączeniem szkla
nych i ceramicznych) 

8546[.90(.10 + .90)] kg S 

27.90.12.80 Elementy izolacyjne do urządzeń elektro
technicznych, inne niż ceramiczne lub 
z tworzyw sztucznych; rurki kablowe 
i osprzęt do nich, z metali pospolitych 
pokrytych materiałem izolacyjnym 

8547 90 kg S 

CPA: 27.90.13 Elektrody węglowe i pozostałe wyroby z grafitu lub innych rodzajów węgla, do zastosowań elektrotechnicznych 

27.90.13.30 Elektrody węglowe w rodzaju stosowanych 
w piecach 

8545 11 kg S 

27.90.13.50 Elektrody węglowe (z wyłączeniem stosowa
nych w piecach) 

8545 19 kg S 

27.90.13.70 Szczotki węglowe 8545 20 kg S 

27.90.13.90 Wyroby z grafitu lub innego rodzaju węgla, 
do zastosowań elektrotechnicznych (z wyłą
czeniem elektrod węglowych i szczotek 
węglowych) 

8545[.90(.10 + .90)] kg S
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CPA: 27.90.20 Tablice sygnalizacyjne zawierające urządzenia ciekłokrystaliczne lub diody elektroluminescencyjne; elektryczna 
aparatura do sygnalizacji dźwiękowej lub wizualnej 

27.90.20.20 Tablice sygnalizacyjne zawierające urządzenia 
ciekłokrystaliczne (LCD) 

8531[.20(.40 + .95)] kg S 

27.90.20.50 Tablice sygnalizacyjne zawierające diody 
elektroluminescencyjne (LED) 

8531 20 20 kg S 

27.90.20.80 Urządzenia elektryczne do sygnalizacji 
wizualnej i dźwiękowej, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

8531[.80(.20 + .95)] kg S 

CPA: 27.90.31 Maszyny i aparatura do lutowania miękkiego lub twardego, spawania lub zgrzewania, elektryczne; elektryczne 
maszyny i aparatura do natryskiwania na gorąco metali lub cermetali 

27.90.31.09 Lutownice elektryczne, włączając pistoletowe 8515 11 p/st @ S 

27.90.31.18 Maszyny do lutowania miękkiego i twardego, 
elektryczne (z wyłączeniem lutownic, 
również pistoletowych) 

8515 19 p/st @ S 

27.90.31.45 Elektryczne maszyny i aparatura do oporo
wego zgrzewania metali 

8515[.21 + .29] p/st @ S 

27.90.31.54 Maszyny do spawania metali łukiem elek
trycznym (włączając łukiem plazmowym), 
całkowicie lub częściowo automatyczne 

8515 31 p/st @ S 

27.90.31.63 Pozostałe maszyny do spawania ręcznego 
elektrodą otuloną 

8515[.39(.13 + .18)] p/st @ S 

27.90.31.72 Pozostałe maszyny do spawania łukiem 
osłoniętym 

8515 39 90 p/st @ S 

27.90.31.81 Elektryczne maszyny i urządzenia do 
spawania lub natryskiwania metali, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

8515 80 10 p/st @ S 

27.90.31.91 Elektryczne maszyny i aparatura do zgrze
wania materiałów termoplastycznych (z 
wyjątkiem maszyn do przyłączania przewo
dów, w rodzaju stosowanych do produkcji 
urządzeń półprzewodnikowych) 

8515 80 90 p/st @ S 

CPA: 27.90.32 Części elektrycznych maszyn i aparatury do lutowania miękkiego lub twardego, spawania lub zgrzewania i elek
trycznych maszyn i aparatury do natryskiwania na gorąco metali lub cermetali 

27.90.32.00 Części do maszyn i urządzeń objętych 
pozycją HS 8515 

8515 90 S S2 

CPA: 27.90.33 Części do pozostałego sprzętu elektrycznego; części elektryczne maszyn lub aparatury, gdzie indziej niesklasyfi
kowane 

27.90.33.30 Części do elektrycznych urządzeń sygnaliza
cyjnych, bezpieczeństwa i sterowania ruchem, 
w ruchu kolejowym, tramwajowym, drogo
wym, na wodach śródlądowych, parkingach, 
w portach i lotniskach 

8530 90 S S2
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27.90.33.50 Części do urządzeń objętych pozycją HS 
8531 

8531[.90(.20 + .85)] S S2 

27.90.33.70 Części do elektrycznych maszyn i urządzeń 
o funkcjach indywidualnych, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

8543 90 S S2 

27.90.33.90 Elektryczne części do maszyn, aparatów lub 
urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowane 

8548[.90(.20 + .90)] S 

CPA: 27.90.40 Pozostały sprzęt elektryczny (włączając elektromagnesy; elektromagnetyczne sprzęgła i hamulce i ich części; 
elektromagnetyczne głowice podnośnikowe i ich części; elektryczne akceleratory cząstek; elektryczne generatory 
sygnałów), gdzie indziej niesklasyfikowany 

27.90.40.10 Akceleratory cząstek 8543 10 kg S 

27.90.40.30 Generatory sygnałów 8543 20 kg S 

27.90.40.50 Elektromagnetyczne sprzęgła i hamulce (z 
wyłączeniem hamulców mechaniczno- 
hydraulicznych lub pneumatycznych, 
kontrolowanych przez urządzenia elektro
magnetyczne) 

8505 20 p/st @ S 

27.90.40.60 Elektromagnesy i elektromagnetyczne głowice 
podnośnikowe oraz ich części (z wyjątkiem 
magnesów stosowanych w medycynie); 
magnetyczne i elektromagnetyczne uchwyty, 
zaciski, imadła i podobne uchwyty oraz ich 
części, gdzie indziej niesklasyfikowane 

8505[.90(.20 + .50 + .90)] kg S S2 

27.90.40.70 Łóżka opalające, lampy opalające i podobne 
urządzenia do opalania 

8543 70 50 p/st @ S 

CPA: 27.90.51 Kondensatory stałe przeznaczone do stosowania w obwodach prądu o częstotliwości 50/60 Hz dla mocy biernej ≥ 
0,5 kVar 

27.90.51.00 Kondensatory stałe przeznaczone do zasto
sowań w obwodach prądu 50/60 Hz dla 
mocy biernej nie mniejszej niż 0,5 kvar 

8532 10 p/st @ S 

CPA: 27.90.52 Pozostałe kondensatory stałe 

27.90.52.20 Elektryczne kondensatory stałe, tantalowe lub 
elektrolityczne aluminiowe (z wyjątkiem 
kondensatorów elektroenergetycznych) 

8532[.21 + .22] p/st @ S 

27.90.52.40 Pozostałe elektryczne kondensatory stałe, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

8532[.23 + .24 + .25 + 
.29] 

p/st @ S 

CPA: 27.90.53 Kondensatory nastawne lub strojeniowe 

27.90.53.00 Kondensatory nastawne lub strojeniowe 8532 30 p/st @ S 

CPA: 27.90.60 Rezystory elektryczne, z wyłączeniem rezystorów grzejnych 

27.90.60.35 Stałe rezystory elektryczne dla mocy 
nieprzekraczającej 20 W (z wyjątkiem rezys
torów grzejnych i rezystorów stałych węglo
wych, masowych lub warstwowych) 

8533 21 p/st @ S
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27.90.60.37 Stałe rezystory elektryczne dla mocy prze
kraczającej 20 W (z wyjątkiem rezystorów 
grzejnych i rezystorów stałych węglowych, 
masowych lub warstwowych) 

8533 29 p/st @ S 

27.90.60.55 Rezystory drutowe zmienne, dla mocy 
nieprzekraczającej 20 W 

8533 31 p/st @ S 

27.90.60.57 Rezystory drutowe zmienne, dla mocy prze
kraczającej 20 W 

8533 39 p/st @ S 

27.90.60.80 Rezystory stałe węglowe, masowe lub 
warstwowe (z wyjątkiem rezystorów grzej
nych); elektryczne rezystory nastawne, w tym 
reostaty i potencjometry (z wyjątkiem rezys
torów drutowych zmiennych i rezystorów 
grzejnych) 

8533[.10 + .40(.10 + .90)] p/st @ S 

CPA: 27.90.70 Urządzenia sygnalizacyjne elektryczne, zapewniające bezpieczeństwo lub regulujące ruch kolejowy, tramwajowy, 
drogowy, na wodach śródlądowych, parkingach, portach lub lotniskach 

27.90.70.10 Elektryczne urządzenia sygnalizacyjne, 
bezpieczeństwa i sterowania ruchem, dla 
ruchu kolejowego lub tramwajowego 

8530 10 S 

27.90.70.30 Elektryczne urządzenia sygnalizacyjne, 
bezpieczeństwa i sterowania ruchem, dla 
ruchu drogowego, na wodach śródlądowych, 
parkingach, w portach lub lotniskach 

8530 80 kg S 

CPA: 27.90.81 Części kondensatorów elektrycznych 

27.90.81.00 Części do elektrycznych kondensatorów 
stałych, nastawnych lub strojeniowych 

8532 90 S S2 

CPA: 27.90.82 Części rezystorów elektrycznych, reostatów i potencjometrów 

27.90.82.00 Części rezystorów elektrycznych (w tym 
reostatów i potencjometrów) (z wyłączeniem 
rezystorów grzejnych) 

8533 90 S S2 

NACE: 28.11 Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocy
klowych 

CPA: 28.11.11 Silniki spalinowe z zapłonem iskrowym przyczepne do napędu jednostek pływających 

28.11.11.00 Silniki spalinowe z zapłonem iskrowym, 
przyczepne, do napędu jednostek pływają
cych 

8407[.21(.10 + .91 + .99)] p/st @ S 

CPA: 28.11.12 Pozostałe silniki spalinowe z zapłonem iskrowym do napędu jednostek pływających; pozostałe silniki spalinowe 
z zapłonem iskrowym 

28.11.12.00 Silniki z zapłonem iskrowym: do napędu 
jednostek pływających (z wyłączeniem 
silników przyczepnych) oraz pozostałe (z 
wyłączeniem silników lotniczych oraz stoso
wanych do napędu pojazdów objętych 
działem CN 87) 

8407[.29 + .90(.10 + .50 
+ .80 + .90)] 

p/st @ S
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CPA: 28.11.13 Pozostałe silniki spalinowe wewnętrznego spalania, tłokowe, z zapłonem samoczynnym 

28.11.13.11 Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem 
samoczynnym (wysokoprężne lub średniop
rężne), do napędu jednostek pływających, 
o mocy nieprzekraczającej 200 kW 

8408[.10(.23 + .27 + .31 
+ .39 + .41 + .49)] 

p/st @ S 

28.11.13.15 Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem 
samoczynnym (wysokoprężne lub średniop
rężne), do napędu jednostek pływających, 
o mocy przekraczającej 200 kW, ale 
nieprzekraczającej 1 000 kW 

8408[.10(.51 + .59 + .61 
+ .69 + .71 + .79)] 

p/st @ S 

28.11.13.19 Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem 
samoczynnym (wysokoprężne lub średniop
rężne), do napędu jednostek pływających, 
o mocy przekraczającej 1 000 kW 

8408[.10(.81 + .89 + .91 
+ .99)] 

p/st @ S 

28.11.13.20 Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem 
samoczynnym (wysokoprężne lub średniop
rężne), do trakcji szynowej 

8408 90 21 p/st @ S 

28.11.13.31 Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem 
samoczynnym (wysokoprężne lub średniop
rężne), do użytku przemysłowego, o mocy 
nieprzekraczającej 15 kW 

8408 90 41 p/st @ S 

28.11.13.33 Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem 
samoczynnym (wysokoprężne lub średniop
rężne), do użytku przemysłowego, o mocy 
przekraczającej 15 kW, ale nieprzekraczającej 
30 kW 

8408 90 43 p/st @ S 

28.11.13.35 Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem 
samoczynnym (wysokoprężne lub średniop
rężne), do użytku przemysłowego, o mocy 
przekraczającej 30 kW, ale nieprzekraczającej 
50 kW 

8408 90 45 p/st @ S 

28.11.13.37 Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem 
samoczynnym (wysokoprężne lub średniop
rężne), do użytku przemysłowego, o mocy 
przekraczającej 50 kW, ale nieprzekraczającej 
100 kW 

8408 90 47 p/st @ S 

28.11.13.53 Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem 
samoczynnym (wysokoprężne lub średniop
rężne), do użytku przemysłowego, o mocy 
przekraczającej 100 kW, ale nieprzekracza
jącej 200 kW 

8408 90 61 p/st @ S 

28.11.13.55 Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem 
samoczynnym (wysokoprężne lub średniop
rężne), do użytku przemysłowego, o mocy 
przekraczającej 200 kW, ale nieprzekracza
jącej 300 kW 

8408 90 65 p/st @ S
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28.11.13.57 Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem 
samoczynnym (wysoko- i średnioprężne), do 
użytku przemysłowego, o mocy przekracza
jącej 300 kW, ale nieprzekraczającej 500 kW 

8408 90 67 p/st @ S 

28.11.13.73 Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem 
samoczynnym (wysoko- i średnioprężne), do 
użytku przemysłowego, o mocy przekracza
jącej 500 kW, ale nieprzekraczającej 
1 000 kW 

8408 90 81 p/st @ S 

28.11.13.75 Silniki spalinowe tłokowe z zapłonem 
samoczynnym (wysokoprężne lub średniop
rężne), do użytku przemysłowego, o mocy 
przekraczającej 1 000 kW 

8408[.90(.85 + .89)] p/st @ S 

CPA: 28.11.21 Turbiny na parę wodną i turbiny na inne rodzaje pary 

28.11.21.60 Turbiny na parę wodną i turbiny na inne 
rodzaje pary 

8406[.10 + .81 + .82] kW @ S 

CPA: 28.11.22 Turbiny hydrauliczne i koła wodne 

28.11.22.00 Turbiny hydrauliczne i koła wodne 8410[.11 + .12 + .13] kW @ S 

CPA: 28.11.23 Turbiny gazowe, z wyłączeniem silników turboodrzutowych i turbośmigłowych 

28.11.23.00 Turbiny gazowe (z wyłączeniem silników 
turboodrzutowych i turbośmigłowych) 

8411[.81 + .82(.20 + .60 
+ .80)] 

kW @ S 

CPA: 28.11.24 Turbiny wiatrowe 

28.11.24.00 Zespoły prądotwórcze napędzane wiatrem 8502 31 p/st @ S 

CPA: 28.11.31 Części turbin na parę wodną i turbin na inne rodzaje pary 

28.11.31.00 Części do turbin na parę wodną i turbin na 
inne rodzaje pary 

8406[.90(.10 + .90)] S S2 

CPA: 28.11.32 Części turbin hydraulicznych, kół wodnych, w tym regulatory 

28.11.32.00 Części do turbin hydraulicznych i kół 
wodnych (w tym regulatory) 

8410 90 S S2 

CPA: 28.11.33 Części turbin gazowych, z wyłączeniem turboodrzutowych i turbośmigłowych 

28.11.33.00 Części turbin gazowych (z wyłączeniem 
części silników turboodrzutowych i turbo 
śmigłowych) 

8411 99 S 

CPA: 28.11.41 Części do silników spalinowych wewnętrznego spalania, o zapłonie iskrowym, z wyłączeniem części do silników 
lotniczych 

28.11.41.00 Części nadające się do stosowania wyłącznie 
lub głównie do tłokowych silników spalino
wych spalania wewnętrznego o zapłonie 
iskrowym (z wyłączeniem części do silników 
lotniczych) 

8409 91 S S2
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CPA: 28.11.42 Części do pozostałych silników, gdzie indziej niesklasyfikowanych 

28.11.42.00 Części nadające się do stosowania wyłącznie 
lub głównie do tłokowych silników spalino
wych spalania wewnętrznego o zapłonie 
samoczynnym 

8409 99 S S2 

NACE: 28.12 Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego 

CPA: 28.12.11 Silniki liniowe (cylindry), hydrauliczne i pneumatyczne 

28.12.11.30 Cylindry hydrauliczne 8412 21 80 p/st @ S 

28.12.11.80 Silniki i siłowniki pneumatyczne, liniowe 
(włączając cylindry) 

8412 31 p/st @ S 

CPA: 28.12.12 Silniki wirnikowe, hydrauliczne i pneumatyczne 

28.12.12.00 Silniki wirnikowe, hydrauliczne i pneuma
tyczne 

8412[.29(.81 + .89) + .39 
+ .80(.10 + .80)] 

p/st @ S 

CPA: 28.12.13 Pompy hydrauliczne 

28.12.13.20 Pompy tłokowe do hydraulicznych układów 
napędowych i siłowych 

8413 50 61 p/st @ S 

28.12.13.50 Pompy zębate do hydraulicznych układów 
napędowych i siłowych 

8413 60 31 p/st @ S 

28.12.13.80 Pompy łopatkowe do hydraulicznych 
układów napędowych i siłowych 

8413 60 61 p/st @ S 

CPA: 28.12.14 Zawory hydrauliczne i pneumatyczne 

28.12.14.20 Zawory redukcyjne połączone z filtrami lub 
smarownicami 

8481 10 05 kg S 

28.12.14.50 Zawory do sterowania olejowo-hydraulicz
nych układów przenoszenia napędu 

8481 20 10 kg S 

28.12.14.80 Zawory do sterowania pneumatycznych 
układów przenoszenia napędu 

8481 20 90 kg S 

CPA: 28.12.15 Zespoły hydrauliczne 

28.12.15.30 Zespoły hydrauliczne z pompami wyporowo- 
tłokowymi 

8413 50 20 p/st @ S 

28.12.15.80 Zespoły hydrauliczne z obrotowymi 
pompami wyporowymi 

8413 60 20 p/st @ S 

CPA: 28.12.16 Układy hydrauliczne 

28.12.16.30 Układy hydrauliczne z cylindrem jako 
elementem wykonawczym 

8412 21 20 p/st @ S
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28.12.16.80 Układy hydrauliczne z elementem wykonaw
czym innym niż cylinder 

8412 29 20 p/st @ S 

CPA: 28.12.20 Części sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego 

28.12.20.00 Części sprzętu i wyposażenia do napędu 
hydraulicznego i pneumatycznego 

8412[.90(.20 + .40 + .80)] S S2 

NACE: 28.13 Produkcja pozostałych pomp i sprężarek 

CPA: 28.13.11 Pompy do paliwa, smarów, chłodziwa oraz do betonu 

28.13.11.05 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 

8413 11 p/st @ S 

28.13.11.25 Pompy dozujące do cieczy, wyposażone lub 
przystosowane konstrukcyjnie do wyposa 
żenia w urządzenia pomiarowe (z wyłącze
niem pomp dozujących paliwo lub środki 
smarne, w rodzaju stosowanych w stacjach 
paliwowych lub w stacjach obsługi pojazdów) 

8413 19 p/st @ S 

28.13.11.45 Pompy wyporowe, pompy ręczne 8413 20 p/st @ S 

28.13.11.65 Pompy paliwa, oleju lub chłodziwa, do 
silników spalinowych spalania wewnętrznego 

8413[.30(.20 + .80)] p/st @ S 

28.13.11.85 Pompy do betonu 8413 40 p/st @ S 

CPA: 28.13.12 Pozostałe pompy tłokowe wyporowe do cieczy 

28.13.12.20 Pompy wyporowo-tłokowe, dawkujące 
i dozujące 

8413 50 40 p/st @ S 

28.13.12.50 Pompy tłokowe, rzędowe 8413 50 69 p/st @ S 

28.13.12.80 Pompy wyporowe tłokowe, membranowe 8413 50 80 p/st @ S 

CPA: 28.13.13 Pozostałe pompy obrotowe wyporowe do cieczy 

28.13.13.20 Pompy wyporowe rotacyjne, zębate 8413 60 39 p/st @ S 

28.13.13.40 Pompy wyporowe rotacyjne, łopatkowe 8413 60 69 p/st @ S 

28.13.13.60 Pompy wyporowe rotacyjne, śrubowe 8413 60 70 p/st @ S
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28.13.13.80 Pompy wyporowe rotacyjne (włączając 
pompy perystaltyczne, krzywkowe rotacyjne 
i śrubowo-rotacyjne) (z wyłączeniem 
zespołów hydraulicznych, pomp zębatych, 
łopatkowych i śrubowych) 

8413 60 80 p/st @ S 

CPA: 28.13.14 Pozostałe pompy odśrodkowe do cieczy; pozostałe pompy do cieczy; podnośniki do cieczy 

28.13.14.13 Pompy odśrodkowe zatapialne, jednostop
niowe, odwadniające i ściekowe 

8413 70 21 p/st @ S 

28.13.14.15 Pompy odśrodkowe głębinowe, wielostop
niowe 

8413 70 29 p/st @ S 

28.13.14.17 Pompy wirnikowe bezdławnicowe do 
układów ogrzewania i doprowadzania ciepłej 
wody 

8413 70 30 p/st @ S 

28.13.14.20 Pompy odśrodkowe o średnicy wylotu 
nieprzekraczającej 15 mm 

8413 70 35 p/st @ S 

28.13.14.30 Pompy odśrodkowe o średnicy wylotu prze
kraczającej 15 mm, pompy wirowe z kana 
łami dodatkowymi oraz pompy z kanałami 
bocznymi, pompy obwodowe, pompy rege
neracyjne 

8413 70 45 p/st @ S 

28.13.14.51 Pompy odśrodkowe o średnicy wylotu prze
kraczającej 15 mm, jednostopniowe, z wirni
kiem jednostronnym, zblokowane z silnikiem 

8413 70 51 p/st @ S 

28.13.14.53 Pompy odśrodkowe o średnicy wylotu prze
kraczającej 15 mm, jednostopniowe, z wirni
kiem jednostronnym, inne niż zblokowane 
z silnikiem 

8413 70 59 p/st @ S 

28.13.14.55 Pompy odśrodkowe, o średnicy wylotu prze
kraczającej 15 mm, jednostopniowe, z wirni
kiem wielostronnym 

8413 70 65 p/st @ S 

28.13.14.60 Pompy odśrodkowe o średnicy wylotu prze
kraczającej 15 mm, wielostopniowe (włą
czając samozasysające) 

8413 70 75 p/st @ S 

28.13.14.71 Pompy wirowe jednostopniowe, diagonalne 
lub osiowe 

8413 70 81 p/st @ S 

28.13.14.75 Pompy wirowe wielostopniowe, diagonalne 
lub osiowe 

8413 70 89 p/st @ S 

28.13.14.80 Pozostałe pompy do cieczy, podnośniki do 
cieczy 

8413[.81 + .82] p/st @ S
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CPA: 28.13.21 Pompy próżniowe 

28.13.21.70 Pompy próżniowe rotacyjne tłokowe, pompy 
rotacyjne łopatkowe, pompy molekularne, 
pompy Rootsa, pompy dyfuzyjne, pompy 
kondensacyjne i pompy adsorpcyjne 

8414[.10(.25 + .81)] p/st @ S 

28.13.21.90 Pompy próżniowe z pierścieniem cieczowym 8414[.10(.20 + .89)] p/st @ S 

CPA: 28.13.22 Pompy powietrzne ręczne lub nożne 

28.13.22.00 Pompy powietrzne ręczne lub nożne 8414[.20(.20 + .80)] p/st @ S 

CPA: 28.13.23 Sprężarki do urządzeń chłodniczych 

28.13.23.00 Sprężarki do urządzeń chłodniczych 8414[.30(.20 + .81 + .89)] p/st @ S 

CPA: 28.13.24 Sprężarki powietrza zainstalowane na podwoziu kołowym i przeznaczone do holowania przez inny pojazd 

28.13.24.00 Sprężarki powietrza zainstalowane na 
podwoziu kołowym i przeznaczone do 
holowania przez inny pojazd 

8414[.40(.10 + .90)] p/st @ S 

CPA: 28.13.25 Turbosprężarki 

28.13.25.30 Turbosprężarki jednostopniowe 8414 80 11 p/st @ S 

28.13.25.50 Turbosprężarki wielostopniowe 8414 80 19 p/st @ S 

CPA: 28.13.26 Sprężarki wyporowe-tłokowe 

28.13.26.30 Sprężarki tłokowe wyporowe, wytwarzające 
maksymalne nadciśnienie nieprzekraczające 
15 barów, o wydajności na godzinę nieprze
kraczającej 60 m 3 

8414 80 22 p/st @ S 

28.13.26.50 Sprężarki tłokowe wyporowe, wytwarzające 
maksymalne nadciśnienie nieprzekraczające 
15 barów, o wydajności na godzinę prze
kraczającej 60 m 3 

8414 80 28 p/st @ S 

28.13.26.70 Sprężarki tłokowe wyporowe, wytwarzające 
maksymalne nadciśnienie przekraczające 15 
barów, o wydajności na godzinę nieprzekra
czającej 120 m 3 

8414 80 51 p/st @ S 

28.13.26.90 Sprężarki tłokowe wyporowe, wytwarzające 
maksymalne nadciśnienie przekraczające 15 
barów, o wydajności na godzinę przekracza
jącej 120 m 3 

8414 80 59 p/st @ S
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CPA: 28.13.27 Sprężarki wyporowe-rotacyjne, jednowałowe i wielowałowe 

28.13.27.30 Sprężarki wyporowe rotacyjne, jednowałowe 8414 80 73 p/st @ S 

28.13.27.53 Sprężarki śrubowe wielowałowe 8414 80 75 p/st @ S 

28.13.27.55 Sprężarki wielowałowe (z wyłączeniem 
śrubowych) 

8414 80 78 p/st @ S 

CPA: 28.13.28 Pozostałe sprężarki 

28.13.28.00 Pompy powietrzne oraz okapy wentylacyjne 
lub recyrkulacyjne z wbudowanym wentyla
torem, nawet z filtrami, w których 
największy poziomy bok przekracza 120 cm 
(z wyłączeniem pomp próżniowych, ręcz
nych lub nożnych pomp powietrznych 
i sprężarek) 

8414 80 80 p/st @ S 

CPA: 28.13.31 Części pomp do cieczy; części podnośników do cieczy 

28.13.31.00 Części pomp do cieczy i części podnośników 
do cieczy 

8413[.91 + .92] S S2 

CPA: 28.13.32 Części pomp powietrznych i próżniowych, sprężarek powietrza i innych rodzajów gazu, wentylatorów i wyciągów 

28.13.32.00 Części pomp powietrznych i próżniowych, 
sprężarek powietrza i innych rodzajów gazu, 
wentylatorów i wyciągów 

8414 90 S S2 

NACE: 28.14 Produkcja pozostałych kurków i zaworów 

CPA: 28.14.11 Zawory ciśnieniowe: redukcyjne, sterujące, kontrolne i zawory bezpieczeństwa 

28.14.11.20 Zawory redukcyjne z żeliwa lub stali, do rur, 
płaszczy kotłów, zbiorników, kadzi itp. (z 
wyłączeniem łączonych ze smarownicami lub 
filtrami) 

8481 10 19 kg S 

28.14.11.40 Zawory redukcyjne do rur, płaszczy kotłów, 
zbiorników, kadzi itp. (z wyłączeniem 
zaworów z żeliwa lub stali, łączonych 
z filtrami lub smarownicami) 

8481 10 99 kg S 

28.14.11.60 Zawory zwrotne do rur, płaszczy kotłów, 
zbiorników, kadzi itp. 

8481[.30(.91 + .99)] kg S 

28.14.11.70 Zawory do opon i dętek 8481 80 40 kg S 

28.14.11.80 Zawory bezpieczeństwa lub zawory nadmia
rowe do rur, płaszczy kotłów, zbiorników, 
kadzi itp. 

8481[.40(.10 + .90)] kg S
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CPA: 28.14.12 Krany, kurki i zawory do zlewozmywaków, umywalek, bidetów, płuczek ustępowych, wanien i podobnej armatury; 
zawory do grzejników centralnego ogrzewania 

28.14.12.33 Zawory mieszające do zlewozmywaków, 
umywalek, bidetów, spłuczek ustępowych, 
wanien łazienkowych itp. 

8481 80 11 kg S 

28.14.12.35 Armatura do zlewozmywaków, umywalek, 
bidetów, spłuczek ustępowych itp., z wyłą
czeniem zaworów mieszających 

8481 80 19 kg S 

28.14.12.53 Zawory termostatyczne do grzejników 
centralnego ogrzewania 

8481 80 31 kg S 

28.14.12.55 Zawory do grzejników centralnego ogrze
wania (z wyłączeniem zaworów termosta
tycznych) 

8481 80 39 kg S 

CPA: 28.14.13 Zawory do sterowania procesami, zawory zasuwowe, zawory talerzowe o kadłubie kulistym i pozostałe zawory 

28.14.13.13 Zawory -regulatory temperatury (z wyłącze
niem zaworów termostatycznych do grzej
ników centralnego ogrzewania) 

8481 80 51 kg S 

28.14.13.15 Zawory do sterowania procesami do rur, 
płaszczy kotłów, zbiorników itp., z wyłącze
niem zaworów redukcyjnych, zaworów do 
olejowo-hydraulicznych i pneumatycznych 
układów przenoszenia napędu, zaworów 
zwrotnych, zaworów bezpieczeństwa 
i zaworów nadmiarowych oraz regulatorów 
temperatury 

8481 80 59 kg S 

28.14.13.33 Zasuwy pozostałe, z żeliwa 8481 80 61 kg S 

28.14.13.35 Zasuwy pozostałe, ze stali 8481 80 63 kg S 

28.14.13.37 Zasuwy pozostałe, gdzie indziej niesklasyfi
kowane 

8481 80 69 kg S 

28.14.13.53 Zawory o kadłubach kulistych, z żeliwa 8481 80 71 kg S 

28.14.13.55 Zawory o kadłubach kulistych, ze stali 8481 80 73 kg S 

28.14.13.57 Zawory o kadłubach kulistych, pozostałe 8481 80 79 kg S 

28.14.13.73 Zawory z czopem kulistym 8481 80 81 kg S 

28.14.13.75 Zawory skrzydełkowe 8481 80 85 kg S 

28.14.13.77 Zawory przeponowe 8481 80 87 kg S 

28.14.13.80 Pozostała armatura 8481 80 99 kg S
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CPA: 28.14.20 Części kurków, kranów, zaworów i podobnych wyrobów 

28.14.20.00 Części kurków, kranów, zaworów i podobnej 
armatury do rur, płaszczy kotłów, zbiorni
ków, kadzi itp. (włączając części do zaworów 
redukcyjnych i termostatycznych) 

8481 90 S S2 

NACE: 28.15 Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych 

CPA: 28.15.10 Łożyska toczne kulkowe lub wałeczkowe 

28.15.10.30 Łożyska kulkowe 8482[.10(.10 + .90)] kg S 

28.15.10.53 Łożyska wałeczkowe stożkowe (włączając 
łożyska bez pierścienia wewnętrznego lub 
zewnętrznego) 

8482 20 kg S 

28.15.10.55 Łożyska baryłkowe 8482 30 kg S 

28.15.10.57 Łożyska cylindryczne (z wyłączeniem łożysk 
wałeczkowych i igiełkowych) 

8482 50 kg S 

28.15.10.70 Łożyska igiełkowe 8482 40 kg S 

28.15.10.90 Łożyska toczne, w tym kombinowane 
łożyska kulkowo-wałeczkowe (z wyłączeniem 
łożysk kulkowych, walcowych, baryłkowych, 
igiełkowych oraz stożkowych, w tym niema
jących pierścienia zewnetrznego lub 
wewnętrznego) 

8482 80 kg S 

CPA: 28.15.21 Łańcuchy przegubowe z żeliwa lub stali 

28.15.21.30 Łańcuchy tulejkowe z żelaza lub stali, 
w rodzaju stosowanych do rowerów i moto
cykli 

7315 11 10 kg S 

28.15.21.50 Łańcuchy tulejkowe z żelaza lub stali (z 
wyłączeniem stosowanych do rowerów 
i motocykli) 

7315 11 90 kg S 

28.15.21.70 Łańcuchy przegubowe z żelaza lub stali (z 
wyłączeniem łańcuchów tulejkowych) 

7315 12 kg S 

CPA: 28.15.22 Wały napędowe (włączając wały krzywkowe i wały wykorbione) oraz korby 

28.15.22.30 Korby i wały wykorbione 8483[.10(.21 + .25 + .29)] kg S S2 

28.15.22.50 Wały przegubowe 8483 10 50 kg S S2 

28.15.22.70 Wały pozostałe 8483 10 95 kg S S2 

CPA: 28.15.23 Obudowy łożysk i łożyska ślizgowe 

28.15.23.30 Obudowy łożysk zawierające łożyska toczne 8483 20 kg S
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28.15.23.50 Obudowy łożysk niezawierające łożysk tocz
nych; łożyska ślizgowe 

8483[.30(.32 + .38 + .80)] kg S S2 

CPA: 28.15.24 Koła zębate i przekładnie zębate; mechanizmy śrubowo-kulkowe lub śrubowo-wałeczkowe; skrzynie przekładniowe 
i pozostałe układy zmieniające prędkość 

28.15.24.32 Mechanizmy i przekładnie zębate do urzą
dzeń stacjonarnych, przekładnie zębate 
walcowe i śrubowe 

8483 40 21 kg S 

28.15.24.33 Mechanizmy i przekładnie zębate do urzą
dzeń stacjonarnych, przekładnie zębate stoż
kowe i stożkowo-walcowe 

8483 40 23 kg S 

28.15.24.34 Mechanizmy i przekładnie zębate do urzą
dzeń stacjonarnych, przekładnie zębate 
ślimakowe 

8483 40 25 kg S 

28.15.24.40 Mechanizmy i przekładnie zębate, pozostałe 8483 40 29 kg S 

28.15.24.50 Skrzynie przekładniowe i pozostałe układy 
zmieniające prędkość, do urządzeń oraz 
pojazdów lądowych lub morskich, z wyłącze
niem kół i przekładni zębatych 

8483[.40(.51 + .59)] kg S 

28.15.24.73 Mechanizmy śrubowo-kulkowe lub śrubowo- 
wałeczkowe 

8483 40 30 kg S 

28.15.24.75 Elementy przekładniowe pozostałe (z wyłą
czeniem kół i przekładni zębatych, mecha
nizmów śrubowo-kulkowych lub śrubowo- 
wałeczkowych, skrzyń przekładniowych 
i pozostałych układów zmieniających pręd
kość) 

8483 40 90 kg S 

CPA: 28.15.25 Koła zamachowe i koła pasowe lub linowe, włączając wielokrążki i zblocza 

28.15.25.00 Koła zamachowe i koła pasowe lub linowe 
(włączając wielokrążki i zblocza) 

8483[.50(.20 + .80)] kg S 

CPA: 28.15.26 Sprzęgła rozłączne i nierozłączne, włączając przeguby uniwersalne 

28.15.26.00 Sprzęgła rozłączne i nierozłączne (włączając 
przeguby uniwersalne) 

8483[.60(.20 + .80)] kg S 

CPA: 28.15.31 Kulki, igiełki i wałeczki łożysk; części łożysk kulkowych i wałeczkowych 

28.15.31.30 Kulki, igiełki i wałeczki do łożysk kulkowych 
i wałeczkowych 

8482[.91(.10 + .90)] kg S S2 

28.15.31.50 Części do łożysk kulkowych i wałeczkowych 
(z wyłączeniem kulek, igiełek i wałeczków) 

8482 99 S S2 

CPA: 28.15.32 Części łańcuchów przegubowych z żeliwa lub stali 

28.15.32.00 Części łańcuchów przegubowych z żelaza lub 
stali 

7315 19 S
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CPA: 28.15.39 Części pozostałych łożysk i elementów napędowych, gdzie indziej niesklasyfikowane 

28.15.39.30 Części obudów łożysk 8483 90 20 S S2 

28.15.39.50 Części wałów napędowych, krzywkowych, 
wykorbionych, korb, łożysk ślizgowych, 
przekładni zębatych, mechanizmów 
śrubowo-kulkowych, śrubowo-wałeczkowych, 
skrzyń przekładniowych, przemienników 
momentu obrotowego, kół zamachowych 
i pasowych, sprzęgieł rozłącznych i nieroz 
łącznych, przegubów uniwersalnych 

8483[.90(.81 + .89)] S S2 

NACE: 28.21 Produkcja pieców, palenisk i palników piecowych 

CPA: 28.21.11 Palniki piecowe; mechaniczne podawacze węgla, włączając ich ruszty mechaniczne; mechaniczne urządzenia do 
usuwania popiołu oraz podobne urządzenia 

28.21.11.30 Palniki piecowe na paliwo ciekłe 8416[.10(.10 + .90)] p/st @ S 

28.21.11.50 Palniki piecowe na paliwo stałe lub gaz 
(włączając palniki wielopaliwowe) 

8416[.20(.10 + .20 + .80)] p/st @ S 

28.21.11.70 Paleniska automatyczne (włączając mecha
niczne podajniki, ruszty mechaniczne, 
mechaniczne urządzenia do usuwania 
popiołu oraz podobne urządzenia) 

8416 30 p/st @ S 

CPA: 28.21.12 Piece i paleniska przemysłowe lub laboratoryjne, nieelektryczne, włączając piece do spopielania, ale z wyłączeniem 
pieców piekarskich 

28.21.12.30 Piece i paleniska do prażenia, topienia lub 
innej obróbki cieplnej rud, pirytów lub 
metali, nieelektryczne 

8417 10 p/st @ S 

28.21.12.70 Piece i paleniska przemysłowe lub laborato
ryjne, nieelektryczne, w tym piece do 
spopielania (z wyłączeniem pieców do 
prażenia, topienia lub innej obróbki cieplnej 
rud, pirytów lub metali, pieców piekarni
czych, pieców suszarniczych i pieców do 
krakowania) 

8417[.80(.30 + .50 + .70)] kg S 

CPA: 28.21.13 Piece przemysłowe lub laboratoryjne, elektryczne; urządzenia działające na zasadzie indukcji lub strat dielekt
rycznych 

28.21.13.30 Elektryczne piece dla piekarni i ciastkarni 8514 10 10 p/st @ S 

28.21.13.51 Piece oporowe, przemysłowe lub laborato
ryjne (z wyłączeniem dla piekarni i ciastkarni) 

8514 10 80 kg S 

28.21.13.53 Piece indukcyjne, przemysłowe lub laborato
ryjne 

8514 20 10 kg S 

28.21.13.54 Piece elektryczne (z wyłączeniem indukcyj
nych i oporowych); urządzenia do obróbki 
cieplnej materiałów działające na zasadzie 
indukcji, inne niż piece 

8514[.20(.80) + .30 + .40] kg S
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CPA: 28.21.14 Części pieców, palenisk i palników piecowych 

28.21.14.30 Części palników piecowych na paliwo ciekłe, 
pyłowe lub na gaz, do mechanicznych 
podajników, mechanicznych rusztów, 
mechanicznych urządzeń do usuwania 
popiołu oraz podobnych urządzeń 

8416 90 S S2 

28.21.14.50 Części pieców przemysłowych lub laborato
ryjnych, nieelektrycznych 

8417 90 S S2 

28.21.14.70 Części przemysłowych lub laboratoryjnych 
elektrycznych pieców lub urządzeń do 
obróbki cieplnej materiałów, włączając do 
indukcyjnych lub do działających na zasadzie 
strat dielektrycznych 

8514 90 S S2 

NACE: 28.22 Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków 

CPA: 28.22.11 Wielokrążki i wciągniki, gdzie indziej niesklasyfikowane 

28.22.11.30 Wielokrążki i wciągniki, napędzane silnikiem 
elektrycznym (z wyłączeniem w rodzaju 
stosowanych do podnoszenia pojazdów) 

8425 11 p/st @ S 

28.22.11.70 Wielokrążki i wciągniki, nienapędzane silni
kiem elektrycznym (inne niż wyciągi pochyłe 
lub wyciągi w rodzaju stosowanych do 
podnoszenia pojazdów) 

8425 19 p/st @ S 

CPA: 28.22.12 Windy kopalniane; wciągarki zaprojektowane specjalnie do pracy pod powierzchnią ziemi; pozostałe wciągarki; 
przyciągarki 

28.22.12.00 Wciągarki i przyciągarki (z wyłączeniem 
w rodzaju stosowanych do podnoszenia 
pojazdów) 

8425[.31 + .39] p/st @ S 

CPA: 28.22.13 Podnośniki; wciągniki w rodzaju stosowanych do podnoszenia pojazdów 

28.22.13.30 Układy podnośnikowe wbudowane na stałe 
w rodzaju stosowanych w stacjach obsługi do 
podnoszenia pojazdów 

8425 41 p/st @ S 

28.22.13.50 Hydrauliczne podnośniki i wciągarki do 
podnoszenia pojazdów (z wyłączeniem 
w rodzaju stosowanych w stacjach obsługi) 

8425 42 p/st @ S 

28.22.13.70 Podnośniki i wciągarki do podnoszenia 
pojazdów (z wyłączeniem wbudowanych na 
stałe układów podnośnikowych w rodzaju 
stosowanych w stacjach obsługi, hydraulicz
nych podnośników i wciągarek) 

8425 49 p/st @ S 

CPA: 28.22.14 Żurawie; dźwignice; bramownice drogowe, wozy okraczające podsiębierne oraz wozy i wózki transportu 
wewnętrznego z urządzeniami dźwigowymi 

28.22.14.20 Suwnice na podporach stałych 8426 11 p/st @ S 

28.22.14.33 Bramownice drogowe na kołach ogumionych 
i wozy okraczające podsiębierne 

8426 12 p/st @ S
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28.22.14.35 Suwnice bramowe, bramownice torowe 
i suwnice mostowe 

8426 19 p/st @ S 

28.22.14.40 Żurawie wieżowe oraz żurawie bramowe lub 
platformowe 

8426[.20 + .30] p/st @ S 

28.22.14.50 Maszyny i urządzenia do podnoszenia 
o napędzie własnym zmontowane na 
szynach, służące do obsługi placów budowy, 
kamieniołomów itp. 

8426[.41 + .49] p/st @ S 

28.22.14.60 Maszyny i urządzenia do podnoszenia, 
zaprojektowane do zamontowania na pojaz
dach drogowych 

8426[.91(.10 + .90)] p/st @ S 

28.22.14.70 Maszyny i urządzenia do podnoszenia (z 
wyłączeniem suwnic na podporach stałych, 
żurawi wieżowych, suwnic bramowych, 
bramownic torowych, żurawi bramowych, 
suwnic mostowych, żurawi platformowych, 
bramownic drogowych, wozów okraczają
cych podsiębiernych, urządzeń o napędzie 
własnym) 

8426 99 p/st @ S 

CPA: 28.22.15 Wózki widłowe, pozostałe wozy i wózki transportu wewnętrznego; ciągniki w rodzaju stosowanych na peronach 
kolejowych 

28.22.15.13 Samobieżne wozy i wózki transportu 
wewnętrznego wyposażone w urządzenia 
podnoszące lub przenoszące, napędzane 
silnikiem elektrycznym, o wysokości 
podnoszenia 1 m lub większej 

8427 10 10 p/st @ S 

28.22.15.15 Samobieżne wozy i wózki transportu 
wewnętrznego wyposażone w urządzenia 
podnoszące lub przenoszące, napędzane 
silnikiem elektrycznym, o wysokości 
podnoszenia nieprzekraczającej 1 m 

8427 10 90 p/st @ S 

28.22.15.30 Samobieżne wozy i wózki transportu 
wewnętrznego wyposażone w urządzenia 
podnoszące lub przenoszące, nienapędzane 
silnikiem elektrycznym 

8427[.20(.11 + .19 + .90)] p/st @ S 

28.22.15.50 Wozy i wózki transportu wewnętrznego 
wyposażone w urządzenia podnoszące lub 
przenoszące (z wyłączeniem wózków samo
bieżnych) 

8427 90 p/st @ S 

28.22.15.70 Wozy i wózki transportu wewnętrznego, 
samobieżne, niewyposażone w urządzenia 
podnoszące ani przenoszące, w rodzaju 
stosowanych w zakładach produkcyjnych, 
magazynach, portach lub lotniskach, do 
przewozu towarów na niewielkie odległości; 
ciągniki typu stosowanych na peronach 
kolejowych 

8709[.11(.10 + .90) + 
.19(.10 + .90)] 

p/st @ S 

CPA: 28.22.16 Wyciągi pionowe i pochyłe, schody ruchome i chodniki ruchome 

28.22.16.30 Wyciągi pionowe i pochyłe, z napędem 
elektrycznym 

8428 10 20 p/st @ S 

28.22.16.50 Wyciągi pionowe i pochyłe (z wyłączeniem 
z napędem elektrycznym) 

8428 10 80 p/st @ S
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28.22.16.70 Schody ruchome i chodniki ruchome 8428 40 p/st @ S 

CPA: 28.22.17 Wyciągi i przenośniki pneumatyczne oraz pozostałe wyciągi i przenośniki o pracy ciągłej, do transportu towarów 
lub materiałów 

28.22.17.40 Wyciągi pneumatyczne i przenośniki pneu
matyczne 

8428[.20(.20 + .80)] p/st @ S 

28.22.17.50 Wyciągi i przenośniki kubełkowe, o pracy 
ciągłej, do transportu wyrobów lub materia 
łów 

8428 32 p/st @ S 

28.22.17.70 Wyciągi i przenośniki taśmowe, o pracy 
ciągłej, do transportu wyrobów lub materia 
łów 

8428 33 p/st @ S 

28.22.17.93 Przenośniki rolkowe do transportu wyrobów 
i materiałów (z wyłączeniem wyciągów 
i przenośników pneumatycznych, kubełko
wych i taśmowych oraz zaprojektowanych 
specjalnie do pracy pod ziemią) 

8428 39 20 p/st @ S 

28.22.17.95 Wyciągi i przenośniki, o pracy ciągłej, do 
transportu wyrobów i materiałów (z wyłą
czeniem wyciągów i przenośników pneuma
tycznych oraz zaprojektowanych do pracy 
pod ziemią, wyciągów i przenośników 
kubełkowych i taśmowych oraz przenoś
ników rolkowych) 

8428 39 90 p/st @ S 

CPA: 28.22.18 Pozostałe urządzenia do podnoszenia, przenoszenia, załadowywania lub rozładowywania 

28.22.18.20 Kolejki linowe, wyciągi krzesełkowe i narciar
skie, układy napędowe do kolejek linowych 
naziemnych 

8428 60 p/st @ S 

28.22.18.40 Urządzenia do podnoszenia, przenoszenia, 
załadunku lub rozładunku, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

8428 90 90 p/st @ S 

28.22.18.50 Ładowarki zaprojektowane specjalnie do 
pracy w rolnictwie 

8428[.90(.71 + .79)] p/st @ S 

CPA: 28.22.19 Części urządzeń dźwigowych i chwytaków 

28.22.19.30 Części urządzeń objętych pozycjami HS 
8425, 8427 i 8428 (z wyłączeniem 
wyciągów pionowych, pochyłych i schodów 
ruchomych) 

8431[.10 + .20 + .39] S S2 

28.22.19.50 Części wyciągów pionowych i pochyłych 
oraz schodów ruchomych 

8431 31 S S2 

28.22.19.70 Części pojazdów mechanicznych do trans
portu wewnątrzzakładowego, z własnym 
napędem, niewyposażonych w urządzenia 
podnośnikowe, w rodzaju stosowanych 
w zakładach produkcyjnych, magazynach, 
portach lub lotniskach, do przewozu 
towarów na niewielkie odległości, w tym 
ciągników w rodzaju stosowanych na pero
nach kolejowych, gdzie indziej niesklasyfiko
wane 

8709 90 S S2
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CPA: 28.22.20 Czerpaki, kubły, łyżki, szufle i chwytaki do dźwigów, koparek i podobne 

28.22.20.00 Czerpaki, kubły, łyżki, szufle i chwytaki do 
dźwigów, koparek i podobne 

8431 41 kg S S2 

NACE: 28.23 Produkcja maszyn i sprzętu biurowego (z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyj
nych) 

CPA: 28.23.11 Maszyny do pisania i maszyny do redagowania tekstów 

28.23.11.00 Maszyny do pisania i maszyny do redago
wania tekstów 

8469[.00(.10 + .91 + .99)] p/st @ S 

CPA: 28.23.12 Kalkulatory elektroniczne i kieszonkowe maszyny elektroniczne z funkcjami liczącymi do zapisu, odtwarzania 
i wyświetlania danych 

28.23.12.00 Kalkulatory elektroniczne i kieszonkowe 
maszyny elektroniczne z funkcjami liczącymi 
do zapisu, odtwarzania i wyświetlania danych 

8470[.10 + .21 + .29] p/st @ S 

CPA: 28.23.13 Maszyny do księgowania, kasy rejestrujące, maszyny do frankowania, maszyny do wydawania biletów i podobne 
maszyny, wyposażone w urządzenia liczące 

28.23.13.00 Maszyny do księgowania, kasy rejestrujące, 
maszyny do frankowania, maszyny do 
wydawania biletów i podobne maszyny, 
wyposażone w urządzenia liczące 

8470[.30 + .50 + .90] p/st @ S 

CPA: 28.23.21 Fotokopiarki optyczne, kopiarki stykowe lub termokopiarki 

28.23.21.00 Fotokopiarki z wbudowanym układem 
optycznym, fotokopiarki stykowe i termoko
piarki 

8443[.39(.10 + .31 + .39)] p/st @ S 

CPA: 28.23.22 Maszyny drukarskie offsetowe z podawaniem papieru w arkuszach, typu biurowego 

28.23.22.00 Maszyny drukarskie offsetowe typu biuro
wego z podawaniem papieru, o formacie 
arkusza ≤ 22 x 36 cm 

8443 12 p/st @ S 

CPA: 28.23.23 Pozostałe maszyny biurowe 

28.23.23.00 Pozostałe maszyny biurowe 8472[.10 + .30 + .90(.10 
+ .70)] + 8519 81 51 

p/st @ S 

CPA: 28.23.24 Części i akcesoria do maszyn do pisania oraz maszyn liczących 

28.23.24.00 Części i akcesoria maszyn do pisania oraz 
maszyn liczących 

8473[.10(.11 + .19 + .90) 
+ .21(.10 + .90) + .29(.10 
+ .90)] 

S
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CPA: 28.23.25 Części i akcesoria do pozostałych maszyn biurowych, z wyłączeniem fotokopiarek 

28.23.25.00 Części i akcesoria maszyn objętych pozycją 
HS 8472 

8473[.40(.11 + .18 + .80)] S 

CPA: 28.23.26 Części i akcesoria do fotokopiarek 

28.23.26.00 Części i akcesoria drukarek objętych pozycją 
HS 8443 3 

8443[.99(.10 + .90)] S S2 

NACE: 28.24 Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych 

CPA: 28.24.11 Narzędzia ręczne elektromechaniczne z samodzielnym silnikiem elektrycznym 

28.24.11.13 Wiertarki ręczne elektromechaniczne niewy
magające zewnętrznego źródła zasilania 

8467 21 10 p/st @ S 

28.24.11.15 Wiertarki ręczne elektropneumatyczne 
dowolnego rodzaju 

8467 21 91 p/st @ S 

28.24.11.17 Wiertarki ręczne elektromechaniczne dowol
nego rodzaju (z wyłączeniem wiertarek 
niewymagających zewnętrznego źródła zasi
lania i elektropneumatycznych) 

8467 21 99 p/st @ S 

28.24.11.20 Elektromechaniczne narzędzia ręczne niewy
magające zewnętrznego źródła zasilania (z 
wyłączeniem wiertarek, pił) 

8467 29 20 p/st @ S 

28.24.11.23 Piły ręczne łańcuchowe elektromechaniczne 8467 22 10 p/st @ S 

28.24.11.25 Piły ręczne tarczowe elektromechaniczne 8467 22 30 p/st @ S 

28.24.11.27 Piły ręczne elektromechaniczne (z wyłącze
niem pił łańcuchowych i pił tarczowych) 

8467 22 90 p/st @ S 

28.24.11.50 Ręczne szlifierki, szlifierki oscylacyjne i stru
garki, z samodzielnym silnikiem elektrycz
nym, wymagające zewnętrznego źródła zasi
lania 

8467[.29(.51 + .53 + .59 
+ .70)] 

p/st @ S 

28.24.11.80 Maszyny do przycinania żywopłotu i obci
narki do brzegów trawnika, elektromecha
niczne 

8467 29 80 p/st @ S 

28.24.11.85 Elektromechaniczne narzędzia ręczne, 
z samodzielnym silnikiem elektrycznym, 
wymagające zewnętrznego źródła zasilania (z 
wyłączeniem pił, wiertarek, szlifierek i szli
fierek oscylacyjnych, strugarek, maszyn do 
przycinania żywopłotu i obcinarek do 
brzegów trawnika) 

8467 29 85 p/st @ S
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CPA: 28.24.12 Pozostałe przenośne mechaniczne narzędzia ręczne 

28.24.12.40 Pneumatyczne narzędzia ręczne, włączając 
kombinowane obrotowo-udarowe 

8467[.11(.10 + .90) + .19] p/st @ S 

28.24.12.60 Piły łańcuchowe z własnym silnikiem innym 
niż elektryczny 

8467 81 p/st @ S 

28.24.12.80 Narzędzia ręczne hydrauliczne lub z własnym 
silnikiem innym niż elektryczny (z wyłącze
niem pił łańcuchowych) 

8467 89 p/st @ S 

CPA: 28.24.21 Części do elektromechanicznych narzędzi ręcznych z samodzielnym silnikiem elektrycznym 

28.24.21.00 Części do pił łańcuchowych i innych narzędzi 
ręcznych z własnym silnikiem (z wyłącze
niem narzędzi pneumatycznych) 

8467[.91 + .99] S S2 

CPA: 28.24.22 Części do pozostałych przenośnych mechanicznych narzędzi ręcznych 

28.24.22.50 Części do ręcznych narzędzi pneumatycznych 8467 92 S S2 

NACE: 28.25 Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych 

CPA: 28.25.11 Wymienniki ciepła i urządzenia do skraplania powietrza lub innych gazów 

28.25.11.30 Wymienniki ciepła 8419 50 p/st @ S 

28.25.11.50 Maszyny do skraplania powietrza lub innych 
gazów 

8419 60 p/st @ S 

CPA: 28.25.12 Urządzenia klimatyzacyjne, z wyłączeniem przeznaczonych dla gospodarstw domowych 

28.25.12.20 Klimatyzatory typu okiennego lub ściennego, 
samodzielne lub w systemach złożonych 
z oddzielnych części 

8415[.10(.10 + .90)] p/st @ S 

28.25.12.40 Urządzenia klimatyzacyjne w rodzaju stoso
wanych w pojazdach mechanicznych 

8415 20 p/st @ S 

28.25.12.50 Urządzenia klimatyzacyjne zawierające 
agregat chłodniczy (z wyłączeniem stosowa
nych w pojazdach mechanicznych, urządzeń 
samodzielnych lub w systemach złożonych 
z oddzielnych części) 

8415[.81 + .82] p/st @ S 

28.25.12.70 Urządzenia klimatyzacyjne niezawierające 
agregatu chłodniczego; urządzenia do prze
syłania powietrza; skrzynki i przyłącza do 
zmiany przepływu powietrza, urządzenia 
zapewniające stałość przepływu i klimakon
wektory wentylatorowe 

8415 83 p/st @ S
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CPA: 28.25.13 Urządzenia chłodnicze lub zamrażające i pompy cieplne, z wyłączeniem urządzeń przeznaczonych dla gospodarstw 
domowych 

28.25.13.33 Witryny i lady chłodnicze z wbudowanym 
agregatem chłodniczym lub parownikiem, do 
przechowywania zamrożonej żywności 

8418 50 11 p/st @ S 

28.25.13.35 Witryny i lady chłodnicze z wbudowanym 
agregatem chłodniczym lub parownikiem (z 
wyłączeniem tych do przechowywania 
zamrożonej żywności) 

8418 50 19 p/st @ S 

28.25.13.60 Meble chłodnicze z wbudowanym agregatem 
chłodniczym lub parownikiem (z wyłącze
niem łączonych chłodziarko-zamrażarek, 
wyposażonych w oddzielne drzwi 
zewnętrzne, chłodziarek domowych, witryn 
i lad chłodniczych) 

8418 50 90 p/st @ S 

28.25.13.80 Pompy cieplne, inne niż klimatyzatory objęte 
pozycją HS 8415 

8418 61 p/st @ S 

28.25.13.90 Urządzenia chłodnicze lub zamrażające, 
pozostałe 

8418 69 p/st @ S 

CPA: 28.25.14 Urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania gazów, gdzie indziej niesklasyfikowane 

28.25.14.10 Urządzenia i aparatura do filtrowania lub 
oczyszczania powietrza (z wyłączeniem 
filtrów powietrza dolotowego do silników 
spalinowych) 

8421 39 20 p/st @ S 

28.25.14.30 Urządzenia i aparatura do filtrowania lub 
oczyszczania gazów (innych niż powietrze i z 
wyłączeniem urządzeń wykorzystujących 
procesy katalityczne i separatorów izotopo
wych) 

8421 39 80 p/st @ S 

28.25.14.40 Urządzenia i aparatura do filtrowania lub 
oczyszczania gazów metodą katalityczną (z 
wyłączeniem filtrów powietrza dolotowego 
do silników spalinowych, urządzeń i apara
tury do filtrowania lub oczyszczania powiet
rza) 

8421 39 60 p/st @ S 

CPA: 28.25.20 Wentylatory, z wyłączeniem stołowych, podłogowych, ściennych, okiennych, sufitowych lub dachowych 

28.25.20.30 Wentylatory osiowe (z wyłączeniem wenty
latorów stołowych, podłogowych, ściennych, 
okiennych, sufitowych lub dachowych, 
z wbudowanym silnikiem elektrycznym 
o mocy nieprzekraczającej 125 W) 

8414 59 20 p/st @ S 

28.25.20.50 Wentylatory promieniowe (z wyłączeniem 
wentylatorów stołowych, podłogowych, 
ściennych, okiennych, sufitowych lub dacho
wych, z wbudowanym silnikiem elek
trycznym o mocy nieprzekraczającej 125 W) 

8414 59 40 p/st @ S
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28.25.20.70 Wentylatory (z wyłączeniem wentylatorów 
stołowych, podłogowych, ściennych, sufito
wych lub dachowych, z wbudowanym silni
kiem elektrycznym o mocy nieprzekracza
jącej 125 W, osiowych, promieniowych) 

8414 59 80 p/st @ S 

CPA: 28.25.30 Części przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych 

28.25.30.10 Części do klimatyzatorów (włączając skra
placze, absorbery, parowniki i warniki) 

8415 90 S S2 

28.25.30.30 Meble przystosowane do wbudowania urzą
dzeń chłodniczych lub zamrażających (włą
czając parowniki, kompletne zestawy chło
dzące) 

8418 91 p/st @ S 

28.25.30.50 Części do urządzeń chłodniczych nieprze
znaczonych do użytku domowego (włączając 
parowniki i skraplacze) 

8418 99 10 p/st @ S 

28.25.30.70 Części urządzeń chłodzących lub zamrażają
cych oraz pomp cieplnych, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

8418 99 90 S 

28.25.30.80 Części maszyn i urządzeń przemysłowych 
i laboratoryjnych, nawet ogrzewanych elek
trycznie, do obróbki materiałów w procesach 
wymagających zmiany temperatury, i części 
nieelektrycznych urządzeń przepływowych 
lub pojemnościowych do podgrzewania 
wody, gdzie indziej niesklasyfikowane 

8419[.90(.15 + .85)] S S2 

NACE: 28.29 Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 

CPA: 28.29.11 Wytwornice gazu generatorowego lub wodnego; wytwornice acetylenu i podobne; instalacje do destylacji lub 
rektyfikacji 

28.29.11.00 Wytwornice gazu generatorowego lub 
wodnego; wytwornice acetylenu i podobne; 
instalacje do destylacji lub rektyfikacji 

8405 10 + 8419 40 p/st @ S 

CPA: 28.29.12 Urządzenia i aparatura do filtrowania lub oczyszczania cieczy 

28.29.12.30 Urządzenia i aparatura do filtrowania lub 
oczyszczania wody 

8421 21 p/st @ S 

28.29.12.50 Urządzenia i aparatura do filtrowania 
i oczyszczania napojów (z wyłączeniem 
wody) 

8421 22 p/st @ S 

28.29.12.70 Urządzenia i aparatura do filtrowania lub 
oczyszczania substancji stałych lub cieczy, 
z wyłączeniem do wody i napojów, wirówek 
i suszarek wirowych, filtrów oleju/paliwa do 
silników spalinowych 

8421 29 p/st @ S
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CPA: 28.29.13 Filtry do oleju lub paliwa oraz filtry powietrza dolotowego do silników spalinowych 

28.29.13.30 Filtry do oleju lub do paliwa do silników 
spalinowych 

8421 23 p/st @ S 

28.29.13.50 Filtry powietrza dolotowego do silników 
spalinowych 

8421 31 p/st @ S 

CPA: 28.29.21 Urządzenia do czyszczenia, napełniania, pakowania lub paczkowania butelek lub innych pojemników 

28.29.21.20 Urządzenia do czyszczenia lub suszenia 
butelek lub innych pojemników 

8422 20 p/st @ S 

28.29.21.50 Urządzenia do napełniania, zamykania, 
uszczelniania, kapslowania lub etykietowania 
butelek, puszek, pudełek, worków lub innych 
pojemników, urządzenia do gazowania 
napojów 

8422 30 p/st @ S 

28.29.21.80 Urządzenia do pakowania lub paczkowania 
(z wyłączeniem urządzeń do napełniania, 
zamykania, uszczelniania, kapslowania lub 
etykietowania butelek, puszek, pudełek, 
worków lub innych pojemników) 

8422 40 p/st @ S 

CPA: 28.29.22 Gaśnice, pistolety natryskowe, maszyny do wytwarzania strumienia pary lub piasku oraz podobne urządzenia 
mechaniczne, z wyłączeniem przeznaczonych dla rolnictwa 

28.29.22.10 Gaśnice 8424 10 p/st @ S 

28.29.22.20 Pistolety natryskowe i podobne urządzenia 8424 20 p/st @ S 

28.29.22.30 Maszyny do wytwarzania strumienia pary lub 
piasku i podobne maszyny wytwarzające 
strumień czynnika roboczego (z wyłączeniem 
gaśnic, pistoletów natryskowych i podobnych 
urządzeń) 

8424[.30(.01 + .08 + .10 
+ .90)] 

p/st @ S 

28.29.22.40 Urządzenia mechaniczne do miotania, 
rozpraszania lub rozpylania, pozostałe 

8424 89 p/st @ S 

CPA: 28.29.23 Uszczelki z cienkiej blachy; uszczelnienia mechaniczne 

28.29.23.00 Uszczelki i podobne przekładki, z cienkiej 
blachy łączonej z innym materiałem lub 
wykonane z dwóch lub więcej warstw 
metalu; uszczelnienia mechaniczne 

8484[.10 + .20] kg S 

CPA: 28.29.31 Urządzenia do ważenia do celów przemysłowych; wagi do ciągłego ważenia towarów na przenośnikach; wagi do 
porównywania ważonej masy z zadaną wartością stałą oraz wagi służące do podawania ustalonej z góry masy 
materiału 

28.29.31.30 Wagi do ciągłego i nieciągłego ważenia 
towarów na przenośnikach 

8423 20 p/st @ S 

28.29.31.80 Automatyczne dozowniki grawimetryczne 8423 30 p/st @ S
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CPA: 28.29.32 Wagi do ważenia osób i wagi do stosowania w gospodarstwie domowym 

28.29.32.00 Wagi do ważenia osób, włączając wagi do 
ważenia niemowląt; wagi do stosowania 
w gospodarstwie domowym 

8423[.10(.10 + .90)] p/st @ S 

CPA: 28.29.39 Pozostałe urządzenia do ważenia i mierzenia 

28.29.39.10 Wagi kontrolne i automatyczne urządzenia 
do porównywania ważonej masy z wartością 
stałą, o maksymalnej nośności wagi nieprze
kraczającej 5 000 kg 

8423[.81(.10) + .82(.10)] p/st @ S 

28.29.39.30 Urządzenia do ważenia i etykietowania, wagi 
pomostowe i pozostałe urządzenia ważące (z 
wyłączeniem wag: sklepowych, osobowych, 
domowych, do ciągłego ważenia towarów na 
przenośnikach, do porównywania ważonej 
masy z wartością stałą, o czułości nieprze
kraczającej 5 cg) 

8423[.81(.30 + .90) + 
.82(.90) + .89] 

p/st @ S 

28.29.39.50 Wagi sklepowe o maksymalnej nośności 
nieprzekraczającej 30 kg 

8423 81 50 p/st @ S 

28.29.39.60 Niwelatory 9015[.30(.10 + .90)] p/st @ S 

28.29.39.75 Łaty miernicze i przymiary taśmowe oraz 
linijki z podziałką 

9017 80 10 p/st @ S 

28.29.39.79 Ręczne przyrządy do pomiaru długości, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

9017 80 90 S 

CPA: 28.29.41 Wirówki, gdzie indziej niesklasyfikowane 

28.29.41.00 Wirówki (z wyłączeniem wirówek do mleka, 
suszarek do odzieży, wirówek stosowanych 
w laboratoriach) 

8421 19 70 p/st @ S 

CPA: 28.29.42 Kalandry lub inne maszyny do walcowania, z wyłączeniem maszyn do walcowania metalu lub szkła 

28.29.42.00 Kalandry lub inne maszyny do walcowania, 
z wyłączeniem maszyn do walcowania 
metalu lub szkła 

8420[.10(.10 + .30 + .80)] p/st @ S 

CPA: 28.29.43 Automaty sprzedające 

28.29.43.30 Automaty do sprzedaży wyrobów zawierające 
urządzenia podgrzewające lub schładzające 

8476[.21 + .81] p/st @ S 

28.29.43.50 Automaty do sprzedaży wyrobów (włączając 
automaty do wymiany pieniędzy) (z wyłą
czeniem zawierających urządzenia podgrze
wające lub schładzające) 

8476[.29 + .89] p/st @ S
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CPA: 28.29.50 Zmywarki do naczyń typu przemysłowego 

28.29.50.00 Zmywarki do naczyń typu przemysłowego 8422 19 p/st @ S 

CPA: 28.29.60 Urządzenia do obróbki materiałów poprzez proces obejmujący zmianę temperatury, gdzie indziej niesklasyfikowane 

28.29.60.30 Chłodnie kominowe i podobne instalacje do 
chłodzenia bezpośredniego za pomocą wody 
obiegowej 

8419 89 10 p/st @ S 

28.29.60.50 Instalacje do metalizacji próżniowej 8419 89 30 p/st @ S 

28.29.60.90 Maszyny i instalacje przemysłowe lub labo
ratoryjne, nawet ogrzewane elektrycznie, do 
obróbki materiałów w procesach wymagają
cych zmiany temperatury, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

8419 89 98 p/st @ S 

CPA: 28.29.70 Maszyny i urządzenia do lutowania miękkiego i twardego, spawania lub zgrzewania, nieelektryczne; maszyny 
i urządzenia do gazowego odpuszczania powierzchniowego 

28.29.70.20 Palniki ręczne do lutowania twardego i mięk
kiego, spawania lub zgrzewania (z wyłącze
niem elektrycznych, laserowych, wykorzystu
jących wiązkę światła lub fotonów, ultra
dźwięki, wiązkę elektronów, impulsy magne
tyczne lub łuk plazmowy) 

8468 10 p/st @ S 

28.29.70.90 Maszyny i urządzenia do lutowania mięk
kiego i twardego, spawania i odpuszczania 
powierzchniowego (z wyjątkiem palników 
ręcznych oraz maszyn i urządzeń elektrycz
nych) 

8468[.20 + .80] p/st @ S 

CPA: 28.29.81 Części do wytwornic gazu generatorowego lub gazu wodnego 

28.29.81.00 Części do wytwornic gazu generatorowego 
lub wodnego, wytwornic acetylenu oraz 
podobnych wytwornic gazu metodą wodną 

8405 90 S S2 

CPA: 28.29.82 Części wirówek; części do urządzeń i aparatury do filtrowania lub oczyszczania cieczy lub gazów 

28.29.82.20 Części wirówek i suszarek wirówkowych 8421 91 S S2 

28.29.82.50 Części urządzeń i aparatów do filtrowania lub 
oczyszczania cieczy lub gazów (z wyłącze
niem części do wirówek i suszarek wirów
kowych) 

8421 99 S S2
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CPA: 28.29.83 Części kalandrów lub pozostałych urządzeń mechanicznych do walcowania; części mechanicznych urządzeń 
rozpylających, odważniki i części do urządzeń ważących; części automatów sprzedających 

28.29.83.13 Walce do kalandrów lub innych maszyn do 
walcowania (z wyłączeniem do kalandrów 
lub maszyn do walcowania metalu lub szkła) 

8420[.91(.10 + .80)] p/st @ S 

28.29.83.15 Części do kalandrów lub innych maszyn do 
walcowania (z wyłączeniem walców, części 
do kalandrów lub maszyn do walcowania 
metalu lub szkła) 

8420 99 S S2 

28.29.83.20 Odważniki dowolnego rodzaju do wag; części 
urządzeń ważących (z wyłączeniem do wag 
o czułości nieprzekraczającej 5 cg) 

8423 90 S S2 

28.29.83.40 Części maszyn i urządzeń do miotania, 
rozpraszania lub rozpylania cieczy/proszków: 
do gaśnic, pistoletów natryskowych i podob
nych urządzeń oraz do maszyn do wytwa
rzania strumienia pary/piasku 

8424 90 S S2 

28.29.83.50 Części automatów do sprzedaży wyrobów 
(włączając automatów do wymiany pienię
dzy) 

8476 90 S S2 

CPA: 28.29.84 Części maszyn i urządzeń niezawierające złączy elektrycznych, gdzie indziej niesklasyfikowane 

28.29.84.00 Smarownice, natłuszczarki, olejowe pier 
ścienie uszczelniające, pokrętła, dźwignie, 
uchwyty, osłony bezpieczeństwa oraz płyty 
fundamentowe dla urządzeń mechanicznych, 
nieautomatyczne 

8487[.90(.40 + .51 + .57 
+ .59 + .90)] 

S S2 

CPA: 28.29.85 Części przemysłowych zmywarek do naczyń oraz maszyn do czyszczenia, napełniania, pakowania lub paczkowania 

28.29.85.10 Części zmywarek do naczyń 8422 90 10 S S2 

28.29.85.20 Części maszyn do pakowania i paczkowania 8422 90 90 S S2 

CPA: 28.29.86 Części nieelektrycznych maszyn i urządzeń do lutowania miękkiego i twardego, spawania lub zgrzewania; części 
maszyn i urządzeń do gazowego odpuszczania powierzchniowego 

28.29.86.00 Części maszyn i urządzeń objętych pozycją 
HS 8468 

8468 90 S S2 

NACE: 28.30 Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa 

CPA: 28.30.10 Ciągniki kierowane przez pieszego 

28.30.10.00 Ciągniki kierowane przez pieszego 8701 10 p/st @ S
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CPA: 28.30.21 Ciągniki o mocy silnika ≤ 37 kW 

28.30.21.00 Ciągniki rolnicze i stosowane w leśnictwie, 
kołowe, nowe, o mocy silnika nieprzekra
czającej 37 kW 

8701[.90(.11 + .20)] p/st @ S 

CPA: 28.30.22 Ciągniki o mocy silnika > 37 kW i ≤ 59 kW 

28.30.22.00 Ciągniki rolnicze i stosowane w leśnictwie, 
kołowe, nowe, o mocy silnika ponad 37 kW, 
ale nieprzekraczającej 59 kW (z wyłączeniem 
ciągników kierowanych przez pieszego) 

8701 90 25 p/st @ S 

CPA: 28.30.23 Ciągniki o mocy silnika > 59 kW 

28.30.23.30 Ciągniki rolnicze i stosowane w leśnictwie, 
kołowe, nowe, o mocy silnika ponad 59 kW, 
ale nieprzekraczającej 75 kW (z wyłączeniem 
ciągników kierowanych przez pieszego) 

8701 90 31 p/st @ S 

28.30.23.50 Ciągniki rolnicze i stosowane w leśnictwie, 
kołowe, nowe, o mocy silnika ponad 75 kW, 
ale nieprzekraczającej 90 kW (z wyłączeniem 
ciągników kierowanych przez pieszego) 

8701 90 35 p/st @ S 

28.30.23.70 Ciągniki rolnicze i stosowane w leśnictwie, 
kołowe, nowe, o mocy silnika ponad 90 kW 
(z wyłączeniem ciągników kierowanych przez 
pieszego) 

8701 90 39 p/st @ S 

28.30.23.90 Ciągniki nowe, z wyłączeniem rolniczych 
i stosowanych w leśnictwie, kołowych, 
kierowanych przez pieszego, drogowych do 
ciągnięcia naczep, gąsienicowych, stosowa
nych na peronach kolejowych 

8701 90 90 p/st @ S 

CPA: 28.30.31 Pługi 

28.30.31.40 Pługi 8432 10 p/st @ S 

CPA: 28.30.32 Brony, spulchniarki, kultywatory, brony-chwastowniki i glebogryzarki 

28.30.32.10 Spulchniarki i kultywatory 8432 29 10 p/st @ S 

28.30.32.20 Brony talerzowe 8432 21 p/st @ S 

28.30.32.30 Brony (z wyłączeniem talerzowych) 8432 29 30 p/st @ S 

28.30.32.50 Glebogryzarki 8432 29 50 p/st @ S 

28.30.32.70 Odchwaszczarki i opielacze 8432 29 90 p/st @ S
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CPA: 28.30.33 Siewniki, sadzarki oraz maszyny do przesadzania 

28.30.33.33 Napędzane centralnie siewniki do siewu 
rzędowego punktowego, stosowane w rolnic
twie i ogrodnictwie 

8432 30 11 p/st @ S 

28.30.33.35 Siewniki stosowane w rolnictwie i ogrodnic
twie (z wyłączeniem napędzanych centralnie 
siewników do siewu rzędowego punktowego) 

8432 30 19 p/st @ S 

28.30.33.50 Sadzarki i maszyny do przesadzania 8432 30 90 p/st @ S 

CPA: 28.30.34 Roztrząsacze obornika i rozsiewacze nawozów 

28.30.34.30 Rozsiewacze nawozów mineralnych lub 
chemicznych do przygotowania gleby 

8432 40 10 p/st @ S 

28.30.34.50 Roztrząsacze obornika i rozsiewacze 
nawozów (z wyłączeniem rozsiewaczy do 
nawozów mineralnych lub chemicznych) 

8432 40 90 p/st @ S 

CPA: 28.30.39 Pozostałe maszyny dla rolnictwa i leśnictwa do uprawy gleby 

28.30.39.00 Maszyny dla rolnictwa, leśnictwa i ogrod
nictwa do uprawy gleby, gdzie indziej nie 
sklasyfikowane; walce do pielęgnacji traw
ników lub terenów sportowych 

8432 80 p/st @ S 

CPA: 28.30.40 Kosiarki do pielęgnacji trawników, parków lub terenów sportowych 

28.30.40.10 Kosiarki do pielęgnacji trawników, parków, 
pól golfowych lub terenów sportowych, 
elektryczne 

8433[.11(.10) + .19(.10)] p/st @ S 

28.30.40.30 Kosiarki do pielęgnacji trawników, parków 
lub terenów sportowych, z napędem 
nieelektrycznym, z urządzeniem tnącym 
obracającym się w płaszczyźnie poziomej 

8433[.11(.51 + .59 + .90)] p/st @ S 

28.30.40.50 Kosiarki silnikowe do pielęgnacji trawników, 
parków lub terenów sportowych, z napędem 
nieelektrycznym, z urządzeniem tnącym 
obracającym się w płaszczyźnie pionowej lub 
z listwą tnącą 

8433[.19(.51 + .59 + .70)] p/st @ S 

28.30.40.70 Kosiarki do pielęgnacji trawników, parków 
lub terenów sportowych, bez silnika 

8433 19 90 p/st @ S 

CPA: 28.30.51 Kosiarki, włączając zespoły tnące montowane na ciągnikach, gdzie indziej niesklasyfikowane 

28.30.51.30 Kosiarki silnikowe (z wyłączeniem kosiarek 
do pielęgnacji trawników, parków, pól 
golfowych lub terenów sportowych) 

8433 20 10 p/st @ S 

28.30.51.50 Kosiarki, włączając z listwą tnącą, przezna
czone do montowania na ciągniku lub holo
wania przez ciągnik 

8433 20 50 p/st @ S
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28.30.51.70 Kosiarki (z wyłączeniem silnikowych, do 
pielęgnacji trawników, parków, pól golfo
wych lub terenów sportowych, przeznaczo
nych do holowania przez ciągnik lub 
montowania na ciągniku) 

8433 20 90 p/st @ S 

CPA: 28.30.52 Maszyny do zbioru siana 

28.30.52.00 Maszyny do zbioru siana 8433 30 p/st @ S 

CPA: 28.30.53 Prasy do belowania słomy lub paszy, włączając prasy zbierające 

28.30.53.40 Prasy do belowania słomy lub paszy, 
włączając prasy zbierające 

8433 40 p/st @ S 

CPA: 28.30.54 Maszyny do zbioru roślin okopowych 

28.30.54.20 Kopaczki do ziemniaków i kombajny ziem
niaczane 

8433 53 10 p/st @ S 

28.30.54.50 Ogławiacze buraków i kombajny buraczane 8433 53 30 p/st @ S 

28.30.54.80 Maszyny do zbioru roślin okopowych (z 
wyłączeniem kopaczek do ziemniaków 
i kombajnów ziemniaczanych, ogławiaczy 
buraków i kombajnów buraczanych) 

8433 53 90 p/st @ S 

CPA: 28.30.59 Maszyny żniwne i omłotowe, gdzie indziej niesklasyfikowane 

28.30.59.15 Kombajny zbożowe 8433 51 p/st @ S 

28.30.59.30 Rolnicze maszyny omłotowe (z wyłączeniem 
kombajnów zbożowych) 

8433 52 p/st @ S 

28.30.59.45 Silosokombajny (z wyłączeniem samobież
nych) 

8433 59 19 p/st @ S 

28.30.59.60 Silosokombajny samobieżne 8433 59 11 p/st @ S 

28.30.59.70 Maszyny do zbioru (z wyłączeniem 
kombajnów zbożowych, maszyn do zbioru 
roślin okopowych, silosokombajnów) 

8433 59 85 p/st @ S 

CPA: 28.30.60 Maszyny do wyrzucania, rozpylania i rozpryskiwania płynów lub proszków dla celów rolniczych lub ogrodnictwa 

28.30.60.10 Urządzenia nawadniające rolnicze lub ogrod
nicze 

8424 81 10 p/st @ S 

28.30.60.30 Urządzenia mechaniczne przenośne, nawet 
z silnikiem, do rozrzucania, rozpraszania lub 
rozpylania cieczy lub proszków, rolnicze lub 
ogrodnicze (z wyłączeniem urządzeń nawad
niających) 

8424 81 30 p/st @ S
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28.30.60.50 Opryskiwacze i opylacze, przeznaczone do 
montowania na ciągnikach rolniczych lub 
holowania przez ciągniki (z wyłączeniem 
urządzeń nawadniających) 

8424 81 91 p/st @ S 

28.30.60.90 Pozostałe urządzenia rolnicze lub ogrodnicze 8424 81 99 p/st @ S 

CPA: 28.30.70 Przyczepy samozaładowcze lub samowyładowcze oraz naczepy dla celów rolniczych 

28.30.70.40 Samozaładowcze lub samowyładowcze przy
czepy lub naczepy do celów rolniczych 

8716 20 p/st @ S 

CPA: 28.30.81 Urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania jaj, owoców lub pozostałych produktów rolnych, 
z wyłączeniem nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych 

28.30.81.00 Urządzenia do czyszczenia, sortowania lub 
klasyfikowania jaj, owoców lub pozostałych 
produktów rolnych 

8433 60 p/st @ S 

CPA: 28.30.82 Dojarki mechaniczne 

28.30.82.00 Dojarki mechaniczne 8434 10 p/st @ S 

CPA: 28.30.83 Urządzenia do przygotowania karmy i paszy dla zwierząt 

28.30.83.00 Urządzenia do przygotowywania karmy 
i paszy dla zwierząt 

8436 10 p/st @ S 

CPA: 28.30.84 Inkubatory i wylęgarnie drobiu 

28.30.84.00 Inkubatory i wylęgarnie drobiu 8436 21 p/st @ S 

CPA: 28.30.85 Urządzenia drobiarskie 

28.30.85.00 Urządzenia drobiarskie (z wyłączeniem inku
batorów i wylęgarni drobiu) 

8436 29 p/st @ S 

CPA: 28.30.86 Maszyny i urządzenia dla rolnictwa, ogrodnictwa, leśnictwa, hodowli drobiu lub pszczół, gdzie indziej nieskla
syfikowane 

28.30.86.30 Urządzenia dla leśnictwa 8436 80 10 p/st @ S 

28.30.86.60 Pozostałe urządzenia objęte pozycją HS 8436 8436 80 90 p/st @ S 

CPA: 28.30.91 Części maszyn żniwnych i omłotowych, kosiarek, urządzeń do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania jaj, 
owoców lub pozostałych produktów rolnych (z wyłączeniem nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych) 

28.30.91.00 Części maszyn i urządzeń objętych pozycją 
HS 8433 

8433 90 S S2 

CPA: 28.30.92 Części maszyn do uprawy gleby 

28.30.92.00 Części maszyn stosowanych w rolnictwie, 
ogrodnictwie lub leśnictwie, do przygoto
wania lub uprawy gleby 

8432 90 S S2
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CPA: 28.30.93 Części pozostałych urządzeń dla rolnictwa i leśnictwa 

28.30.93.30 Części urządzeń drobiarskich lub inkuba
torów i wylęgarni drobiu 

8436 91 S S2 

28.30.93.80 Części urządzeń objętych pozycją HS 8436, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

8436 99 S S2 

CPA: 28.30.94 Części dojarek mechanicznych i części urządzeń mleczarskich 

28.30.94.00 Części dojarek mechanicznych i części urzą
dzeń mleczarskich 

8434 90 S S2 

NACE: 28.41 Produkcja maszyn do obróbki metalu 

CPA: 28.41.11 Obrabiarki do obróbki metalu polegającej na usuwaniu materiału za pomocą lasera, metodą ultradźwiękową lub 
podobną 

28.41.11.10 Obrabiarki do obróbki dowolnych mate
riałów przez usuwanie materiału z wykorzys
taniem wiązki lasera lub innej wiązki świet
lnej lub fotonowej 

8456 10 p/st @ S 

28.41.11.30 Obrabiarki do obróbki dowolnych mate
riałów przez usuwanie nadmiaru materiału, 
działające na zasadzie ultradźwięków (z 
wyłączeniem obrabiarek do produkcji 
elementów półprzewodnikowych lub elek
tronicznych układów scalonych) 

8456 20 p/st @ S 

28.41.11.50 Obrabiarki do obróbki dowolnych mate
riałów przez usuwanie nadmiaru materiału, 
działające na zasadzie elektroerozyjnej 

8456[.30(.11 + .19 + .90)] p/st @ S 

28.41.11.70 Obrabiarki do obróbki dowolnych mate
riałów przez usuwanie materiału z wykorzys
taniem procesów elektrochemicznych, wiązki 
elektronów, wiązki jonów lub łuku plazmo
wego 

8456 90 80 p/st @ S 

28.41.11.80 Obrabiarki do obróbki dowolnych mate
riałów przez usuwanie nadmiaru materiału, 
działające na zasadzie ultradźwięków, stoso
wane do produkcji elementów półprzewod
nikowych lub elektronicznych układów 
scalonych 

8486 20 10 p/st @ S 

CPA: 28.41.12 Centra obróbkowe, obrabiarki zespołowe i wielostanowiskowe obrabiarki przestawialne, do metalu 

28.41.12.20 Centra obróbkowe do metalu, horyzontalne 8457 10 10 p/st @ S 

28.41.12.40 Centra obróbkowe do metalu, pionowe 
(włączając kombinowane horyzontalne 
i pionowe) 

8457 10 90 p/st @ S
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28.41.12.50 Obrabiarki zespołowe (jednostanowiskowe) 
do obróbki metalu 

8457 20 p/st @ S 

28.41.12.70 Obrabiarki wielostanowiskowe przenośni
kowe do obróbki metalu 

8457[.30(.10 + .90)] p/st @ S 

CPA: 28.41.21 Tokarki do usuwania metalu 

28.41.21.23 Tokarki poziome, centra tokarskie, do 
usuwania metalu, sterowane numerycznie 

8458 11 20 p/st @ S 

28.41.21.27 Tokarki poziome, automaty tokarskie, do 
usuwania metalu, sterowane numerycznie (z 
wyłączeniem centrów tokarskich) 

8458[.11(.41 + .49)] p/st @ S 

28.41.21.29 Tokarki poziome do usuwania metalu, stero
wane numerycznie (z wyłączeniem centrów 
tokarskich, automatów tokarskich) 

8458 11 80 p/st @ S 

28.41.21.40 Tokarki poziome do usuwania metalu, 
niesterowane numerycznie 

8458 19 p/st @ S 

28.41.21.60 Tokarki, włączając centra tokarskie, do 
usuwania metalu (z wyłączeniem tokarek 
poziomych) 

8458[.91(.20 + .80) + .99] p/st @ S 

CPA: 28.41.22 Obrabiarki do wiercenia, wytaczania, frezowania metalu; obrabiarki do gwintowania otworów w metalu, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

28.41.22.13 Wiertarki do metalu, sterowane numerycznie 
(z wyłączeniem obrabiarek z jednostkami 
obróbkowymi prowadnicowymi) 

8459 21 p/st @ S 

28.41.22.17 Frezarki wspornikowe do metalu, sterowane 
numerycznie (z wyłączeniem wiertarko- 
frezarek) 

8459 51 p/st @ S 

28.41.22.23 Frezarki narzędziowe do metalu, sterowane 
numerycznie (z wyłączeniem wiertarko- 
frezarek, frezarek wspornikowych) 

8459 61 10 p/st @ S 

28.41.22.25 Frezarki do metalu, sterowane numerycznie 
(włączając ciężkie frezarki wzdłużne) (z 
wyłączeniem wiertarko-frezarek, frezarek 
wspornikowych, frezarek narzędziowych) 

8459 61 90 p/st @ S 

28.41.22.33 Obrabiarki do metalu z jednostkami obrób
kowymi prowadnicowymi do wiercenia, 
wytaczania, frezowania lub gwintowania 
wałków lub otworów 

8459 10 p/st @ S
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28.41.22.35 Wiertarki do metalu, niesterowane nume
rycznie (z wyłączeniem wiertarek z jednost
kami obróbkowymi prowadnicowymi) 

8459 29 p/st @ S 

28.41.22.40 Wytaczarki i wiertarko-frezarki do metalu, 
sterowane numerycznie (z wyłączeniem 
wiertarek) 

8459[.31 + .40(.10)] p/st @ S 

28.41.22.60 Wytaczarki i wiertarko-frezarki do metalu, 
niesterowane numerycznie (z wyłączeniem 
wiertarek) 

8459[.39 + .40(.90)] p/st @ S 

28.41.22.70 Frezarki do obróbki metalu, niesterowane 
numerycznie (z wyłączeniem wiertarko- 
frezarek) 

8459[.59 + .69(.10 + .90)] p/st @ S 

28.41.22.80 Obrabiarki do gwintowania wałków 
i otworów w metalu (z wyłączeniem wierta
rek) 

8459 70 p/st @ S 

CPA: 28.41.23 Obrabiarki do stępiania ostrych krawędzi, ostrzenia, szlifowania lub innego rodzaju operacji wykończeniowych 
w obróbce metalu 

28.41.23.05 Szlifierki do powierzchni płaskich, z możli
wością ustawienia położenia wzdłuż 
dowolnej osi z dokładnością 0,01 mm lub 
wyższą, do metalu, sterowane numerycznie 

8460 11 p/st @ S 

28.41.23.15 Szlifierki do powierzchni cylindrycznych, 
z możliwością ustawienia położenia wzdłuż 
dowolnej osi z dokładnością 0,01 mm lub 
wyższą, do metalu, sterowane numerycznie 

8460[.21(.11 + .15 + .19)] p/st @ S 

28.41.23.25 Szlifierki do metalu z możliwością ustawienia 
położenia wzdłuż dowolnej osi z dokładno 
ścią do 0,01 mm lub wyższą, z wyłączeniem 
szlifierek do powierzchni płaskich, do 
powierzchni cylindrycznych oraz nieposiada
jących sterowania numerycznego 

8460 21 90 p/st @ S 

28.41.23.35 Szlifierki do powierzchni płaskich, z możli
wością ustawienia położenia wzdłuż 
dowolnej osi z dokładnością 0,01 mm lub 
wyższą, do metalu, niesterowane numerycz
nie 

8460 19 p/st @ S 

28.41.23.45 Szlifierki do powierzchni cylindrycznych, 
z możliwością ustawienia położenia wzdłuż 
dowolnej osi z dokładnością 0,01 mm lub 
wyższą, do metalu, niesterowane numerycz
nie 

8460 29 10 p/st @ S
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28.41.23.55 Szlifierki do metalu z możliwością ustawienia 
położenia wzdłuż dowolnej osi z dokładno 
ścią do 0,01 mm lub wyższą, niesterowane 
numerycznie, z wyłączeniem szlifierek do 
powierzchni płaskich, szlifierek do 
powierzchni cylindrycznych 

8460 29 90 p/st @ S 

28.41.23.65 Ostrzarki (szlifierko-ostrzarki narzędziowe) 
do metalu, sterowane numerycznie 

8460 31 p/st @ S 

28.41.23.75 Ostrzarki (szlifierko-ostrzarki narzędziowe) 
do metalu, niesterowane numerycznie 

8460 39 p/st @ S 

28.41.23.85 Osełkownice lub docierarki, do obróbki 
metalu 

8460[.40(.10 + .90)] p/st @ S 

28.41.23.95 Urządzenia do stępiania lub polerowania 
ostrych krawędzi metalowych (z wyłączeniem 
urządzeń do obróbki wykończającej uzębień 
metalowych) 

8460[.90(.10 + .90)] p/st @ S 

CPA: 28.41.24 Obrabiarki do strugania wzdłużnego, piłowania, obcinania lub innego rodzaju skrawania w metalu 

28.41.24.10 Przeciągarki do obróbki metali, węglików 
metali lub cermetali 

8461[.30(.10 + .90)] p/st @ S 

28.41.24.30 Obrabiarki do nacinania, szlifowania lub 
obróbki wykańczającej uzębień, do obróbki 
metali, węglików metali lub cermetali (z 
wyjątkiem obrabiarek do strugania wzdłuż
nego, strugania poprzecznego i przeciągania) 

8461[.40(.11 + .19 + .31 
+ .39 + .71 + .79 + .90)] 

p/st @ S 

28.41.24.70 Piły, obcinarki lub przecinarki do obróbki 
metali, węglików metali lub cermetali 

8461[.50(.11 + .19 + .90)] p/st @ S 

28.41.24.90 Strugarki wzdłużne, poprzeczne lub dłutow
nice i pozostałe obrabiarki do obróbki metali, 
węglików metali lub cermetali, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

8461[.20 + .90] p/st @ S 

CPA: 28.41.31 Giętarki, krawędziarki i prostownice do metalu 

28.41.31.20 Giętarki, krawędziarki, prostownice (włą
czając prasy), sterowane numerycznie, do 
obróbki metalowych wyrobów płaskich 

8462 21 10 p/st @ S 

28.41.31.40 Giętarki, krawędziarki, prostownice (włą
czając prasy), do obróbki metalu, sterowane 
numerycznie (z wyłączeniem maszyn do 
obróbki metalowych wyrobów płaskich) 

8462 21 80 p/st @ S
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28.41.31.60 Giętarki, krawędziarki, prostownice (włą
czając prasy), z wyłączeniem sterowanych 
numerycznie, do obróbki metalowych 
wyrobów płaskich 

8462 29 10 p/st @ S 

28.41.31.80 Giętarki, krawędziarki, prostownice (włą
czając prasy), do obróbki metalu, z wyłącze
niem sterowanych numerycznie (z wyłącze
niem maszyn do obróbki metalowych 
wyrobów płaskich) 

8462[.29(.91 + .98)] p/st @ S 

CPA: 28.41.32 Nożyce mechaniczne, dziurkarki i wykrawarki do metalu 

28.41.32.20 Nożyce mechaniczne do metalu, sterowane 
numerycznie (włączając prasy) (z wyłącze
niem kombinowanych dziurkarek i wykrawa
rek) 

8462 31 p/st @ S 

28.41.32.40 Maszyny do przebijania, dziurkowania lub 
nacinania metalu, sterowane numerycznie 
(włączając prasy, kombinowane dziurkarki 
i wykrawarki) 

8462[.41(.10 + .90)] p/st @ S 

28.41.32.60 Nożyce mechaniczne, w tym prasy, do 
metalu, z wyłączeniem sterowanych nume
rycznie oraz kombinowanych dziurkarek 
i wykrawarek 

8462[.39(.10 + .91 + .99)] p/st @ S 

28.41.32.80 Maszyny do przebijania, dziurkowania lub 
nacinania metalu, z wyłączeniem sterowa
nych numerycznie (włączając prasy, kombi
nowane dziurkarki i wykrawarki) 

8462[.49(.10 + .90)] p/st @ S 

CPA: 28.41.33 Kuźniarki lub prasy kuźnicze oraz młoty; prasy hydrauliczne i prasy do obróbki metali, gdzie indziej niesklasy
fikowane 

28.41.33.10 Kuźniarki lub prasy kuźnicze (włączając prasy 
do tłoczenia) oraz młoty, do metalu, stero
wane numerycznie 

8462 10 10 p/st @ S 

28.41.33.20 Kuźniarki lub prasy kuźnicze (włączając prasy 
do tłoczenia) oraz młoty, do metalu, z wyłą
czeniem sterowanych numerycznie 

8462 10 90 p/st @ S 

28.41.33.50 Prasy hydrauliczne do obróbki metalu, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

8462[.91(.20 + .80)] p/st @ S 

28.41.33.60 Prasy niehydrauliczne do obróbki metalu, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

8462[.99(.20 + .80)] p/st @ S 

CPA: 28.41.34 Maszyny do obróbki metalu, cermetali, bez usuwania materiału, gdzie indziej niesklasyfikowane 

28.41.34.10 Ciągarki do prętów, rur, kształtowników, 
drutów itp., z metali, spiekanych węglików 
metali lub cermetali 

8463[.10(.10 + .90)] p/st @ S
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28.41.34.30 Walcarki do gwintów do obróbki metali, 
spiekanych węglików metali lub cermetali 

8463 20 p/st @ S 

28.41.34.50 Maszyny do obróbki drutu (z wyłączeniem 
ciągarek, walcarek do gwintów) 

8463 30 p/st @ S 

28.41.34.70 Nitownice, kowarki, wyoblarki, do obróbki 
metalu, maszyny do produkcji rur giętych ze 
spiralnych taśm metalowych i maszyny 
formujące metal za pomocą impulsów elek
trycznych i pozostałe obrabiarki do obróbki 
metalu bez usuwania materiału 

8463 90 p/st @ S 

CPA: 28.41.40 Części i akcesoria maszyn do obróbki metalu 

28.41.40.30 Części i akcesoria do obrabiarek do skrawania 
metalu (z wyłączeniem uchwytów narzę
dziowych, głowic gwinciarskich maszyno
wych, uchwytów przedmiotu obrabianego, 
podzielnic i pozostałych urządzeń specjal
nych do obrabiarek) 

8466 93 70 S S2 

28.41.40.50 Części i akcesoria do obrabiarek do kształ
towania metalu (z wyłączeniem uchwytów 
narzędziowych, głowic gwinciarskich maszy
nowych, uchwytów przedmiotu obrabianego, 
podzielnic i pozostałych urządzeń specjal
nych do obrabiarek) 

8466 94 S S2 

28.41.40.70 Części i akcesoria obrabiarek działających na 
zasadzie ultradźwięków 

8486 90 70 S 

NACE: 28.49 Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych 

CPA: 28.49.11 Obrabiarki do kamienia, materiałów ceramicznych, betonu lub podobnych materiałów mineralnych, lub do 
obróbki szkła na zimno 

28.49.11.30 Pilarki do obróbki kamienia, materiałów 
ceramicznych, betonu, cementu azbestowego 
i podobnych materiałów mineralnych lub do 
zimnej obróbki szkła 

8464 10 p/st @ S 

28.49.11.50 Szlifierki lub polerki do obróbki kamienia, 
materiałów ceramicznych, betonu, cementu 
azbestowego i podobnych materiałów mine
ralnych lub do zimnej obróbki szkła 

8464[.20(.11 + .19 + .80)] p/st @ S 

28.49.11.70 Obrabiarki do kamienia, materiałów cera
micznych, betonu, cementu azbestowego 
i podobnych materiałów mineralnych lub do 
zimnej obróbki szkła (z wyłączeniem pilarek, 
szlifierek lub polerek) 

8464 90 p/st @ S
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CPA: 28.49.12 Obrabiarki do drewna, korka, kości, ebonitu, twardych tworzyw sztucznych lub podobnych twardych materiałów; 
urządzenia do galwanizacji 

28.49.12.10 Maszyny do różnych rodzajów operacji 
obróbkowych, z ręcznym przemieszczaniem 
przedmiotu pomiędzy poszczególnymi 
operacjami, do obróbki drewna, korka, kości, 
ebonitu, twardych tworzyw sztucznych lub 
podobnych twardych materiałów 

8465 10 10 p/st @ S 

28.49.12.20 Maszyny do różnych rodzajów operacji 
obróbkowych, z automatycznym przemiesz
czaniem przedmiotu pomiędzy poszczegól
nymi operacjami, do obróbki drewna, korka, 
kości, ebonitu, twardych tworzyw sztucznych 
lub podobnych twardych materiałów 

8465 10 90 p/st @ S 

28.49.12.33 Pilarki taśmowe do obróbki drewna, korka, 
kości, ebonitu, twardych tworzyw sztucznych 
lub podobnych twardych materiałów 

8465 91 10 p/st @ S 

28.49.12.35 Pilarki tarczowe do obróbki drewna, korka, 
kości, ebonitu, twardych tworzyw sztucznych 
lub podobnych twardych materiałów 

8465 91 20 p/st @ S 

28.49.12.37 Pilarki do obróbki drewna, korka, kości, 
ebonitu, twardych tworzyw sztucznych lub 
podobnych twardych materiałów (z wyłącze
niem pił taśmowych, pił tarczowych) 

8465 91 90 p/st @ S 

28.49.12.50 Strugarki, frezarki i profilarki (skrawające), do 
obróbki drewna, korka, kości, ebonitu, twar
dych tworzyw sztucznych lub podobnych 
twardych materiałów 

8465 92 p/st @ S 

28.49.12.63 Szlifierki, gładzarki lub polerki, do obróbki 
drewna, korka, kości, ebonitu, twardych 
tworzyw sztucznych lub podobnych twar
dych materiałów 

8465 93 p/st @ S 

28.49.12.65 Maszyny do gięcia lub łączenia, do obróbki 
drewna, korka, kości, ebonitu, twardych 
tworzyw sztucznych lub podobnych twar
dych materiałów 

8465 94 p/st @ S 

28.49.12.67 Wiertarki lub dłutarki do obróbki drewna, 
korka, kości, ebonitu, twardych tworzyw 
sztucznych lub podobnych twardych mate
riałów 

8465 95 p/st @ S 

28.49.12.75 Strugarki wyrówniarki, strugarki grubiarki lub 
skrawarki do oklein, do obróbki drewna, 
korka, kości, ebonitu, twardych tworzyw 
sztucznych lub podobnych twardych mate
riałów 

8465 96 p/st @ S 

28.49.12.79 Obrabiarki do drewna, korka, kości, ebonitu, 
twardych tworzyw sztucznych lub podob
nych twardych materiałów, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

8465 99 p/st @ S
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28.49.12.83 Maszyny i urządzenia do galwanotechniki, 
elektrolizy lub elektroforezy 

8543 30 kg S 

28.49.12.87 Prasy do wyrobu płyt wiórowych lub 
budowlanych płyt pilśniowych, z drewna lub 
innych zdrewniałych materiałów oraz 
pozostałe maszyny do przerobu drewna lub 
korka, o funkcjach indywidualnych 

8479[.30(.10 + .90)] p/st @ S 

CPA: 28.49.21 Uchwyty narzędziowe i głowice gwinciarskie maszynowe do obrabiarek 

28.49.21.10 Trzpienie, tuleje zaciskowe i pozostałe tuleje, 
do obrabiarek i narzędzi ręcznych 

8466 10 20 kg S 

28.49.21.30 Uchwyty narzędziowe do tokarek (z wyłą
czeniem trzpieni, tulei zaciskowych i pozos
tałych tulei) 

8466 10 31 kg S 

28.49.21.40 Uchwyty narzędziowe, głowice gwinciarskie 
maszynowe (samootwierające) i uchwyty 
przedmiotów obrabianych w rodzaju używa
nych wyłącznie lub głównie do produkcji 
kryształów półprzewodnikowych lub płytek 
półprzewodnikowych, elementów półprze
wodnikowych, elektronicznych układów 
scalonych lub płaskich wyświetlaczy panelo
wych 

8486 90 10 S 

28.49.21.50 Uchwyty narzędziowe, gdzie indziej nieskla
syfikowane 

8466 10 38 kg S 

28.49.21.70 Głowice gwinciarskie maszynowe (samo
otwierające), do obrabiarek 

8466 10 80 kg S 

CPA: 28.49.22 Uchwyty przedmiotów obrabianych 

28.49.22.30 Przyrządy i uchwyty do celów specjalnych; 
zestawy znormalizowanych części przy
rządów i uchwytów, do obrabiarek i narzędzi 
ręcznych 

8466 20 20 kg S 

28.49.22.50 Uchwyty przedmiotu obrabianego do tokarek 
(z wyłączeniem przyrządów i uchwytów do 
celów specjalnych, zestawów znormalizowa
nych części przyrządów i uchwytów) 

8466 20 91 kg S 

28.49.22.70 Uchwyty przedmiotu obrabianego do obra
biarek i narzędzi ręcznych (z wyłączeniem 
przyrządów i uchwytów do celów specjal
nych, zestawów znormalizowanych części 
przyrządów i uchwytów, uchwytów do 
tokarek) 

8466 20 98 kg S 

CPA: 28.49.23 Podzielnice i pozostałe urządzenia specjalne do obrabiarek 

28.49.23.50 Podzielnice i pozostałe urządzenia specjalne, 
do obrabiarek, gdzie indziej niesklasyfiko
wane 

8466 30 kg S
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CPA: 28.49.24 Części obrabiarek do drewna, korka, kamienia, ebonitu lub podobnych twardych materiałów 

28.49.24.30 Części i akcesoria do maszyn objętych 
pozycją HS 8464 

8466[.91(.20 + .95)] S S2 

28.49.24.50 Części i akcesoria do maszyn objętych 
pozycją HS 8465 

8466[.92(.20 + .80)] S S2 

NACE: 28.91 Produkcja maszyn dla metalurgii 

CPA: 28.91.11 Konwertory, kadzie, wlewnice i maszyny odlewnicze; walcarki do metalu 

28.91.11.30 Konwertory, kadzie, wlewnice i maszyny 
odlewnicze, w rodzaju stosowanych 
w hutnictwie lub w odlewniach metali 

8454[.10 + .20 + .30(.10 
+ .90)] 

p/st @ S 

28.91.11.53 Walcarki do rur metalowych; walcarki do 
walcowania metali na gorąco lub kombino
wane do walcowania na gorąco i na zimno 

8455[.10 + .21] p/st @ S 

28.91.11.57 Walcarki do walcowania metali na zimno 8455 22 p/st @ S 

CPA: 28.91.12 Części maszyn dla metalurgii; części walcarek do metalu 

28.91.12.30 Części do konwertorów, kadzi, wlewnic 
i maszyn odlewniczych w rodzaju stosowa
nych w hutnictwie lub w odlewniach metalu 

8454 90 S S2 

28.91.12.50 Walce do walcarek 8455[.30(.10 + .31 + .39 
+ .90)] 

p/st @ S 

28.91.12.70 Części walcarek do metali (z wyłączeniem 
walców) 

8455 90 S S2 

NACE: 28.92 Produkcja maszyn dla górnictwa, kopalnictwa i budownictwa 

CPA: 28.92.11 Wyciągi i przenośniki zaprojektowane do pracy pod powierzchnią ziemi 

28.92.11.00 Wyciągi i przenośniki zaprojektowane do 
pracy pod powierzchnią ziemi 

8428 31 p/st @ S 

CPA: 28.92.12 Wrębiarki do węgla lub skał, maszyny do drążenia tuneli; pozostałe maszyny do wierceń i do głębienia szybów 

28.92.12.33 Wrębiarki samobieżne do węgla lub skał 
i maszyny do drążenia tuneli 

8430 31 p/st @ S 

28.92.12.35 Wrębiarki do węgla lub skał i maszyny do 
drążenia tuneli (z wyłączeniem samobież
nych) 

8430 39 p/st @ S 

28.92.12.53 Maszyny samobieżne do wierceń lub do 
głębienia szybów 

8430 41 p/st @ S
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28.92.12.55 Maszyny do wierceń lub do głębienia szybów 
(włączając platformy stałe do poszukiwań 
ropy naftowej lub gazu ziemnego) (z wyłą
czeniem samobieżnych) 

8430 49 p/st @ S 

CPA: 28.92.21 Spycharki czołowe i skośne samobieżne 

28.92.21.30 Spycharki gąsienicowe (z wyłączeniem koło
wych) 

8429 11 p/st @ S 

28.92.21.50 Spycharki kołowe (z wyłączeniem gąsienico
wych) 

8429 19 p/st @ S 

CPA: 28.92.22 Równiarki i niwelatory samobieżne 

28.92.22.00 Równiarki i niwelatory samobieżne 8429 20 p/st @ S 

CPA: 28.92.23 Zgarniarki samobieżne 

28.92.23.00 Zgarniarki samobieżne 8429 30 p/st @ S 

CPA: 28.92.24 Podbijarki mechaniczne i walce drogowe, samobieżne 

28.92.24.00 Samobieżne podbijarki mechaniczne i walce 
drogowe 

8429[.40(.10 + .30 + .90)] p/st @ S 

CPA: 28.92.25 Ładowarki czołowe samobieżne 

28.92.25.30 Ładowarki, specjalnie zaprojektowane do 
pracy pod powierzchnią ziemi 

8429 51 10 p/st @ S 

28.92.25.50 Samobieżne ładowarki czołowe, z wyłącze
niem specjalnie zaprojektowanych do pracy 
pod powierzchnią ziemi 

8429[.51(.91 + .99)] p/st @ S 

CPA: 28.92.26 Koparki, czerparki i ładowarki samobieżne, których część robocza wraz z kabiną może wykonywać pełny obrót (o 
360°) względem podwozia, z wyłączeniem ładowarek czołowych 

28.92.26.00 Samobieżne koparki, czerparki i ładowarki, 
mechaniczne których część robocza wraz 
z kabiną może wykonywać pełny obrót (o 
360°) względem podwozia, (z wyłączeniem 
ładowarek czołowych) 

8429[.52(.10 + .90)] p/st @ S 

CPA: 28.92.27 Pozostałe samobieżne koparki, czerparki i ładowarki; pozostałe samobieżne maszyny dla górnictwa i wydobywania 

28.92.27.30 Samobieżne koparki, czerparki i ładowarki 
mechaniczne (z wyłączeniem samobieżnych 
koparek, których część robocza wraz 
z kabiną może wykonywać pełny obrót (o 
360°) względem podwozia, oraz ładowarek 
czołowych) 

8429 59 p/st @ S 

28.92.27.50 Samobieżne maszyny do przemieszczania, 
kopania ziemi itp., gdzie indziej niesklasyfi
kowane 

8430 50 p/st @ S 

CPA: 28.92.28 Lemiesze do spycharek czołowych lub skośnych 

28.92.28.00 Lemiesze do spycharek czołowych lub skoś
nych 

8431 42 kg S S2

PL L 254/300 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.9.2015



 

Prodcom Nazwa grupowania 
Powiązanie z Nomenklaturą 

Handlu Zagranicznego dla roku 
2015 (HS/CN) 

Ilość JM P 
Odnośn

ik do 
przypisu 

CPA: 28.92.29 Pojazdy samowyładowcze przeznaczone do użytku poza drogami publicznymi 

28.92.29.00 Pojazdy samowyładowcze przeznaczone do 
użytku poza drogami publicznymi 

8704[.10(.10 + .90)] p/st @ S 

CPA: 28.92.30 Pozostałe maszyny przeznaczone do przygotowania wykopów 

28.92.30.10 Urządzenia do wbijania lub wyciągania pali 8430 10 p/st @ S 

28.92.30.30 Pługi odśnieżające lemieszowe i wirnikowe 8430 20 p/st @ S 

28.92.30.50 Maszyny do ubijania lub zagęszczania gruntu 
(z wyłączeniem samobieżnych) 

8430 61 p/st @ S 

28.92.30.70 Maszyny do przemieszczania, kopania, 
wybierania ziemi i prac podobnych, z wyłą
czeniem samobieżnych 

8430 69 p/st @ S 

28.92.30.90 Maszyny do wykonywania robót publicz
nych, budowlanych i podobnych, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

8479 10 p/st @ S 

CPA: 28.92.40 Maszyny do sortowania, rozdrabniania, mieszania ziemi, kamieni, rud i pozostałych substancji mineralnych; 
maszyny formierskie 

28.92.40.30 Maszyny do sortowania, klasyfikowania, 
przesiewania, rozdzielania, płukania, prze
mywania; maszyny do zgniatania, kruszenia, 
mielenia, mieszania, ugniatania, z wyłącze
niem betoniarek lub mieszarek do zapraw 
oraz maszyn do mieszania substancji mine
ralnych z bitumami 

8474[.10 + .20 + .39] p/st @ S 

28.92.40.50 Betoniarki lub mieszarki do zapraw 8474 31 p/st @ S 

28.92.40.70 Maszyny do mieszania substancji mineral
nych z bitumami 

8474 32 p/st @ S 

CPA: 28.92.50 Ciągniki gąsienicowe 

28.92.50.00 Ciągniki gąsienicowe 8701 30 p/st @ S 

CPA: 28.92.61 Części maszyn do wiercenia, do głębienia szybów; części żurawi; części maszyn dla górnictwa i do wydobywania 
oraz budownictwa, 

28.92.61.30 Części maszyn do wierceń lub do głębienia 
szybów 

8431 43 S S2 

28.92.61.50 Części sprzętu do przemieszczania ziemi, do 
okrętowych żurawi masztowych, dźwignic, 
bramownic drogowych, z wyłączeniem czer
paków, szufli, chwytaków, uchwytów, 
lemieszy (do wszystkich rodzajów sprzętu 
budowlanego), maszyn do wierceń lub do 
głębienia szybów 

8431[.49(.20 + .80)] S S2 

CPA: 28.92.62 Części maszyn do sortowania, rozdrabniania lub podobnej obróbki ziemi, kamieni i podobnych materiałów 

28.92.62.00 Części maszyn objętych pozycją HS 8474 8474[.90(.10 + .90)] S S2
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NACE: 28.93 Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów 

CPA: 28.93.11 Wirówki do mleka 

28.93.11.00 Wirówki do mleka 8421 11 p/st @ S 

CPA: 28.93.12 Urządzenia mleczarskie 

28.93.12.00 Urządzenia mleczarskie (włączając homoge
nizatory, napromienniki, maszyny do 
produkcji masła, sera) 

8434 20 p/st @ S 

CPA: 28.93.13 Maszyny i urządzenia do przemiału lub innego rodzaju przerobu zbóż lub suszonych warzyw, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

28.93.13.00 Urządzenia stosowane w przemyśle 
zbożowym lub do obróbki zbóż lub suszo
nych warzyw strączkowych (z wyłączeniem 
typu stosowanych w gospodarstwach 
rolnych) 

8437 80 p/st @ S 

CPA: 28.93.14 Maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wina, cydru, soków owocowych lub podobnych napojów 

28.93.14.00 Prasy, kruszarki i podobne urządzenia do 
wyrobu wina, jabłecznika, soków owocowych 
i podobnych napojów 

8435 10 p/st @ S 

CPA: 28.93.15 Piece piekarskie nieelektryczne; przemysłowe urządzenia do gotowania i ogrzewania 

28.93.15.30 Piece piekarnicze, włączając piece do 
wyrobów cukierniczych, nieelektryczne 

8417[.20(.10 + .90)] p/st @ S 

28.93.15.60 Perkolatory i pozostałe urządzenia do 
parzenia kawy i do przygotowywania innych 
gorących napojów, z wyłączeniem stosowa
nych w gospodarstwie domowym 

8419 81 20 p/st @ S 

28.93.15.80 Urządzenia do gotowania lub podgrzewania 
potraw, z wyłączeniem stosowanych 
w gospodarstwie domowym (z wyłączeniem 
nieelektrycznych pieców tunelowych, piekar
niczych, perkolatorów) 

8419 81 80 p/st @ S 

CPA: 28.93.16 Suszarnie do produktów rolniczych 

28.93.16.00 Suszarnie do produktów rolniczych 8419 31 p/st @ S 

CPA: 28.93.17 Maszyny do przemysłowego przygotowania lub produkcji żywności, włączanie z olejami lub innymi tłuszczami, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

28.93.17.13 Urządzenia piekarnicze (z wyłączeniem 
pieców piekarniczych i urządzeń do wałko
wania ciasta) 

8438 10 10 p/st @ S 

28.93.17.15 Urządzenia przemysłowe do produkcji lub 
przygotowania makaronów, spaghetti lub 
podobnych wyrobów 

8438 10 90 p/st @ S 

28.93.17.20 Urządzenia przemysłowe do produkcji lub 
przygotowania słodyczy, kakao lub czekolady 

8438 20 p/st @ S
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28.93.17.30 Urządzenia przemysłowe do produkcji lub 
przygotowania cukru 

8438 30 p/st @ S 

28.93.17.40 Urządzenia przemysłowe browarnicze 8438 40 p/st @ S 

28.93.17.50 Urządzenia przemysłowe do przyrządzania 
mięsa lub drobiu 

8438 50 p/st @ S 

28.93.17.60 Urządzenia przemysłowe do przyrządzania 
owoców, orzechów lub warzyw (z wyłącze
niem stosowanych w przemyśle zbożowym 
lub do obróbki suszonych warzyw strączko
wych) 

8438 60 p/st @ S 

28.93.17.70 Urządzenia do przyrządzania lub produkcji 
żywności lub napojów, gdzie indziej nieskla
syfikowane 

8438[.80(.10 + .91 + .99)] p/st @ S 

28.93.17.80 Urządzenia do otrzymywania lub przyrzą
dzania tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub 
roślinnych 

8479 20 p/st @ S 

CPA: 28.93.19 Maszyny do przetwórstwa tytoniu, gdzie indziej niesklasyfikowane 

28.93.19.00 Maszyny do przygotowywania lub przerobu 
tytoniu 

8478 10 p/st @ S 

CPA: 28.93.20 Urządzenia do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych 

28.93.20.00 Urządzenia do czyszczenia, sortowania lub 
klasyfikowania nasion, ziarna lub suszonych 
warzyw strączkowych 

8437 10 p/st @ S 

CPA: 28.93.31 Części maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji napojów 

28.93.31.00 Części pras, kruszarek i podobnych urządzeń 
do wyrobu wina, jabłecznika, soków owoco
wych i podobnych napojów 

8435 90 S S2 

CPA: 28.93.32 Części maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności 

28.93.32.00 Części maszyn objętych pozycją HS 8438 8438 90 S S2 

CPA: 28.93.33 Części maszyn stosowanych w przetwórstwie tytoniu 

28.93.33.00 Części maszyn do przygotowywania lub 
przerobu tytoniu 

8478 90 S S2 

CPA: 28.93.34 Części urządzeń do czyszczenia, sortowania lub klasyfikowania nasion, ziarna lub suszonych warzyw strączkowych 

28.93.34.00 Części urządzeń objętych pozycją HS 8437 8437 90 S S2
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NACE: 28.94 Produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego 

CPA: 28.94.11 Maszyny do wytłaczania, rozciągania, teksturowania lub cięcia włókien chemicznych, materiałów lub przędzy 
z włókien chemicznych; maszyny do przygotowywania włókien tekstylnych 

28.94.11.00 Maszyny do wytłaczania, rozciągania, tekstu
rowania lub cięcia włókien chemicznych, 
materiałów lub przędzy z włókien chemicz
nych; maszyny do przygotowywania włókien 
tekstylnych 

8444[.00(.10 + .90)] + 
8445[.11 + .12 + .13 + 
.19] 

p/st @ S 

CPA: 28.94.12 Przędzarki włókiennicze; łączniarki, skręcarki, motarki lub przewijarki włókiennicze 

28.94.12.00 Przędzarki włókiennicze; łączniarki, skręcarki, 
motarki lub przewijarki włókiennicze 

8445[.20 + .30 + .40 + 
.90] 

p/st @ S 

CPA: 28.94.13 Maszyny tkackie (krosna) 

28.94.13.00 Maszyny tkackie (krosna) 8446[.10 + .21 + .29 + 
.30] 

p/st @ S 

CPA: 28.94.14 Dziewiarki; zszywarki-trykotarki i podobne; maszyny do igłowania 

28.94.14.30 Dziewiarki okrągłe 8447[.11 + .12] p/st @ S 

28.94.14.50 Dziewiarki płaskie, zszywarki-trykotarki 
i dziewiarki do dzianin kolumienkowych 

8447[.20(.20 + .80)] p/st @ S 

28.94.14.70 Maszyny do wyrobu przędzy rdzeniowej, 
tiulu, koronek, haftów, aplikacji, plecionek 
lub siatek oraz maszyny do igłowania 

8447 90 p/st @ S 

CPA: 28.94.15 Urządzenia pomocnicze stosowane wraz z maszynami do obróbki materiałów włókienniczych; maszyny do 
drukowania na materiałach włókienniczych 

28.94.15.10 Urządzenia pomocnicze do maszyn objętych 
pozycjami HS 8444, 8445, 8446 lub 8447 

8448[.11 + .19] kg S 

28.94.15.30 Maszyny drukarskie do drukowania na 
materiałach włókienniczych (z wyłączeniem 
maszyn offsetowych i maszyn do druku 
fleksograficznego, typograficznego i wklęsłe
go) 

8443 19 20 p/st @ S 

CPA: 28.94.21 Maszyny do prania, czyszczenia, wyżymania, prasowania, tłoczenia, farbowania, nawijania i podobnej obróbki 
przędzy włókienniczej i tkanin; urządzenia do produkcji i wykończania filcu 

28.94.21.10 Urządzenia do produkcji lub wykańczania 
filcu lub włóknin, w kawałkach lub w postaci 
kształtowej (włączając urządzenia do wyrobu 
kapeluszy filcowych, formy na kapelusze) 

8449 kg S 

28.94.21.30 Prasowalnice i prasy (włączając prasy do 
zgrzewania; z wyłączeniem maszyn do 
kalandrowania) 

8451 30 p/st @ S
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28.94.21.50 Maszyny i urządzenia do prania, wybielania 
lub farbowania (włączając wyżymaczki, magle 
wałkowe, wstrząsarko-oczyszczarki bębnowe; 
z wyłączeniem maszyn pralniczych typu 
domowego lub profesjonalnego) 

8451 40 p/st @ S 

28.94.21.70 Maszyny do zwijania, rozwijania, składania, 
cięcia lub wycinania materiałów włókienni
czych 

8451 50 p/st @ S 

28.94.21.80 Maszyny stosowane przy produkcji linoleum 
lub pozostałych pokryć podłogowych do 
nakładania tworzywa sztucznego na podłoże 
włókiennicze lub inne podłoże; maszyny do 
apreturowania lub wykańczania, wyżymania, 
suszenia, pokrywania lub impregnowania 
przędzy włókienniczej, tkanin lub gotowych 
wyrobów włókienniczych 

8451[.80(.10 + .30 + .80)] p/st @ S 

CPA: 28.94.22 Maszyny pralnicze typu profesjonalnego; maszyny do prania na sucho; suszarki o pojemności jednorazowej > 
10 kg suchej bielizny 

28.94.22.30 Maszyny pralnicze typu domowego lub 
profesjonalnego, o pojemności jednorazowej 
przekraczającej 10 kg suchej bielizny (włą
czając maszyny piorąco-suszące) 

8450 20 p/st @ S 

28.94.22.50 Maszyny do prania na sucho 8451 10 p/st @ S 

28.94.22.70 Suszarki o pojemności jednorazowej prze
kraczającej 10 kg suchej bielizny 

8451 29 p/st @ S 

CPA: 28.94.23 Suszarki wirówkowe 

28.94.23.00 Suszarki wirówkowe 8421 12 p/st @ S 

CPA: 28.94.24 Maszyny do szycia, z wyłączeniem maszyn do zszywania książek i maszyn do szycia typu domowego 

28.94.24.30 Maszyny automatyczne do szycia typu prze
mysłowego (z wyłączeniem maszyn do 
zszywania książek) 

8452 21 p/st @ S 

28.94.24.50 Maszyny do szycia typu przemysłowego (z 
wyłączeniem maszyn od zszywania książek, 
maszyn automatycznych) 

8452 29 p/st @ S 

CPA: 28.94.30 Maszyny do obróbki skór garbarskich lub futerkowych surowych lub wyprawionych, lub do wyrobu i naprawy 
obuwia i pozostałych wyrobów ze skór garbarskich lub futerkowych surowych lub wyprawionych 

28.94.30.30 Maszyny do przygotowywania, garbowania 
lub obróbki surowych skór i skórek lub skór 
wyprawionych 

8453 10 p/st @ S 

28.94.30.50 Urządzenia do produkcji lub naprawy 
obuwia, włączając maszyny do dwojenia lub 
łączenia w pary, cięcia skóry wyprawionej do 
kształtu, maszyny do dziurkowania, nakłu
wania, z wyłączeniem maszyn do szycia 

8453 20 p/st @ S 

28.94.30.70 Urządzenia do produkcji lub naprawy 
wyrobów z surowych skór, skórek i skór 
wyprawionych, gdzie indziej niesklasyfiko
wane 

8453 80 p/st @ S
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CPA: 28.94.40 Maszyny do szycia typu domowego 

28.94.40.00 Maszyny do szycia typu domowego (z wyłą
czeniem szafek, podstaw i obudów) 

8452[.10(.11 + .19 + .90)] p/st @ S 

CPA: 28.94.51 Części i akcesoria maszyn tkackich i przędzarek 

28.94.51.10 Części i akcesoria do maszyn objętych 
pozycjami HS 8444 i 8445 lub do ich 
urządzeń pomocniczych 

8448[.20 + .31 + .32 + 
.39] 

S S2 

28.94.51.30 Wrzeciona i skrzydełka wrzecion, obrączki 
i biegacze 

8448 33 kg S 

28.94.51.50 Części i akcesoria do maszyn tkackich (kro
sien) lub do ich urządzeń pomocniczych 
(włączając czółenka, płochy krosien, struny 
nicielnicowe i ramki nicielnic) 

8448[.42 + .49] S S2 

28.94.51.70 Części i akcesoria do maszyn objętych 
pozycją HS 8447 lub do ich urządzeń 
pomocniczych 

8448[.51(.10 + .90) + .59] S S2 

CPA: 28.94.52 Części i akcesoria pozostałych maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego 

28.94.52.10 Części do maszyn pralniczych typu domo
wego lub profesjonalnego (włączając do 
maszyn piorąco-suszących) 

8450 90 S S2 

28.94.52.20 Części maszyn i urządzeń objętych pozycją 
HS 8451 

8451 90 S S2 

28.94.52.30 Igły do maszyn do szycia 8452 30 kg S 

28.94.52.60 Szafki, podstawy i obudowy maszyn do 
szycia i ich części; pozostałe części maszyn 
do szycia 

8452 90 S S2 

28.94.52.80 Części maszyn do przygotowywania, garbo
wania lub obróbki surowych skór, skórek lub 
skóry wyprawionej lub do produkcji lub 
naprawy obuwia lub innych wyrobów 
z surowych skór, skórek lub skóry wypra
wionej (z wyłączeniem części do maszyn do 
szycia) 

8453 90 S S2 

NACE: 28.95 Produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego 

CPA: 28.95.11 Maszyny dla przemysłu papierniczego, z wyłączeniem części do nich 

28.95.11.13 Maszyny i urządzenia do wytwarzania masy 
włóknistego materiału celulozowego 

8439 10 p/st @ S 

28.95.11.15 Maszyny i urządzenia do wytwarzania 
papieru lub tektury 

8439 20 p/st @ S 

28.95.11.17 Maszyny i urządzenia do obróbki wykańcza
jącej papieru lub tektury 

8439 30 p/st @ S
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28.95.11.33 Maszyny kombinowane do nawijania i cięcia 
wzdłużnego papieru lub tektury (z wyłącze
niem maszyn i urządzeń do cięcia filmu) 

8441 10 10 p/st @ S 

28.95.11.35 Krajarki wzdłużno-poprzeczne do papieru lub 
tektury (z wyłączeniem maszyn i urządzeń 
do cięcia filmu, kombinowanych maszyn do 
nawijania i cięcia wzdłużnego) 

8441 10 20 p/st @ S 

28.95.11.37 Krajarki gilotynowe do papieru lub tektury (z 
wyłączeniem maszyn i urządzeń do cięcia 
filmu, kombinowanych maszyn do nawijania 
i cięcia wzdłużnego, krajarek wzdłużno- 
poprzecznych) 

8441 10 30 p/st @ S 

28.95.11.40 Krajarki do papieru lub tektury, pozostałe 8441 10 70 p/st @ S 

28.95.11.50 Maszyny do produkcji worków, toreb lub 
kopert z papieru lub tektury 

8441 20 p/st @ S 

28.95.11.60 Maszyny do produkcji pudeł, pudełek, tub, 
bębnów lub podobnych pojemników, 
z papieru lub tektury (z wyłączeniem maszyn 
do formowania przedmiotów) 

8441 30 p/st @ S 

28.95.11.70 Maszyny do formowania przedmiotów 
z masy papierniczej, z papieru lub tektury 
(włączając do formowania opakowań do jaj, 
talerzy lub naczyń do wyrobów cukierni
czych lub kempingowych, zabawek) 

8441 40 p/st @ S 

28.95.11.90 Maszyny do wyrobu masy papierniczej, 
papieru lub tektury, gdzie indziej niesklasyfi
kowane 

8441 80 p/st @ S 

CPA: 28.95.12 Części maszyn dla przemysłu papierniczego 

28.95.12.30 Części urządzeń do wytwarzania masy 
włóknistego materiału celulozowego 

8439 91 S S2 

28.95.12.50 Części urządzeń objętych pozycją HS 8439 
do produkcji lub obróbki wykańczającej 
papieru lub tektury 

8439 99 S S2 

28.95.12.70 Części do krajarek, maszyn do produkcji 
worków, toreb lub kopert, pudeł, pudełek, 
tub, bębnów lub podobnych pojemników, 
maszyn do formowania przedmiotów z masy 
papierniczej, papieru lub tektury 

8441[.90(.10 + .90)] S S2
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NACE: 28.96 Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów 
z tych materiałów 

CPA: 28.96.10 Maszyny do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych lub do produkcji wyrobów z tych materiałów, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

28.96.10.10 Wtryskarki do obróbki gumy lub tworzyw 
sztucznych lub do produkcji wyrobów z tych 
materiałów 

8477 10 p/st @ S 

28.96.10.30 Wytłaczarki do obróbki gumy lub tworzyw 
sztucznych lub do produkcji wyrobów z tych 
materiałów 

8477 20 p/st @ S 

28.96.10.40 Maszyny do formowania z rozdmuchiwaniem 
do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych 
lub do produkcji wyrobów z tych materiałów 

8477 30 p/st @ S 

28.96.10.50 Maszyny do formowania próżniowego 
i pozostałe maszyny do formowania 
termicznego, do obróbki gumy lub tworzyw 
sztucznych lub do produkcji wyrobów z tych 
materiałów 

8477 40 p/st @ S 

28.96.10.60 Maszyny do formowania lub bieżnikowania 
opon pneumatycznych lub do formowania 
lub innego kształtowania dętek z gumy lub 
tworzyw sztucznych 

8477 51 p/st @ S 

28.96.10.73 Pozostałe prasy do formowania lub kształto
wania gumy lub tworzyw sztucznych itp., 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

8477 59 10 p/st @ S 

28.96.10.75 Maszyny do formowania lub kształtowania 
gumy lub tworzyw sztucznych itp., gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

8477 59 80 p/st @ S 

28.96.10.82 Maszyny do przetwarzania żywic reaktyw
nych 

8477 80 11 p/st @ S 

28.96.10.84 Maszyny do produkcji wyrobów piankowych 
(z wyłączeniem maszyn do przetwarzania 
żywic reaktywnych) 

8477 80 19 p/st @ S 

28.96.10.91 Sprzęt do redukcji wymiaru, do obróbki 
gumy lub tworzyw sztucznych 

8477 80 91 p/st @ S 

28.96.10.93 Mieszarki, ugniatarki i mieszalniki do prze
robu gumy lub tworzyw sztucznych 

8477 80 93 p/st @ S 

28.96.10.95 Krajarki, zdzierarki i łuszczarki do obróbki 
gumy lub tworzyw sztucznych lub do 
produkcji wyrobów z tych materiałów 

8477 80 95 p/st @ S 

28.96.10.97 Maszyny do obróbki gumy lub tworzyw 
sztucznych lub do produkcji wyrobów z tych 
materiałów, gdzie indziej niesklasyfikowane 

8477 80 99 p/st @ S
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CPA: 28.96.20 Części maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych lub do produkcji wyrobów z tych materiałów, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

28.96.20.00 Części maszyn do obróbki gumy lub 
tworzyw sztucznych lub do produkcji 
wyrobów z tych materiałów (z wyłączeniem 
narzędzi do formowania) 

8477[.90(.10 + .80)] S S2 

NACE: 28.99 Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana 

CPA: 28.99.11 Maszyny introligatorskie, włączając niciarki 

28.99.11.10 Złamywarki do książek 8440 10 10 p/st @ S 

28.99.11.30 Maszyny zbierające do książek 8440 10 20 p/st @ S 

28.99.11.50 Niciarki, zszywarki drutowe i blokówki do 
książek, włączając maszyny do produkcji 
pudełek tekturowych lub podobnych, z wyłą
czeniem zszywarek introligatorskich do 
użytku biurowego, do produkcji pudełek 
tekturowych 

8440 10 30 p/st @ S 

28.99.11.70 Maszyny do oprawiania książek metodą 
bezszwową 

8440 10 40 p/st @ S 

28.99.11.90 Pozostałe maszyny introligatorskie 8440 10 90 p/st @ S 

CPA: 28.99.12 Maszyny, urządzenia i wyposażenie do składu drukarskiego, do przygotowywania lub wykonywania matryc i płyt 

28.99.12.00 Maszyny, urządzenia i wyposażenie do składu 
drukarskiego, do przygotowywania lub 
wykonywania matryc i płyt 

8442[.30(.10 + .91 + .99)] p/st @ S 

CPA: 28.99.13 Maszyny drukarskie offsetowe, z wyłączeniem maszyn typu biurowego 

28.99.13.30 Maszyny drukarskie offsetowe z podawaniem 
papieru z roli 

8443 11 p/st @ S 

28.99.13.90 Pozostałe maszyny drukarskie offsetowe 8443[.13(.31 + .35 + .39 
+ .90)] 

p/st @ S 

CPA: 28.99.14 Pozostałe maszyny drukarskie, z wyłączeniem maszyn typu biurowego 

28.99.14.10 Maszyny do druku typograficznego (z wyłą
czeniem druku fleksograficznego), z podawa
niem papieru z roli 

8443 14 p/st @ S 

28.99.14.30 Maszyny do druku fleksograficznego 8443 16 p/st @ S 

28.99.14.50 Maszyny do druku wklęsłego 8443 17 p/st @ S 

28.99.14.90 Pozostałe maszyny drukarskie, z wyjątkiem 
maszyn typu biurowego, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

8443[.15 + .19(.40 + .70) 
+ .39(.90)] 

p/st @ S 

CPA: 28.99.20 Maszyny i urządzenia w rodzaju używanych wyłącznie lub głównie do produkcji półprzewodnikowych kryształów 
lub półprzewodnikowych płytek, urządzeń półprzewodnikowych, elektronicznych układów scalonych lub płaskich 
ekranów 

28.99.20.20 Maszyny i urządzenia stosowane wyłącznie 
lub głównie do produkcji kryształów lub 
płytek półprzewodnikowych 

8486 10 p/st @ S
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28.99.20.40 Maszyny i urządzenia do produkcji urządzeń 
półprzewodnikowych lub elektronicznych 
układów scalonych (z wyjątkiem obrabiarek 
do obróbki dowolnych materiałów przez 
usuwanie nadmiaru materiału, działających na 
zasadzie ultradźwięków) 

8486 20 90 p/st @ S 

28.99.20.60 Maszyny i urządzenia stosowane wyłącznie 
lub głównie do produkcji płaskich wyświet
laczy panelowych 

8486[.30(.10 + .30 + .50 
+ .90)] 

p/st @ S 

CPA: 28.99.31 Suszarki do drewna, masy papierniczej, papieru lub tektury; pozostałe suszarki (z wyłączeniem stosowanych 
w gospodarstwie domowym), gdzie indziej niesklasyfikowane 

28.99.31.30 Suszarki do drewna, masy papierniczej, 
papieru lub tektury 

8419 32 p/st @ S 

28.99.31.50 Suszarki, inne niż stosowane w gospodar
stwach domowych (z wyłączeniem suszarek 
do produktów rolnych, suszarek do drewna, 
masy papierniczej, papieru lub tektury) 

8419 39 p/st @ S 

CPA: 28.99.32 Karuzele, huśtawki, strzelnice i pozostałe urządzenia do rozrywki na wolnym powietrzu 

28.99.32.00 Karuzele, huśtawki, strzelnice i pozostałe 
urządzenia do rozrywki na wolnym powiet
rzu 

9508[.10 + .90] S 

CPA: 28.99.39 Maszyny i urządzenia startowe dla statków powietrznych; maszyny i urządzenia umożliwiające lądowanie na 
lotniskowcu lub podobne maszyny i urządzenia; urządzenia do wyważania kół; maszyny i urządzenia specjalnego 
przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane 

28.99.39.05 Maszyny do funkcji specjalnych, do obróbki 
metali (z wyłączeniem robotów) 

8479 81 p/st @ S 

28.99.39.10 Maszyny i urządzenia do rozdzielania 
izotopów oraz części do tych urządzeń 

8401 20 p/st @ S 

28.99.39.15 Maszyny i urządzenia mechaniczne do 
funkcji specjalnych, do sporządzania miesza
nek, ugniatania, zgniatania, kruszenia, miele
nia, klasyfikowania, przesiewania, ujednolice
nia, emulgowania lub mieszania (z wyłącze
niem robotów) 

8479 82 p/st @ S 

28.99.39.20 Maszyny do montażu lamp elektrycznych lub 
elektronicznych, lamp elektronowych lub 
fotograficznych lamp błyskowych, w bańkach 
szklanych 

8475 10 p/st @ S 

28.99.39.25 Obudowy górnicze, przemieszczające się, 
z napędem hydraulicznym 

8479 89 30 p/st @ S 

28.99.39.30 Maszyny do wyrobu lub obróbki na gorąco 
szkła lub wyrobów szklanych 

8475[.21 + .29] p/st @ S 

28.99.39.35 Roboty przemysłowe wielozadaniowe (z 
wyłączeniem robotów przeznaczonych do 
wykonywania funkcji specjalnych (np. 
podnoszenia, przemieszczania, załadowy
wania lub rozładowywania)) 

8479 50 p/st @ S
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28.99.39.40 Centralne układy smarowania 8479 89 60 p/st @ S 

28.99.39.45 Maszyny i aparaty stosowane wyłącznie lub 
głównie do: a) produkcji lub naprawy masek 
lub siatek, b) montażu elementów półprze
wodnikowych lub elektronicznych układów 
scalonych, c) podnoszenia, przenoszenia, 
załadunku lub rozładunku kryształów, płytek, 
elementów półprzewodnikowych, elektro
nicznych układów scalonych i płaskich 
wyświetlaczy panelowych 

8486 40 p/st @ S 

28.99.39.50 Maszyny do wyrobu lin i kabli 8479 40 p/st @ S 

28.99.39.53 Pozostałe maszyny do obróbki ziemi, 
kamienia, rud itp., gdzie indziej niesklasyfi
kowane 

8474[.80(.10 + .90)] p/st @ S 

28.99.39.55 Pozostałe maszyny i urządzenia mechaniczne 
objęte pozycją HS 84, gdzie indziej nieskla
syfikowane 

8456 90 20 + 8479[.60 + 
.71 + .79 + .89(.97)] 

p/st @ S 

28.99.39.65 Maszyny i urządzenia startowe do statków 
powietrznych, maszyny i urządzenia umożli
wiające lądowanie na lotniskowcu lub 
podobne maszyny i urządzenia i ich części, 
do celów cywilnych 

8805[.10(.10 + .90)] kg S M 

28.99.39.70 Urządzenia do wyważania części mechanicz
nych 

9031 10 kg S 

CPA: 28.99.40 Części maszyn drukarskich i introligatorskich 

28.99.40.00 Części maszyn drukarskich i introligatorskich 8440 90 + 8442 40 + 
8443[.91(.10 + .91 + .99)] 

S S2 

CPA: 28.99.51 Części maszyn i urządzeń w rodzaju używanych wyłącznie lub głównie do produkcji półprzewodnikowych 
kryształów lub półprzewodnikowych płytek, urządzeń półprzewodnikowych, elektronicznych układów scalonych lub 
płaskich ekranów 

28.99.51.00 Części i akcesoria do maszyn i urządzeń 
używanych wyłącznie lub głównie do: a) 
produkcji kryształów lub płytek półprze
wodnikowych, elementów półprzewodniko
wych, elektronicznych układów scalonych lub 
płaskich wyświetlaczy panelowych, b) 
produkcji lub naprawy masek lub siatek, c) 
montażu elementów półprzewodnikowych 
lub elektronicznych układów scalonych, d) 
podnoszenia, przenoszenia, załadunku, 
rozładunku kryształów, płytek, elementów 
półprzewodnikowych, elektronicznych 
układów scalonych i płaskich wyświetlaczy 
panelowych (z wyłączeniem uchwytów 
narzędziowych, samootwierających głowic 
gwinciarskich, uchwytów obrabianego przed
miotu oraz części i akcesoriów do obrabiarek 
ultradźwiękowych) 

8486[.90(.20 + .30 + .40 
+ .50 + .60 + .90)] 

S
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CPA: 28.99.52 Części do pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia 

28.99.52.30 Części maszyn do montażu lamp elektrycz
nych lub elektronicznych, lamp elektrono
wych lub fotograficznych lamp błyskowych, 
w bańkach szklanych, do wyrobu lub 
obróbki na gorąco szkła lub wyrobów 
szklanych, z wyłączeniem form do produkcji 
szkła 

8475 90 S S2 

28.99.52.80 Części maszyn objętych pozycją HS 8479 8466 93 30 + 
8479[.90(.20 + .80)] 

S S2 

NACE: 29.10 Produkcja pojazdów samochodowych 

CPA: 29.10.11 Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej ≤ 1 000 cm 3 , 
w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów 

29.10.11.00 z Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego 
spalania o zapłonie iskrowym, do napędu 
pojazdów objętych działem HS 87 (z wyłą
czeniem motocykli), o pojemności skokowej 
nieprzekraczającej 1 000 cm 3 

8407[.31(.00a) + .32(.10a 
+ .90a) + .33(.20a + .80a)] 

p/st @ S 

CPA: 29.10.12 Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej > 1 000 cm 3 , 
w rodzaju stosowanych do napędu pojazdów 

29.10.12.00 z Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego 
spalania o zapłonie iskrowym, do napędu 
pojazdów objętych działem HS 87 (z wyłą
czeniem motocykli), o pojemności skokowej 
przekraczającej 1 000 cm 3 

8407[.34(.10a + .91a + 
.99a)] 

p/st @ S 

CPA: 29.10.13 Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym, w rodzaju stosowanych do napędu 
pojazdów 

29.10.13.00 Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego 
spalania o zapłonie samoczynnym (wysoko- 
lub średnioprężne) (z wyłączeniem stosowa
nych do napędu taboru szynowego) 

8408[.20(.10 + .31 + .35 
+ .37 + .51 + .55 + .57 + 
.99)] 

p/st @ S 

CPA: 29.10.21 Samochody osobowe nowe, wyposażone w silnik spalinowy o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej ≤ 
1 500 cm 3 

29.10.21.00 Pojazdy, wyposażone w silnik spalinowy 
o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej 
nieprzekraczającej 1 500 cm 3 , nowe 

8703[.21(.10) + .22(.10)] p/st @ S 

CPA: 29.10.22 Samochody osobowe nowe, wyposażone w silnik spalinowy o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej > 
1 500 cm 3 

29.10.22.30 Pojazdy mechaniczne, wyposażone w silnik 
benzynowy, o pojemności skokowej prze
kraczającej 1 500 cm 3 (włączając samochody 
kempingowe z silnikiem o pojemności prze
kraczającej 3 000 cm 3 ) (z wyłączeniem 
pojazdów do przewozu 10 lub więcej osób, 
pojazdów śniegowych, pojazdów golfowych 
i podobnych) 

8703[.23(.19) + .24(.10)] p/st @ S 

29.10.22.50 Samochody kempingowe wyposażone 
w silnik tłokowy wewnętrznego spalania 
o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej 
przekraczającej 1 500 cm 3 , ale nieprzekra
czającej 3 000 cm 3 

8703 23 11 p/st @ S
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CPA: 29.10.23 Pozostałe nowe samochody osobowe z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym 

29.10.23.10 Pojazdy mechaniczne, z silnikiem wysoko- 
lub średnioprężnym, o pojemności skokowej 
nieprzekraczającej 1 500 cm 3 (z wyłączeniem 
pojazdów do przewozu 10 lub więcej osób, 
pojazdów śniegowych, pojazdów golfowych 
i podobnych) 

8703 31 10 p/st @ S 

29.10.23.30 Pojazdy mechaniczne, z silnikiem wysoko- 
lub średnioprężnym, o pojemności skokowej 
przekraczającej 1 500 cm 3 , ale nieprzekra
czającej 2 500 cm 3 (z wyłączeniem pojazdów 
do przewozu 10 lub więcej osób, pojazdów 
śniegowych, pojazdów golfowych i podob
nych) 

8703 32 19 p/st @ S 

29.10.23.40 Pojazdy mechaniczne, z silnikiem wysoko- 
lub średnioprężnym, o pojemności skokowej 
przekraczającej 2 500 cm 3 (z wyłączeniem 
pojazdów do przewozu 10 lub więcej osób, 
pojazdów śniegowych, pojazdów golfowych 
i podobnych) 

8703 33 19 p/st @ S 

29.10.23.53 Samochody kempingowe, wyposażone 
w silnik tłokowy wewnętrznego spalania 
o zapłonie samoczynnym (wysoko- lub 
średnioprężny), o pojemności skokowej 
przekraczającej 1 500 cm 3 , ale nieprzekra
czającej 2 500 cm 3 

8703 32 11 p/st @ S 

29.10.23.55 Samochody kempingowe, wyposażone 
w silnik tłokowy wewnętrznego spalania 
o zapłonie samoczynnym (wysoko- lub 
średnioprężny), o pojemności skokowej 
przekraczającej 2 500 cm 3 

8703 33 11 p/st @ S 

CPA: 29.10.24 Pozostałe samochody osobowe 

29.10.24.00 Pozostałe pojazdy mechaniczne do przewozu 
osób (z wyłączeniem pojazdów do przewozu 
10 lub więcej osób, pojazdów śniegowych, 
pojazdów golfowych i podobnych) 

8703[.90(.10 + .90)] p/st @ S 

CPA: 29.10.30 Pojazdy samochodowe do przewozu dziesięciu lub więcej osób 

29.10.30.00 Pojazdy mechaniczne do przewozu 10 lub 
więcej osób 

8702[.10(.11 + .91) + 
.90(.11 + .31 + .90)] 

p/st @ S 

CPA: 29.10.41 Pojazdy samochodowe nowe, do transportu towarów, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o zapłonie 
samoczynnym 

29.10.41.10 Pojazdy samochodowe do transportu towa
rów, z silnikiem wysoko- lub średniopręż
nym, o masie całkowitej pojazdu nieprze
kraczającej 5 ton (z wyłączeniem pojazdów 
samowyładowczych do użytku poza drogami 
publicznymi) 

8704[.21(.10 + .31 + .91)] p/st @ S 

29.10.41.30 Pojazdy samochodowe do transportu towa
rów, z silnikiem wysoko- lub średniopręż
nym, o masie całkowitej pojazdu przekra
czającej 5 ton, ale nieprzekraczającej 20 ton 
(włączając vany) (z wyłączeniem pojazdów 
samowyładowczych do użytku poza drogami 
publicznymi, ciągników) 

8704[.22(.10 + .91)] p/st @ S
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29.10.41.40 Pojazdy samochodowe do transportu towa
rów, wyposażone w silnik tłokowy 
wewnętrznego spalania o zapłonie samo
czynnym (wysoko- lub średnioprężny), 
o masie całkowitej pojazdu przekraczającej 
20 ton (z wyłączeniem pojazdów samowy 
ładowczych do użytku poza drogami 
publicznymi) 

8704[.23(.10 + .91)] p/st @ S 

CPA: 29.10.42 Pozostałe nowe pojazdy samochodowe (z wyłączeniem motocykli), do transportu towarów, z silnikiem tłokowym 
wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym; pozostałe pojazdy samochodowe do transportu towarów, z wyłą
czeniem motocykli 

29.10.42.00 Pojazdy samochodowe do transportu towa
rów, wyposażone w silnik tłokowy 
wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym; 
pozostałe pojazdy samochodowe do trans
portu towarów, nowe 

8704[.31(.10 + .31 + .91) 
+ .32(.10 + .91) + .90] 

p/st @ S 

CPA: 29.10.43 Ciągniki samochodowe do ciągnięcia naczep 

29.10.43.00 Ciągniki drogowe do ciągnięcia naczep 8701 20 10 p/st @ S 

CPA: 29.10.44 Podwozia do pojazdów samochodowych wyposażone w silniki 

29.10.44.00 Podwozia wyposażone w silniki, do ciągni
ków, pojazdów samochodowych i innych 
pojazdów mechanicznych przeznaczonych 
głównie do przewozu osób, pojazdów do 
transportu towarów i pojazdów specjalnego 
przeznaczenia, w tym do samochodów 
wyścigowych 

8706[.00(.11 + .19 + .91 
+ .99)] 

p/st @ S 

CPA: 29.10.51 Żurawie samochodowe i samojezdne 

29.10.51.00 Żurawie samochodowe (dźwigi samojezdne) 8705 10 p/st @ S 

CPA: 29.10.52 Pojazdy samochodowe przeznaczone do poruszania się po śniegu, pojazdy golfowe itp., wyposażone w silnik 

29.10.52.00 Pojazdy mechaniczne przeznaczone do 
poruszania się po śniegu, pojazdy golfowe 
i podobne 

8703[.10(.11 + .18)] p/st @ S 

CPA: 29.10.59 Pojazdy samochodowe przeznaczone do celów specjalnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 

29.10.59.30 Pojazdy strażackie 8705 30 p/st @ S 

29.10.59.50 Betoniarki samochodowe 8705 40 p/st @ S 

29.10.59.90 Pojazdy mechaniczne specjalnego przezna
czenia, gdzie indziej niesklasyfikowane 

8705[.20 + .90(.30 + .80)] p/st @ S M 

NACE: 29.20 Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep 

CPA: 29.20.10 Nadwozia do pojazdów silnikowych 

29.20.10.30 Nadwozia do pojazdów samochodowych 
i pozostałych pojazdów mechanicznych, 
przeznaczonych głównie do przewozu osób 
(w tym do pojazdów golfowych i podobnych) 
(z wyłączeniem pojazdów do przewozu 10 
lub więcej osób) 

8707[.10(.10 + .90)] p/st @ S
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29.20.10.50 Nadwozia, w pełni wyposażone lub niekom
pletne, do samochodów ciężarowych, vanów, 
autobusów, autokarów, ciągników, pojazdów 
samowyładowczych i pojazdów mechanicz
nych specjalnego przeznaczenia, pojazdów 
do przewozu 10 lub więcej osób 

8707[.90(.10 + .90)] p/st @ S 

CPA: 29.20.21 Kontenery przystosowane do przewozu jednym lub więcej środkami transportu 

29.20.21.00 Pojemniki i kontenery przystosowane do 
przewozu jednym lub kilkoma środkami 
transportu (włączając kontenery do przewozu 
płynów) 

8609[.00(.10 + .90)] p/st @ S S2 

CPA: 29.20.22 Przyczepy i naczepy, mieszkalne lub turystyczne (kempingowe) 

29.20.22.92 Przyczepy i naczepy mieszkalne lub tury
styczne (kempingowe), o masie nie większej 
niż 1 600 kg 

8716 10 92 p/st @ S 

29.20.22.98 Przyczepy i naczepy mieszkalne lub tury
styczne (kempingowe), o masie ponad 
1 600 kg 

8716 10 98 p/st @ S 

CPA: 29.20.23 Pozostałe przyczepy i naczepy 

29.20.23.00 Pozostałe przyczepy i naczepy do transportu 
towarów 

8716[.31 + .39(.10 + .30 
+ .50) + .40] 

p/st @ S M 

CPA: 29.20.30 Części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego 

29.20.30.30 Podwozia do przyczep, naczep i pozostałych 
pojazdów, które nie są napędzane mecha
nicznie 

8716 90 10 p/st @ S S2 

29.20.30.50 Nadwozia (karoserie) do przyczep, naczep 
i pozostałych pojazdów, które nie są napę
dzane mechanicznie 

8716 90 30 p/st @ S S2 

29.20.30.70 Osie do przyczep, naczep i pozostałych 
pojazdów, które nie są napędzane mecha
nicznie 

8716 90 50 p/st @ S S2 

29.20.30.90 Części do przyczep, naczep i pozostałych 
pojazdów, które nie są napędzane mecha
nicznie (z wyłączeniem podwozi, nadwozi 
i osi) 

8716 90 90 S S2 

NACE: 29.31 Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych 

CPA: 29.31.10 Wiązki przewodów zapłonowych i innych przewodów, w rodzaju stosowanych w pojazdach samochodowych, 
statkach powietrznych lub pływających 

29.31.10.00 Izolowane wiązki przewodów zapłonowych 
i inne wiązki przewodów, w rodzaju stoso
wanych w pojazdach samochodowych, stat
kach powietrznych lub pływających 

8544 30 kg S
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CPA: 29.31.21 Świece zapłonowe; iskrowniki; prądnice iskrownikowe; magnetyczne koła zamachowe; rozdzielacze; cewki zapło
nowe 

29.31.21.30 Świece zapłonowe 8511 10 p/st @ S 

29.31.21.50 Iskrowniki, prądnice iskrownikowe i magne
tyczne koła zamachowe 

8511 20 kg S 

29.31.21.70 Rozdzielacze i cewki zapłonowe 8511 30 kg S 

CPA: 29.31.22 Silniki rozrusznikowe oraz rozruszniki pełniące rolę prądnic; pozostałe prądnice i pozostałe rodzaje wyposażenia 
do silników spalinowych 

29.31.22.30 Rozruszniki oraz rozruszniki pełniące rolę 
prądnic 

8511 40 kg S 

29.31.22.50 Prądnice do silników spalinowych wewnętrz
nego spalania (włączając dynama i alterna
tory) (z wyłączeniem rozruszników pełnią
cych rolę prądnic) 

8511 50 kg S 

29.31.22.70 Elektryczne wyposażenie do silników spali
nowych wewnętrznego spalania, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

8511 80 kg S 

CPA: 29.31.23 Sprzęt sygnalizacyjny elektryczny, wycieraczki szyb, urządzenia zapobiegające zamarzaniu lub potnieniu szyb, 
w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych 

29.31.23.10 Sprzęt oświetleniowy lub sygnalizacji wzro
kowej, elektryczny lub zasilany baterią, 
w rodzaju stosowanego do rowerów 

8512 10 p/st @ S 

29.31.23.30 Alarmy przeciwwłamaniowe o sygnalizacji 
dźwiękowej, elektryczne, w rodzaju stosowa
nych w pojazdach silnikowych 

8512 30 10 p/st @ S 

29.31.23.50 Elektryczny sprzęt sygnalizacji dźwiękowej do 
rowerów lub pojazdów silnikowych (z wyłą
czeniem alarmów przeciwwłamaniowych do 
pojazdów silnikowych) 

8512 30 90 kg S 

29.31.23.70 Wycieraczki szyb, urządzenia zapobiegające 
zamarzaniu i potnieniu szyb, do motocykli 
lub do pojazdów mechanicznych 

8512 40 kg S 

CPA: 29.31.30 Części pozostałego sprzętu i wyposażenia elektrycznego do pojazdów silnikowych 

29.31.30.30 Części do elektrycznych urządzeń zapłono
wych i rozruszników, prądnic, wyłączników, 
do silników spalinowych wewnętrznego 
spalania 

8511 90 S S2 

29.31.30.80 Części urządzeń objętych pozycją HS 8512 8512[.90(.10 + .90)] S S2 

NACE: 29.32 Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych 

CPA: 29.32.10 Fotele, w rodzaju stosowanych w pojazdach silnikowych 

29.32.10.00 Fotele stosowane w pojazdach mechanicz
nych 

9401 20 p/st @ S 

CPA: 29.32.20 Pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne oraz części i akcesoria nadwozi 

29.32.20.30 Pasy bezpieczeństwa 8708[.21(.10 + .90)] p/st @ S S2
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29.32.20.50 Poduszki powietrzne z systemem nadmuchi
wania oraz części do nich 

8708[.95(.10 + .91 + .99)] S S2 

29.32.20.90 Części i akcesoria nadwozi (w tym kabin), 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

8708[.29(.10 + .90)] S S2 

CPA: 29.32.30 Części i akcesoria do pojazdów silnikowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowane 

29.32.30.10 Zderzaki i ich części (włączając zderzaki 
z tworzyw sztucznych) 

8708[.10(.10 + .90)] kg S S2 

29.32.30.20 Hamulce i hamulce ze wspomaganiem oraz 
ich części (z wyłączeniem niezmontowanych 
okładzin i klocków hamulcowych) 

8708[.30(.10 + .91 + .99)] kg S S2 

29.32.30.33 Skrzynie biegów (przekładniowe) oraz ich 
części 

8708[.40(.20 + .50 + .91 
+ .99)] 

p/st @ S S2 

29.32.30.36 Mosty napędowe z mechanizmem różnico
wym, osie nienapędzane i ich części 

8708[.50(.20 + .35 + .55 
+ .91 + .99)] 

kg S S2 

29.32.30.40 Koła jezdne oraz ich części i akcesoria 8708[.70(.10 + .50 + .91 
+ .99)] 

kg S S2 

29.32.30.50 Układy zawieszenia oraz ich części (włączając 
amortyzatory) 

8708[.80(.20 + .35 + .55 
+ .91 + .99)] 

p/st @ S S2 

29.32.30.61 Chłodnice do ciągników, pojazdów samo
chodowych, pojazdów do transportu towa
rów, dźwigów samojezdnych, pojazdów stra 
żackich, betoniarek samochodowych, zamia
tarek, polewaczek, przewoźnych warsztatów 
i ruchomych stacji radiologicznych oraz 
części do tych chłodnic 

8708[.91(.20 + .35 + .91 
+ .99)] 

p/st @ S S2 

29.32.30.63 Tłumiki i rury wydechowe oraz części do 
nich 

8708[.92(.20 + .35 + .91 
+ .99)] 

kg S S2 

29.32.30.65 Sprzęgła i ich części 8708[.93(.10 + .90)] kg S S2 

29.32.30.67 Koła kierownicy, kolumny kierownicy i prze
kładnie kierownicy oraz części do nich 

8708[.94(.20 + .35 + .91 
+ .99)] 

kg S S2 

29.32.30.90 Pozostałe części i akcesoria, gdzie indziej 
niesklasyfikowane, do pojazdów objętych 
pozycjami HS od 8701 do 8705 

8708[.99(.10 + .93 + .97)] S S2 

NACE: 30.11 Produkcja statków i konstrukcji pływających 

CPA: 30.11.21 Liniowce pasażerskie, statki wycieczkowe i tym podobne jednostki pływające do przewozu osób; promy wszelkiego 
typu 

30.11.21.30 Liniowce pasażerskie CGT S O R 

30.11.21.50 Promy CGT S O R 

CPA: 30.11.22 Tankowce do przewozu ropy naftowej, produktów przerobu ropy naftowej, chemikaliów, gazów skroplonych 

30.11.22.10 Tankowce do przewozu ropy naftowej CGT S O R 

30.11.22.30 Tankowce do przewozu produktów przerobu 
ropy naftowej 

CGT S O R
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30.11.22.50 Tankowce do przewozu chemikaliów CGT S O R 

30.11.22.70 Tankowce do przewozu gazów skroplonych CGT S O R 

CPA: 30.11.23 Chłodniowce, z wyłączeniem tankowców 

30.11.23.00 Chłodniowce, z wyłączeniem tankowców CGT S O R 

CPA: 30.11.24 Pozostałe statki do przewozu ładunków suchych (stałych) 

30.11.24.10 Masowce CGT S O R 

30.11.24.30 Drobnicowce CGT S O R 

30.11.24.50 Kontenerowce CGT S O R 

30.11.24.70 Pojazdowce (rorowce) CGT S O R 

30.11.24.90 Pozostałe statki do przewozu ładunków 
suchych 

CGT S O R 

CPA: 30.11.31 Statki rybackie; statki-przetwórnie oraz pozostałe jednostki pływające do przetwarzania lub konserwowania 
produktów rybołówstwa 

30.11.31.30 Statki rybackie CGT S O R 

30.11.31.50 Rybackie statki-przetwórnie CGT S O R 

CPA: 30.11.32 Holowniki i pchacze 

30.11.32.00 Holowniki i pchacze CGT S O R 

CPA: 30.11.33 Pogłębiarki; latarniowce, dźwigi pływające i pozostałe jednostki pływające 

30.11.33.30 Pogłębiarki CGT S O R 

30.11.33.50 Inne statki niesłużące do przewozu towarów CGT S O R 

CPA: 30.11.40 Platformy wiertnicze lub produkcyjne pływające lub podwodne 

30.11.40.30 Statki typu offshore CGT S O R 

30.11.40.50 Instalacje morskie p/st S O R 

CPA: 30.11.50 Pozostałe konstrukcje pływające, włączając tratwy, zbiorniki, koferdamy, przystanie, boje i znaki nawigacyjne 

30.11.50.00 Pozostałe konstrukcje pływające (włączając 
tratwy, zbiorniki, koferdamy, przystanie, boje 
i znaki nawigacyjne) 

p/st S O R 

CPA: 30.11.91 Usługi związane z przebudową i odbudową statków, platform i konstrukcji pływających 

30.11.91.00 Usługi związane z przebudową i odbudową 
statków, platform i konstrukcji pływających 

I M 

CPA: 30.11.92 Usługi związane z wyposażaniem statków, platform i konstrukcji pływających 

30.11.92.00 Usługi związane z wyposażaniem statków, 
platform i konstrukcji pływających 

I M
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NACE: 30.12 Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych 

CPA: 30.12.11 Łodzie żaglowe wypoczynkowe lub sportowe, włączając z silnikiem pomocniczym 

30.12.11.00 Łodzie żaglowe (z wyłączeniem nadmuchi
wanych), wypoczynkowe lub sportowe, 
włączając z silnikiem pomocniczym 

8903[.91(.10 + .90)] p/st @ S 

CPA: 30.12.12 Łodzie nadmuchiwane wypoczynkowe lub sportowe 

30.12.12.00 Łodzie nadmuchiwane, wypoczynkowe lub 
sportowe 

8903[.10(.10 + .90)] p/st @ S 

CPA: 30.12.19 Pozostałe pływające jednostki wypoczynkowe lub sportowe; łodzie wiosłowe i kajaki 

30.12.19.30 Łodzie motorowe i jachty motorowe, wypo
czynkowe lub sportowe (z wyjątkiem moto
rówek z silnikiem przyczepnym) 

8903[.92(.10 + .91 + .99)] p/st @ S 

30.12.19.70 Pozostałe łodzie wypoczynkowe lub spor
towe, gdzie indziej niesklasyfikowane; łodzie 
wioślarskie i kajaki 

8903[.99(.10 + .91 + .99)] p/st @ S 

NACE: 30.20 Produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego 

CPA: 30.20.11 Lokomotywy kolejowe zasilane energią elektryczną ze źródła zewnętrznego 

30.20.11.00 Lokomotywy kolejowe zasilane energią elek
tryczną ze źródła zewnętrznego 

8601 10 p/st @ S 

CPA: 30.20.12 Lokomotywy spalinowo-elektryczne 

30.20.12.00 Lokomotywy spalinowo-elektryczne 8602 10 p/st @ S 

CPA: 30.20.13 Pozostałe lokomotywy kolejowe; tendry 

30.20.13.00 Pozostałe lokomotywy; tendry 8601 20 + 8602 90 p/st @ S 

CPA: 30.20.20 Wagony pasażerskie, towarowe lub transportowe, kolejowe lub tramwajowe, o napędzie własnym, z wyłączeniem 
szynowych pojazdów naprawczych lub serwisowych 

30.20.20.00 Wagony osobowe, towarowe lub transpor
towe, kolejowe lub tramwajowe, o napędzie 
własnym, z wyłączeniem szynowych 
pojazdów naprawczych lub serwisowych 

8603[.10 + .90] p/st @ S 

CPA: 30.20.31 Pojazdy szynowe naprawcze lub serwisowe 

30.20.31.00 Pojazdy szynowe naprawcze lub serwisowe 
(włączając wagony warsztatowe, dźwigi 
szynowe, wagony wyposażone w podbijaki 
podsypki, maszyny do regulacji toru, wagony 
próbno-kontrolne i drezyny) 

8604 p/st @ S
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CPA: 30.20.32 Wagony kolejowe lub tramwajowe pasażerskie, bez własnego napędu; wagony bagażowe oraz pozostałe wagony 
specjalnego przeznaczenia 

30.20.32.00 Wagony pasażerskie, kolejowe lub tramwa
jowe; wagony bagażowe, pocztowe oraz 
pozostałe wagony kolejowe lub tramwajowe 
specjalnego przeznaczenia, z wyłączeniem 
pojazdów szynowych naprawczych lub 
serwisowych, wagonów z własnym napędem 

8605 p/st @ S 

CPA: 30.20.33 Wagony kolejowe lub tramwajowe towarowe, bez własnego napędu 

30.20.33.00 Wagony kolejowe lub tramwajowe, towa
rowe, bez własnego napędu 

8606[.10 + .30 + .91(.10 
+ .80) + .92 + .99] 

p/st @ S 

CPA: 30.20.40 Części lokomotyw kolejowych i taboru szynowego; wyposażenie i jego części; mechaniczne urządzenia sygnaliza
cyjne, bezpieczeństwa i sterowania ruchem 

30.20.40.30 Części lokomotyw lub pozostałego taboru 
szynowego 

8607[.11 + .12 + .19(.10 
+ .90) + .21(.10 + .90) + 
.29 + .30 + .91(.10 + .90) 
+ .99(.10 + .80)] 

S S2 

30.20.40.50 z Mechaniczne i elektromechaniczne urzą
dzenia sygnalizacyjne, bezpieczeństwa i stero
wania ruchem drogowym, na wodach śród
lądowych, w miejscach parkingowych, 
w portach lub na lotniskach 

8608 00 00b kg S S2 

30.20.40.60 z Mechaniczne i elektromechaniczne urzą
dzenia sygnalizacyjne, bezpieczeństwa i stero
wania ruchem kolejowym i tramwajowym; 
części mechanicznych (w tym elektromecha
nicznych) urządzeń sygnalizacyjnych, bezpie
czeństwa i sterowania ruchem szynowym, 
drogowym, na wodach śródlądowych, 
w miejscach postojowych, w portach lub na 
lotniskach 

8608 00 00c S S2 

CPA: 30.20.91 Usługi remontów i wyposażania pojazdów szynowych 

30.20.91.00 Usługi związane z odnawianiem lokomotyw 
i taboru szynowego 

I 

NACE: 30.30 Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn 

CPA: 30.30.11 Silniki lotnicze spalinowe z zapłonem iskrowym 

30.30.11.00 Silniki lotnicze spalinowe tłokowe 
z zapłonem iskrowym, do zastosowań 
cywilnych 

8407 10 p/st @ S M 

CPA: 30.30.12 Silniki turboodrzutowe i turbośmigłowe 

30.30.12.00 Silniki turboodrzutowe i turbośmigłowe, do 
zastosowań cywilnych 

8411[.11 + .12(.10 + .30 
+ .80) + .21 + .22(.20 + 
.80)] 

p/st @ S M
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CPA: 30.30.13 Silniki odrzutowe, z wyłączeniem silników turboodrzutowych 

30.30.13.00 Silniki odrzutowe, do zastosowań cywilnych 
(włączając silniki strumieniowe, pulsacyjne 
oraz rakietowe) (z wyłączeniem silników 
turboodrzutowych, rakiet samonaprowadza
jących zawierających jednostki zasilające) 

8412 10 p/st @ S M 

CPA: 30.30.14 Naziemne szkoleniowe symulatory lotu i ich części 

30.30.14.00 Naziemne szkoleniowe symulatory lotu i ich 
części, do zastosowań cywilnych 

8805[.21 + .29] S M 

CPA: 30.30.15 Części do spalinowych silników lotniczych o zapłonie iskrowym 

30.30.15.00 Części do lotniczych silników spalinowych 
z zapłonem iskrowym z tłokami wykonują
cymi ruch posuwisto-zwrotny lub obrotowy, 
do zastosowania w cywilnych statkach 
powietrznych 

8409 10 S S2 M 

CPA: 30.30.16 Części do silników turbośmigłowych lub turboodrzutowych 

30.30.16.00 Części do silników turboodrzutowych lub 
turbośmigłowych, do zastosowania w cywil
nych statkach powietrznych 

8411 91 S M 

CPA: 30.30.20 Balony i sterowce; szybowce, lotnie oraz pozostałe statki powietrzne, bez napędu 

30.30.20.00 Balony i sterowce; szybowce, lotnie oraz 
pozostałe statki powietrzne nie wymagające 
napędu do utrzymania się w powietrzu, 
włączając latawce meteorologiczne (do 
zastosowań cywilnych) 

8801[.00(.10 + .90)] p/st @ S M 

CPA: 30.30.31 Śmigłowce 

30.30.31.00 Śmigłowce, do zastosowań cywilnych 8802[.11 + .12] p/st @ S M 

CPA: 30.30.32 Samoloty i pozostałe statki powietrzne, o masie własnej ≤ 2 000 kg 

30.30.32.00 Samoloty i pozostałe statki powietrzne, 
o masie własnej nieprzekraczającej 2 000 kg, 
do zastosowań cywilnych 

8802 20 p/st @ S M 

CPA: 30.30.33 Samoloty i pozostałe statki powietrzne, o masie własnej > 2 000 kg, ale ≤ 15 000 kg 

30.30.33.00 Samoloty i pozostałe statki powietrzne, 
o masie własnej przekraczającej 2 000 kg, ale 
nieprzekraczającej 15 000 kg, do zastosowań 
cywilnych 

8802 30 p/st @ S M 

CPA: 30.30.34 Samoloty i pozostałe statki powietrzne, o masie własnej > 15 000 kg 

30.30.34.00 Samoloty i pozostałe statki powietrzne, 
o masie własnej przekraczającej 15 000 kg, 
do zastosowań cywilnych 

8802 40 p/st @ S M
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CPA: 30.30.40 Statki kosmiczne (włącznie ze sztucznymi satelitami) oraz pojazdy nośne statków kosmicznych 

30.30.40.00 Statki kosmiczne, satelity oraz pojazdy nośne 
statków kosmicznych, do zastosowań cywil
nych 

8802[.60(.10 + .90)] kg S M 

CPA: 30.30.50 Pozostałe części do statków powietrznych i statków kosmicznych 

30.30.50.10 Fotele stosowane w cywilnych statkach 
powietrznych; ich części 

9401[.10 + .90(.10)] S M 

30.30.50.30 Śmigła i wirniki oraz ich części do sterow
ców, szybowców i innych statków powietrz
nych bez napędu, śmigłowców i samolotów, 
do zastosowania cywilnego 

8803 10 S S2 M 

30.30.50.50 Podwozia oraz ich części do sterowców, 
szybowców, lotni i innych statków 
powietrznych bez napędu, śmigłowców 
i samolotów, statków kosmicznych 
i pojazdów nośnych do statków kosmicz
nych, do zastosowania cywilnego 

8803 20 S S2 M 

30.30.50.90 Części wszystkich rodzajów statków 
powietrznych, z wyłączeniem śmigieł, wirni
ków, podwozi, do stosowania cywilnego 

8803[.30 + .90(.10 + .20 
+ .30 + .90)] 

S S2 M 

CPA: 30.30.60 Usługi związane z remontami i przebudową statków powietrznych oraz silników lotniczych 

30.30.60.30 Regeneracja cywilnych silników lotniczych I M 

30.30.60.50 Regeneracja cywilnych śmigłowców I M 

30.30.60.70 Regeneracja cywilnych samolotów i innych 
statków powietrznych (z wyłączeniem śmig 
łowców i silników lotniczych) 

I M 

NACE: 30.91 Produkcja motocykli 

CPA: 30.91.11 Motocykle i rowery wyposażone w pomocniczy silnik tłokowy, wewnętrznego spalania, o pojemności skokowej ≤ 
50 cm 3 

30.91.11.00 Motocykle i rowery z pomocniczym silni
kiem tłokowym wewnętrznego spalania, 
o pojemności skokowej nieprzekraczającej 
50 cm 3 

8711 10 p/st @ S 

CPA: 30.91.12 Motocykle z silnikiem tłokowym, wewnętrznego spalania, o pojemności skokowej > 50 cm 3 

30.91.12.00 Motocykle z silnikiem tłokowym wewnętrz
nego spalania, o pojemności skokowej prze
kraczającej 50 cm 3 

8711[.20(.10 + .92 + .98) 
+ .30(.10 + .90) + .40 + 
.50] 

p/st @ S 

CPA: 30.91.13 Motocykle gdzie indziej niesklasyfikowane; przyczepy motocyklowe boczne 

30.91.13.00 Przyczepy motocyklowe boczne, rowery 
wyposażone w silnik pomocniczy inny niż 
silnik tłokowy wewnętrznego spalania 
z tłokami wykonującymi ruch posuwisto- 
zwrotny 

8711[.90(.10 + .90)] p/st @ S
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CPA: 30.91.20 Części i akcesoria do motocykli i przyczep motocyklowych bocznych 

30.91.20.00 Części i akcesoria do motocykli i przyczep 
motocyklowych bocznych 

8714[.10(.10 + .20 + .30 
+ .40 + .50 + .90)] 

S S2 

CPA: 30.91.31 Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania, o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej ≤ 1 000 cm 3 , do 
motocykli 

30.91.31.00 z Silniki spalinowe wewnętrznego spalania, 
o zapłonie iskrowym, z tłokami wykonują
cymi ruch posuwisto-zwrotny, do motocykli, 
o pojemności skokowej nieprzekraczającej 
1 000 cm 3 

8407[.31(.00b) + .32(.10b 
+ .90b) + .33(.20b + .80b)] 

p/st @ S 

CPA: 30.91.32 Silniki spalinowe tłokowe wewnętrznego spalania, o zapłonie iskrowym, o pojemności skokowej > 1 000 cm 3 , do 
motocykli 

30.91.32.00 z Silniki spalinowe wewnętrznego spalania, 
o zapłonie iskrowym, z tłokami wykonują
cymi ruch posuwisto-zwrotny, do motocykli, 
o pojemności skokowej przekraczającej 
1 000 cm 3 

8407[.34(.10b + .91b + 
.99b)] 

p/st @ S 

NACE: 30.92 Produkcja rowerów i wózków inwalidzkich 

CPA: 30.92.10 Rowery dwukołowe i pozostałe rowery bezsilnikowe, z wyłączeniem części i akcesoriów 

30.92.10.00 Rowery dwukołowe i pozostałe rowery (włą
czając trzykołowe wózki-rowery dostawcze), 
bezsilnikowe 

8712[.00(.30 + .70)] p/st @ S 

CPA: 30.92.20 Wózki inwalidzkie, z wyłączeniem części i akcesoriów 

30.92.20.30 Wózki dla osób niepełnosprawnych, bez 
mechanicznego napędu 

8713 10 p/st @ S 

30.92.20.90 Wózki dla osób niepełnosprawnych, 
z napędem silnikowym lub mechanicznym 

8713 90 p/st @ S 

CPA: 30.92.30 Części i akcesoria do rowerów dwukołowych i pozostałych rowerów bezsilnikowych oraz do wózków inwalidzkich 

30.92.30.10 Ramy i widelce do rowerów 8714[.91(.10 + .30)] p/st @ S S2 

30.92.30.60 Części i akcesoria do rowerów dwukołowych 
i pozostałych rowerów, bezsilnikowych (z 
wyłączeniem ram, widelców, sprzętu oświet
leniowego lub sygnalizacji wzrokowej, 
w rodzaju stosowanych w rowerach) 

8714[.91(.90) + .92(.10 + 
.90) + .93 + .94(.20 + .90) 
+ .95 + .96(.10 + .30 + 
.90) + .99(.10 + .30 + .50 
+ .90)] 

S S2 

30.92.30.70 Części i akcesoria do wózków dla osób 
niepełnosprawnych 

8714 20 S S2 

CPA: 30.92.40 Wózki dziecięce i ich części 

30.92.40.30 Wózki dziecięce 8715 00 10 p/st @ S 

30.92.40.50 Części do wózków dziecięcych 8715 00 90 S
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NACE: 30.99 Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana 

CPA: 30.99.10 Pozostały sprzęt transportowy, gdzie indziej niesklasyfikowany 

30.99.10.00 Sprzęt transportowy, bez napędu mecha
nicznego, włączając wózki przemysłowe, 
taczki, wózki bagażowe, przyczepy samowy 
ładowcze, ręczne wózki do golfa, wózki na 
zakupy 

8716 80 p/st @ S 

NACE: 31.00 Meble do siedzenia i części do nich; części do mebli 

CPA: 31.00.11 Meble do siedzenia o konstrukcji głównie metalowej 

31.00.11.50 Meble do siedzenia obrotowe, z regulacją 
wysokości (z wyłączeniem sprzętu do 
siedzenia: lekarskiego, chirurgicznego, 
dentystycznego oraz weterynaryjnego oraz 
foteli fryzjerskich) 

9401 30 p/st @ S 

31.00.11.70 Tapicerowane meble do siedzenia, z meta
lową ramą (z wyłączeniem obrotowych, 
lekarskich, chirurgicznych, dentystycznych 
lub weterynaryjnych, foteli fryzjerskich lub 
podobnych, foteli do pojazdów mechanicz
nych, do statków powietrznych) 

9401 71 p/st @ S 

31.00.11.90 Nietapicerowane meble do siedzenia, z meta
lową ramą (z wyłączeniem lekarskich, 
chirurgicznych, dentystycznych lub wetery
naryjnych, foteli fryzjerskich lub podobnych, 
obrotowych) 

9401 79 p/st @ S 

CPA: 31.00.12 Meble do siedzenia o konstrukcji głównie drewnianej 

31.00.12.10 Meble do siedzenia przekształcalne w miejsca 
do spania (z wyłączeniem mebli ogrodowych 
i kempingowych) 

9401 40 p/st @ S 

31.00.12.30 Meble do siedzenia trzcinowe, wiklinowe, 
bambusowe lub z podobnych materiałów 

9401[.51 + .59] p/st @ S 

31.00.12.50 Meble do siedzenia, tapicerowane, 
o konstrukcji drewnianej (włączając trzyczę 
ściowe zestawy wypoczynkowe) (z wyłącze
niem obrotowych) 

9401 61 p/st @ S 

31.00.12.90 Meble do siedzenia, nietapicerowane, 
o konstrukcji drewnianej (z wyłączeniem 
obrotowych) 

9401 69 p/st @ S 

CPA: 31.00.13 Pozostałe meble do siedzenia 

31.00.13.00 Pozostałe meble do siedzenia, objęte pozycją 
HS 9401, gdzie indziej niesklasyfikowane 

9401 80 p/st @ S 

CPA: 31.00.14 Części mebli do siedzenia 

31.00.14.00 Części mebli do siedzenia 9401[.90(.30 + .80)] S 

CPA: 31.00.20 Części mebli, z wyłączeniem części mebli do siedzenia 

31.00.20.30 Części z metalu do mebli, gdzie indziej 
niesklasyfikowane (z wyłączeniem części 
mebli do siedzenia oraz części mebli lekar
skich, chirurgicznych, dentystycznych lub 
weterynaryjnych) 

9403 90 10 S S2
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31.00.20.50 Części z drewna do mebli, gdzie indziej 
niesklasyfikowane (z wyłączeniem części 
mebli do siedzenia oraz części mebli lekar
skich, chirurgicznych, dentystycznych lub 
weterynaryjnych) 

9403 90 30 S 

31.00.20.90 Części mebli, gdzie indziej niesklasyfikowane 
(z wyłączeniem części z metalu lub drewna 
oraz części mebli do siedzenia i mebli lekar
skich, chirurgicznych, dentystycznych lub 
weterynaryjnych) 

9403 90 90 S 

NACE: 31.01 Produkcja mebli biurowych i sklepowych 

CPA: 31.01.11 Meble metalowe w rodzaju używanych w biurze 

31.01.11.00 Meble biurowe metalowe 9403[.10(.51 + .58 + .91 
+ .93 + .98)] 

p/st @ S 

CPA: 31.01.12 Meble drewniane w rodzaju używanych w biurze 

31.01.12.00 Meble biurowe drewniane 9403[.30(.11 + .19 + .91 
+ .99)] 

p/st @ S 

CPA: 31.01.13 Meble drewniane w rodzaju używanych w sklepie 

31.01.13.00 Meble sklepowe drewniane 9403 60 30 p/st @ S 

NACE: 31.02 Produkcja mebli kuchennych 

CPA: 31.02.10 Meble kuchenne 

31.02.10.00 Meble kuchenne 9403[.40(.10 + .90)] p/st @ S 

NACE: 31.03 Produkcja materaców 

CPA: 31.03.11 Stelaże pod materace 

31.03.11.00 Stelaże pod materace (włączając drewniane 
lub metalowe ramy wyposażone w sprężyny 
lub stalową siatkę drucianą, wyściełane 
podstawy materaców z drewnianymi 
listwami, łóżka) 

9404 10 p/st @ S 

CPA: 31.03.12 Materace 

31.03.12.30 Materace z gumy komórkowej (włączając 
z metalową ramą) (z wyłączeniem materaców 
wodnych i pneumatycznych) 

9404 21 10 p/st @ S 

31.03.12.50 Materace z tworzyw sztucznych komórko
wych (włączając z metalową ramą) (z wyłą
czeniem materaców wodnych i pneumatycz
nych) 

9404 21 90 p/st @ S 

31.03.12.70 Materace ze sprężynami wewnątrz (z wyłą
czeniem z gumy komórkowej, z tworzyw 
sztucznych komórkowych) 

9404 29 10 p/st @ S
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31.03.12.90 Materace (z wyłączeniem ze sprężynami 
wewnątrz, z gumy komórkowej, z tworzyw 
sztucznych komórkowych) 

9404 29 90 p/st @ S 

NACE: 31.09 Produkcja pozostałych mebli 

CPA: 31.09.11 Meble metalowe, gdzie indziej niesklasyfikowane 

31.09.11.00 Meble metalowe (z wyłączeniem mebli 
biurowych, lekarskich, chirurgicznych, 
dentystycznych lub weterynaryjnych, foteli 
fryzjerskich – osłon i szafek przeznaczonych 
dla systemów hi-fi, magnetowidów lub tele
wizorów) 

9403[.20(.20 + .80)] kg S 

CPA: 31.09.12 Meble drewniane, w rodzaju używanych w sypialniach, pokojach stołowych i salonach 

31.09.12.30 Meble drewniane, w rodzaju stosowanych 
w sypialni (z wyłączeniem wyposażenia 
budowlanego do szafek montowanych na 
ścianach, stelaży do materaców, wyposażenia 
lamp i oświetlenia, luster stojących na 
podłodze, mebli do siedzenia) 

9403 50 p/st @ S 

31.09.12.50 Meble drewniane, w rodzaju stosowanych 
w pokojach stołowych i salonach (z wyłą
czeniem luster stojących na podłodze, mebli 
do siedzenia) 

9403 60 10 p/st @ S 

CPA: 31.09.13 Meble drewniane, gdzie indziej niesklasyfikowane 

31.09.13.00 Pozostałe meble drewniane (z wyłączeniem 
mebli do sypialni, jadalni i salonu, mebli 
kuchennych, biurowych, sklepowych, lekar
skich, chirurgicznych, dentystycznych lub 
weterynaryjnych, osłon i szafek przeznaczo
nych dla systemów hi-fi, magnetowidów lub 
telewizorów) 

9403 60 90 p/st @ S 

CPA: 31.09.14 Meble z tworzyw sztucznych oraz meble wykonane z pozostałych materiałów (np. z trzciny, wikliny, bambusa) 

31.09.14.30 Meble z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem 
mebli lekarskich, chirurgicznych, dentystycz
nych lub weterynaryjnych, osłon i szafek 
przeznaczonych dla systemów hi-fi, magne
towidów lub telewizorów) 

9403 70 p/st @ S 

31.09.14.50 Meble z innych materiałów niż metal, 
drewno lub tworzywa sztuczne (z wyłącze
niem mebli do siedzenia, osłon i szafek 
przeznaczonych dla systemów hi-fi, magne
towidów lub telewizorów) 

9403[.81 + .89] p/st @ S 

NACE: 32.11 Produkcja monet 

CPA: 32.11.10 Monety 

32.11.10.00 Monety (z wyłączeniem monet zamocowa
nych w przedmiotach będących osobistą 
ozdobą, monet wykorzystywanych jedynie 
jako złom lub metal odpadowy) 

7118[.10 + .90] kg S
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NACE: 32.12 Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych 

CPA: 32.12.11 Perły hodowlane, kamienie szlachetne i półszlachetne, włączając syntetyczne lub odtworzone, obrobione, ale nie 
obsadzone 

32.12.11.00 Perły hodowlane, kamienie szlachetne 
i półszlachetne, włączając syntetyczne lub 
odtworzone, obrobione, ale nieobsadzone 

7101 22 + 7102 39 + 
7103[.91 + .99] + 
7104 90 

S 

CPA: 32.12.12 Diamenty przemysłowe obrobione; pył i proszek z kamieni naturalnych lub syntetycznych, szlachetnych lub 
półszlachetnych 

32.12.12.00 Diamenty przemysłowe obrobione; pył 
i proszek z naturalnych lub syntetycznych 
kamieni szlachetnych lub półszlachetnych 

7102 29 + 7105[.10 + 
.90] 

S 

CPA: 32.12.13 Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie ich części, ze złota i srebra lub platerowane metalem 
szlachetnym 

32.12.13.30 Artykuły biżuteryjne i ich części, z metalu 
szlachetnego (włączając pokryte lub platero
wane metalem szlachetnym) 

7113[.11 + .19 + .20] S 

32.12.13.51 Artykuły jubilerskie ze srebra 7114 11 S 

32.12.13.53 Artykuły jubilerskie z metali szlachetnych, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

7114 19 S 

32.12.13.55 Artykuły jubilerskie z metalu nieszlachetnego, 
platerowanego metalem szlachetnym 

7114 20 S 

CPA: 32.12.14 Pozostałe wyroby wykonane z metali szlachetnych; wyroby z pereł naturalnych lub hodowlanych, kamieni 
szlachetnych lub półszlachetnych 

32.12.14.00 Pozostałe wyroby wykonane z metali szla
chetnych; wyroby z pereł naturalnych lub 
hodowlanych, kamieni szlachetnych lub 
półszlachetnych 

7115 90 + 7116[.10 + 
.20(.11 + .80)] + 
9113[.10(.10 + .90)] 

S 

NACE: 32.13 Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych 

CPA: 32.13.10 Sztuczna biżuteria i podobne wyroby 

32.13.10.00 Biżuteria sztuczna i podobne wyroby 7117[.11 + .19 + .90] + 
9113 20 

kg S 

NACE: 32.20 Produkcja instrumentów muzycznych 

CPA: 32.20.11 Fortepiany i pozostałe klawiszowe instrumenty strunowe 

32.20.11.10 Pianina (włączając automatyczne) 9201 10 10 p/st @ S 

32.20.11.30 Fortepiany (włączając automatyczne) 9201 20 p/st @ S 

32.20.11.50 Klawiszowe instrumenty strunowe (włączając 
klawesyny, szpinety i klawikordy) 

9201 90 p/st @ S
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CPA: 32.20.12 Pozostałe strunowe instrumenty muzyczne 

32.20.12.00 Pozostałe strunowe instrumenty muzyczne 9202[.10(.10 + .90) + 
.90(.30 + .80)] 

p/st @ S 

CPA: 32.20.13 Organy piszczałkowe klawiszowe, fisharmonie i podobne instrumenty klawiszowe; akordeony i podobne instru
menty; harmonijki ustne; instrumenty muzyczne dęte 

32.20.13.10 Organy piszczałkowe, klawiszowe, fishar
monie i podobne instrumenty klawiszowe 
z wolnym metalowym stroikiem 

9205 90 50 p/st @ S 

32.20.13.40 Akordeony i podobne instrumenty; harmo
nijki ustne 

9205[.90(.10 + .30)] p/st @ S 

32.20.13.70 Pozostałe instrumenty dęte 9205[.10 + .90(.90)] p/st @ S 

CPA: 32.20.14 Instrumenty muzyczne (włączając klawiszowe), których dźwięk jest wytwarzany lub musi być wzmacniany elek
trycznie 

32.20.14.00 Instrumenty muzyczne, włączając klawi
szowe, których dźwięk jest wytwarzany 
elektrycznie lub musi być wzmacniany elek
trycznie 

9207[.10(.10 + .30 + .50 
+ .80) + .90(.10 + .90)] 

p/st @ S 

CPA: 32.20.15 Pozostałe instrumenty muzyczne 

32.20.15.10 Perkusyjne instrumenty perkusyjne 9206 p/st @ S 

32.20.15.30 Pozytywki, szafy grające, katarynki, mecha
niczne ptaki śpiewające, piły grające, grze
chotki, rogi, wabiki, piszczałki i gwizdki 

9208[.10 + .90] S 

CPA: 32.20.16 Metronomy, widełki stroikowe oraz kamertony dęte; mechanizmy pozytywek; struny do instrumentów muzycznych 

32.20.16.00 Metronomy, widełki stroikowe oraz kamer
tony dęte; mechanizmy pozytywek; struny do 
instrumentów muzycznych 

9209[.30 + .99(.40 + .50)] S 

CPA: 32.20.20 Części i akcesoria do instrumentów muzycznych 

32.20.20.00 Części i akcesoria do instrumentów muzycz
nych 

9209[.91 + .92 + .94 + 
.99(.20 + .70)] 

S 

NACE: 32.30 Produkcja sprzętu sportowego 

CPA: 32.30.11 Narty śniegowe i pozostały sprzęt narciarski oraz osprzęt, z wyłączeniem obuwia; łyżwy i wrotki; części 

32.30.11.31 Narty do sportów zimowych 9506[.11(.10 + .21 + .29 
+ .80)] 

pa @ S 

32.30.11.37 Wiązania, stopery i kijki do nart 9506[.12 + .19] S 

32.30.11.50 Łyżwy i wrotki, włączając buty z przymoco
wanymi łyżwami lub wrotkami; ich części 
i akcesoria 

9506[.70(.10 + .30 + .90)] S
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CPA: 32.30.12 Obuwie narciarskie 

32.30.12.00 Obuwie narciarskie 6402[.12(.10 + .90)] + 
6403 12 

pa @ S 

CPA: 32.30.13 Narty wodne, deski surfingowe, deski windsurfingowe oraz pozostały sprzęt do sportów wodnych 

32.30.13.00 Narty wodne, deski surfingowe, deski 
windsurfingowe oraz pozostały sprzęt do 
sportów wodnych 

9506[.21 + .29] S 

CPA: 32.30.14 Sprzęt gimnastyczny lub lekkoatletyczny 

32.30.14.00 Sprzęt gimnastyczny lub lekkoatletyczny 9506[.91(.10 + .90)] S 

CPA: 32.30.15 Pozostały sprzęt do uprawiania sportów lub do gier na wolnym powietrzu; baseny i brodziki 

32.30.15.10 Rękawice, mitenki i rękawice z jednym 
palcem, sportowe, ze skóry wyprawionej 

4203 21 pa @ S 

32.30.15.30 Kije golfowe i pozostały sprzęt golfowy 
(włączając piłeczki do golfa) 

9506[.31 + .32 + .39(.10 
+ .90)] 

S 

32.30.15.50 Artykuły i sprzęt do tenisa stołowego (włą
czając rakiety, piłeczki, siatki) 

9506 40 S 

32.30.15.60 Rakiety tenisowe, badmintonowe lub 
podobne, nawet z naciągiem 

9506[.51 + .59] p/st @ S 

32.30.15.80 Piłki (z wyłączeniem piłeczek golfowych i do 
tenisa stołowego, piłek lekarskich i piłek 
podwieszanych treningowych) 

9506[.61 + .62 + .69(.10 
+ .90)] 

p/st @ S 

32.30.15.90 Pozostałe artykuły i sprzęt sportowy do gier 
na świeżym powietrzu, gdzie indziej nieskla
syfikowane 

9506[.99(.10 + .90)] S 

CPA: 32.30.16 Wędki i pozostały sprzęt wędkarski; przybory łowieckie lub strzeleckie, gdzie indziej niesklasyfikowane 

32.30.16.00 Wędki i pozostały sprzęt wędkarski; przybory 
łowieckie lub wędkarskie, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

9507[.10 + .20(.10 + .90) 
+ .30 + .90] 

S 

NACE: 32.40 Produkcja gier i zabawek 

CPA: 32.40.11 Lalki przedstawiające wyłącznie ludzkie postacie 

32.40.11.00 Lalki przedstawiające wyłącznie postacie 
ludzkie 

9503 00 21 p/st @ S 

CPA: 32.40.12 Zabawki przedstawiające zwierzęta lub postacie inne niż ludzkie 

32.40.12.00 Zabawki przedstawiające zwierzęta lub 
postacie inne niż ludzkie 

9503[.00(.41 + .49)] p/st @ S
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CPA: 32.40.13 Części i akcesoria lalek przedstawiających ludzkie postacie 

32.40.13.00 Części i akcesoria lalek przedstawiających 
wyłącznie postacie ludzkie 

9503 00 29 S 

CPA: 32.40.20 Kolejki elektryczne oraz ich wyposażenie dodatkowe; pozostałe modele w zmniejszonej skali lub zestawy i zabawki 
konstrukcyjne 

32.40.20.00 Kolejki elektryczne oraz ich wyposażenie 
dodatkowe; pozostałe modele w zmniejszonej 
skali lub zestawy i zabawki konstrukcyjne 

9503[.00(.30 + .35 + .39)] S 

CPA: 32.40.31 Zabawki na kółkach przeznaczone do jazdy dla dzieci; wózki dla lalek 

32.40.31.00 Zabawki na kółkach przeznaczone do jazdy 
dla dzieci (z wyłączeniem rowerów); wózki 
dla lalek 

9503 00 10 p/st @ S 

CPA: 32.40.32 Układanki 

32.40.32.00 Układanki 9503[.00(.61 + .69)] p/st @ S 

CPA: 32.40.39 Gry i zabawki, gdzie indziej niesklasyfikowane 

32.40.39.20 Instrumenty i aparatura, muzyczne, zabaw
kowe; zabawki pakowane w komplety lub 
zestawy (z wyłączeniem pociągów elektrycz
nych, zestawów do składania modeli zmniej
szonych w skali, zestawów i zabawek 
konstrukcyjnych oraz układanek); zabawki 
i modele z silnikiem; zabawki imitujące broń 

9503[.00(.55 + .70 + .75 
+ .79 + .81)] 

p/st @ S 

32.40.39.40 Zabawki z tworzyw sztucznych, pozostałe 9503 00 95 S 

32.40.39.60 Modele miniaturowe (odlewy) z metalu – 
zabawki 

9503 00 85 S 

32.40.39.90 Pozostałe zabawki, gdzie indziej niesklasyfi
kowane 

9503 00 99 S 

CPA: 32.40.41 Karty do gry 

32.40.41.00 Karty do gry 9504 40 kg S 

CPA: 32.40.42 Artykuły przeznaczone do gry w bilard, do gier towarzyskich, stołowych lub salonowych; pozostałe gry urucha
miane przez wrzucenie monety lub żetonu 

32.40.42.10 Sprzęt i akcesoria do gry w bilard (z wyłą
czeniem mechanicznych liczydeł, liczników 
czasu i stojaków na kije bilardowe) 

9504 20 S 

32.40.42.30 Gry uruchamiane monetą, banknotem, 
żetonem lub podobnym przedmiotem (z 
wyłączeniem wyposażenia kręgielni) 

9504[.30(.10 + .20 + .90)] p/st @ S 

32.40.42.50 Zestawy elektryczne samochodów wyścigo
wych o charakterze gier ze współzawodnic
twem 

9504 90 10 p/st @ S
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32.40.42.70 Stoły do gier rozgrywanych w kasynach, 
wyposażenie automatycznych kręgielni 
i sprzęt do innych gier towarzyskich, stoło
wych lub salonowych, włączając bilardy 
elektryczne (z wyłączeniem gier uruchamia
nych monetami, banknotami, „pieniądzem 
papierowym”, żetonami i innymi środkami 
płatniczymi, bilardów, gier wideo w rodzaju 
stosowanych wraz z odbiornikiem telewizyj
nym, kart do gry i zestawów elektrycznych 
samochodów wyścigowych o charakterze gier 
ze współzawodnictwem) 

9504 90 80 kg S 

NACE: 32.50 Produkcja urządzeń, instrumentów i wyrobów medycznych i dentystycznych 

CPA: 32.50.11 Urządzenia i instrumenty do zastosowań dentystycznych 

32.50.11.30 Wiertarki dentystyczne, nawet zamontowane 
na wspólnej podstawie z innym sprzętem 
dentystycznym 

9018 41 p/st @ S 

32.50.11.50 Urządzenia i instrumenty do zastosowań 
dentystycznych (z wyłączeniem wiertarek) 

9018[.49(.10 + .90)] p/st @ S 

CPA: 32.50.12 Sterylizatory medyczne, włączając chirurgiczne i laboratoryjne 

32.50.12.00 Sterylizatory medyczne, chirurgiczne lub 
laboratoryjne 

8419 20 p/st @ S 

CPA: 32.50.13 Strzykawki, igły, cewniki, kaniule i tym podobne; przyrządy okulistyczne oraz pozostałe instrumenty i urządzenia 
do zastosowań medycznych, gdzie indziej niesklasyfikowane 

32.50.13.11 Strzykawki, także z igłami, do zastosowań 
medycznych, chirurgicznych, dentystycznych 
i weterynaryjnych 

9018[.31(.10 + .90)] p/st @ S 

32.50.13.13 Igły metalowe rurowe, do zastosowań 
medycznych, chirurgicznych, dentystycznych 
i weterynaryjnych 

9018 32 10 p/st @ S 

32.50.13.15 Igły do szwów do zastosowań medycznych, 
chirurgicznych, dentystycznych i weterynaryj
nych 

9018 32 90 p/st @ S 

32.50.13.17 Igły, cewniki, kaniule itp., do zastosowań 
medycznych, chirurgicznych, dentystycznych 
i weterynaryjnych (z wyłączeniem metalo
wych igieł rurowych, igieł do szwów) 

9018 39 p/st @ S 

32.50.13.20 Przyrządy i urządzenia okulistyczne 9018[.50(.10 + .90)] p/st @ S 

32.50.13.33 Przyrządy i aparaty do pomiaru ciśnienia 
krwi (włączając ciśnieniomierze lekarskie – 
sfigmomanometry, tensiometry, oscylometry) 

9018 90 10 p/st @ S 

32.50.13.35 Endoskopy do celów medycznych 9018 90 20 p/st @ S
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32.50.13.40 Termometry szpitalne lub weterynaryjne, 
cieczowe, do bezpośredniego odczytu (z 
wyłączeniem połączonych z innymi przyrzą
dami) 

9025 11 20 p/st @ S 

32.50.13.53 Urządzenia do dializy (sztuczne nerki, diali
zatory) 

9018 90 30 p/st @ S 

32.50.13.55 Aparatura do diatermii (włączając ultra
dźwiękowej) 

9018 90 40 p/st @ S 

32.50.13.63 Aparatura do transfuzji (z wyłączeniem 
specjalnych szklanych butelek do przecho
wywania krwi) 

9018 90 50 p/st @ S 

32.50.13.65 Aparatura i przyrządy do anestezji 9018 90 60 p/st @ S 

32.50.13.70 Instrumenty i urządzenia medyczne, chirur
giczne i weterynaryjne, gdzie indziej nieskla
syfikowane 

9018[.90(.75 + .84)] p/st @ S 

32.50.13.80 Wirówki w rodzaju używanych w laborato
riach (z wyłączeniem wirówek do mleka, 
suszarek do odzieży) 

8421 19 20 p/st @ S 

CPA: 32.50.21 Instrumenty i urządzenia do zastosowań terapeutycznych; respiratory 

32.50.21.30 Urządzenia do mechanoterapii, aparatura do 
masażu, aparatura do testów psychotech
nicznych (z wyłączeniem aparatury stacjo
narnej do mechanoterapii) 

9019[.10(.10 + .90)] p/st @ S 

32.50.21.80 Aparatura do ozonoterapii, tlenoterapii, 
aerozoloterapii, respiratory 

9019 20 p/st @ S 

CPA: 32.50.22 Sztuczne stawy; sprzęt i aparaty ortopedyczne; sztuczne zęby; wyroby protetyki dentystycznej; protezy pozostałych 
części ciała, gdzie indziej niesklasyfikowane 

32.50.22.35 Sztuczne stawy 9021 31 p/st @ S 

32.50.22.39 Przyrządy ortopedyczne, temblaki i inny 
sprzęt stosowany przy złamaniach 

9021[.10(.10 + .90)] S 

32.50.22.53 Pojedyncze sztuczne zęby z tworzyw 
sztucznych (włączając metalowe sztyfty do 
ich zamocowania) (z wyłączeniem protez 
dentystycznych oraz części do nich) 

9021 21 10 p/st @ S 

32.50.22.55 Pojedyncze sztuczne zęby z materiałów 
innych niż tworzywa sztuczne (włączając 
metalowe sztyfty do ich zamocowania) (z 
wyłączeniem protez dentystycznych oraz 
części do nich) 

9021 21 90 p/st @ S 

32.50.22.59 Wyroby protetyki dentystycznej (włączając 
protezy dentystyczne i ich części, metalowe 
korony, odlewane sztyfty cynowe, sztyfty ze 
stali nierdzewnej) (z wyłączeniem sztucznych 
zębów) 

9021 29 S
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32.50.22.90 Protezy pozostałych części ciała (z wyłącze
niem sztucznych zębów i protez dentystycz
nych, sztucznych stawów, przyrządów orto
pedycznych, sprzętu stosowanego przy 
złamaniach, stymulatorów serca) 

9021[.39(.10 + .90)] S 

CPA: 32.50.23 Części i akcesoria protez i przyrządów ortopedycznych 

32.50.23.00 Części i akcesoria wyrobów i aparatury 
objętych pozycją HS 9021 

9021 90 90 S 

CPA: 32.50.30 Meble lekarskie, chirurgiczne, dentystyczne lub weterynaryjne; fotele dentystyczne, fryzjerskie i podobne oraz ich 
części 

32.50.30.30 Fotele dentystyczne, fryzjerskie i podobne 
oraz ich części (z wyłączeniem spluwaczek 
dentystycznych po płukaniu ust, foteli 
zawierających urządzenia dentystyczne) 

9402 10 S 

32.50.30.50 Meble lekarskie, chirurgiczne lub weteryna
ryjne i ich części (z wyłączeniem stołów 
i siedzeń przeznaczonych do badań rentge
nowskich) 

9402 90 S 

CPA: 32.50.41 Soczewki kontaktowe; soczewki okularowe ze szkła i innych materiałów 

32.50.41.30 Soczewki kontaktowe 9001 30 p/st @ S 

32.50.41.53 Soczewki okularowe nieprzeznaczone do 
korekcji wzroku, nieoprawione 

9001[.40(.20) + .50(.20)] p/st @ S 

32.50.41.55 Soczewki okularowe jednoogniskowe prze
znaczone do korekcji wzroku, wykończone 
obustronnie, nieoprawione 

9001[.40(.41) + .50(.41)] p/st @ S 

32.50.41.59 Soczewki okularowe przeznaczone do 
korekcji wzroku, wykończone obustronnie, 
inne niż jednoogniskowe, nieoprawione 

9001[.40(.49) + .50(.49)] p/st @ S 

32.50.41.70 Soczewki okularowe przeznaczone do 
korekcji wzroku, inne niż wykończone 
obustronnie, nieoprawione 

9001[.40(.80) + .50(.80)] p/st @ S 

CPA: 32.50.42 Okulary, gogle i tym podobne wyroby korekcyjne, ochronne lub do innych celów 

32.50.42.50 Okulary przeciwsłoneczne 9004[.10(.10 + .91 + .99)] p/st @ S 

32.50.42.90 Okulary, gogle i tym podobne wyroby, 
korekcyjne, ochronne lub do innych celów (z 
wyłączeniem okularów przeciwsłonecznych) 

9004[.90(.10 + .90)] S 

CPA: 32.50.43 Oprawki do okularów i podobnych wyrobów 

32.50.43.50 Oprawki do okularów i podobnych wyro
bów, z tworzyw sztucznych 

9003 11 p/st @ S
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32.50.43.90 Oprawki do okularów i podobnych wyro
bów, z materiałów innych niż tworzywa 
sztuczne 

9003 19 p/st @ S 

CPA: 32.50.44 Części oprawek do okularów i podobnych wyrobów 

32.50.44.00 Części oprawek do okularów i podobnych 
wyrobów (z wyłączeniem śrubek, łańcuszków 
bez urządzeń zabezpieczających, sprężynek 
z metalu nieszlachetnego) 

9003 90 S S2 

CPA: 32.50.50 Pozostałe urządzenia i instrumenty medyczne, włączając chirurgiczne 

32.50.50.10 Cementy dentystyczne i pozostałe wypeł
niacze dentystyczne; cementy do rekon
strukcji kości 

3006 40 S 

32.50.50.20 Żelowe preparaty do stosowania w medy
cynie lub weterynarii jako środki do smaro
wania podczas operacji chirurgicznych lub do 
badań lekarskich, lub jako środki poprawia
jące kontakt pomiędzy ciałem i instrumen
tami medycznymi 

3006 70 S 

32.50.50.30 Sterylne chirurgiczne lub dentystyczne mate
riały przeciwzrostowe wchłanialne lub nie; 
sterylne materiały do zszywania, włączając 
sterylne wchłanialne nici chirurgiczne lub 
dentystyczne (z wyjątkiem katgutu); sterylne 
materiały przylepne do chirurgicznego 
zamykania ran; sterylne opatrunki i tampony, 
sterylne środki absorpcyjne, chirurgiczne lub 
stomatologiczne do tamowania krwawienia 

3006[.10(.30 + .90)] S 

NACE: 32.91 Produkcja mioteł, szczotek i pędzli 

CPA: 32.91.11 Miotły, szczotki i pędzle do stosowania w gospodarstwie domowym 

32.91.11.10 Miotły i szczotki ze związanych razem gałęzi 
lub innych materiałów roślinnych 

9603 10 p/st @ S 

32.91.11.40 Mechaniczne szczotki do zamiatania podłóg, 
obsługiwane ręcznie, bezsilnikowe, i pozos
tałe szczotki do zamiatania dróg, stosowane 
w gospodarstwie domowym lub do pielęg
nacji zwierząt 

9603[.90(.10 + .91)] p/st @ S 

32.91.11.90 Szczotki i pędzle, gdzie indziej niesklasyfi
kowane 

9603 90 99 p/st @ S 

CPA: 32.91.12 Szczoteczki do zębów, szczotki do włosów oraz pozostałe pędzle i szczotki toaletowe do użytku osobistego; pędzle 
artystyczne, pędzle do pisania oraz pędzle kosmetyczne 

32.91.12.10 Szczoteczki do zębów 9603 21 p/st @ S 

32.91.12.35 Szczotki do włosów 9603 29 30 p/st @ S 

32.91.12.37 Pędzle do golenia, szczotki do pielęgnacji 
ciała (z wyłączeniem szczoteczek do zębów 
i szczotek do włosów) 

9603 29 80 p/st @ S
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32.91.12.50 Pędzle artystyczne i pędzle do pisania 9603 30 10 p/st @ S 

32.91.12.70 Pędzle do nakładania kosmetyków 9603 30 90 p/st @ S 

CPA: 32.91.19 Pozostałe szczotki i pędzle, gdzie indziej niesklasyfikowane 

32.91.19.30 Pędzle do farb olejnych, klejowych, lakierów 
oraz do tapetowania. 

9603 40 10 p/st @ S 

32.91.19.50 Poduszki i wałki do farb 9603 40 90 p/st @ S 

32.91.19.70 Szczotki stanowiące część maszyn, urządzeń 
lub pojazdów (z wyłączeniem do zamiatarek 
ulicznych) 

9603 50 p/st @ S 

NACE: 32.99 Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana 

CPA: 32.99.11 Nakrycia głowy ochronne i pozostałe wyroby ochronne 

32.99.11.30 Rękawiczki, mitenki i rękawice z jednym 
palcem, ochronne, dla wszystkich zawodów, 
ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej 

4203 29 10 pa @ S 

32.99.11.50 Nakrycia głowy ochronne 6506[.10(.10 + .80)] p/st @ S 

32.99.11.90 Nakrycia głowy, z gumy lub tworzyw 
sztucznych (z wyłączeniem ochronnych 
nakryć głowy) 

6506 91 p/st @ S 

CPA: 32.99.12 Pióra kulkowe i długopisy; pisaki i pióra z końcówkami filcowymi lub innego rodzaju porowatymi końcówkami; 
ołówki automatyczne 

32.99.12.10 Pióra kulkowe i długopisy 9608[.10(.10 + .92 + .99)] p/st @ S 

32.99.12.30 Pisaki i pióra z końcówkami filcowymi lub 
innego rodzaju porowatymi końcówkami 

9608 20 p/st @ S 

32.99.12.50 Ołówki automatyczne 9608 40 p/st @ S 

CPA: 32.99.13 Pióra do kreślenia tuszem; pióra wieczne, rapidografy i pozostałe pióra 

32.99.13.00 Pióra do kreślenia tuszem; pióra wieczne, 
rapidografy i pozostałe pióra 

9608 30 p/st @ S 

CPA: 32.99.14 Przybory do pisania w kompletach, obsadki do piór i długopisów, obsadki do ołówków i podobne; części do nich 

32.99.14.10 Komplety piór lub ołówków, zawierające dwa 
lub więcej przyborów do pisania 

9608 50 kg S 

32.99.14.30 Wkłady do piór kulkowych i długopisów, 
złożone z końcówki i zasobnika z tuszem 

9608 60 p/st @ S
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32.99.14.50 Stalówki i ich ostrza; stylografy; obsadki do 
piór, do ołówków i podobne obsadki; części 
(włączając skuwki i klipsy) artykułów obję
tych pozycją HS 9608 

9608[.91 + .99] S 

CPA: 32.99.15 Ołówki, kredki, pręciki ołówkowe, pastele, węgle rysunkowe, kredy do pisania lub rysowania, kredy krawieckie 

32.99.15.10 Ołówki i kredki, z pręcikami wewnątrz 
twardej osłony (z wyłączeniem ołówków do 
zastosowań medycznych, kosmetycznych lub 
toaletowych) 

9609[.10(.10 + .90)] p/st @ S 

32.99.15.30 Pręciki ołówkowe, czarne lub barwne 9609 20 p/st @ S 

32.99.15.50 Pastele i węgle rysunkowe, kredy do pisania 
i rysowania, kredy krawieckie 

9609[.90(.10 + .90)] kg S 

CPA: 32.99.16 Tabliczki i tablice do pisania, kreślenia lub rysowania; datowniki, pieczęcie lub numeratory itp.; taśmy do maszyn 
do pisania i inne podobne; poduszki do tuszu 

32.99.16.10 Tabliczki i tablice, do pisania lub rysowania 9610 p/st @ S 

32.99.16.30 Datowniki, pieczęcie, numeratory itp., do 
obsługi ręcznej 

9611 p/st @ S 

32.99.16.50 Poduszki do tuszu (z wyłączeniem ręcznych 
wałków do farb) 

9612 20 p/st @ S 

32.99.16.70 Taśmy do maszyn do pisania i pozostałe 
taśmy, nasycone tuszem lub otrzymane 
w inny sposób w celu sporządzenia odbitek 
(z wyłączeniem zwojów papieru pigmento
wego lub innych kopiujących taśm papiero
wych) 

9612[.10(.10 + .20 + .80)] p/st @ S 

CPA: 32.99.21 Parasole, parasole przeciwsłoneczne; laski, stołki myśliwskie, szpicruty, bicze i tym podobne 

32.99.21.30 Parasole, parasole przeciwsłoneczne, parasole 
laski, parasole ogrodowe i podobne parasole 
(z wyłączeniem pudeł na parasole) 

6601[.10 + .91 + .99(.20 
+ .90)] 

p/st @ S 

32.99.21.50 Laski, stołki myśliwskie, bicze, szpicruty 
i tym podobne 

6602 p/st @ S 

CPA: 32.99.22 Części, szkielety i akcesoria do parasoli, parasoli przeciwsłonecznych, lasek, stołków myśliwskich, szpicrut, biczów 
i tym podobnych 

32.99.22.00 Części, szkielety i akcesoria do parasoli, 
parasoli przeciwsłonecznych, lasek, stołków 
myśliwskich, szpicrut, biczów itp. 

6603[.20 + .90(.90)] S 

CPA: 32.99.23 Zatrzaski, zatrzaski guzikowe i ich części; guziki; zamki błyskawiczne 

32.99.23.00 Zatrzaski, zatrzaski guzikowe i ich części; 
guziki; zamki błyskawiczne 

9606[.10 + .21 + .22 + 
.29] + 9607[.11 + .19] 

S
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CPA: 32.99.24 Formy do guzików i pozostałe ich części; półprodukty guzików; części zamków błyskawicznych 

32.99.24.30 Formy do guzików i pozostałe części guzi
ków; półprodukty guzików 

9606 30 kg S 

32.99.24.50 Ogniwa, suwaki, elementy końcowe oraz 
wąskie taśmy dowolnej długości z ogniwami 
do zamków błyskawicznych 

9607[.20(.10 + .90)] S 

CPA: 32.99.30 Wyroby z włosów ludzkich lub sierści zwierzęcej; podobne wyroby z materiałów włókienniczych 

32.99.30.00 Wyroby z włosów ludzkich lub sierści zwie
rzęcej; podobne wyroby z materiałów 
włókienniczych 

6703 + 6704[.11 + .19 + 
.20 + .90] 

kg S 

CPA: 32.99.41 Zapalniczki do papierosów i pozostałe zapalniczki; fajki do tytoniu (włączając cybuchy), cygarniczki oraz części 
tych wyrobów 

32.99.41.10 Zapalniczki do papierosów i pozostałe 
zapalniczki (włączając mechaniczne, elek
tryczne, chemiczne, niemechaniczne, monto
wane w pojazdach) 

9613[.10 + .20 + .80] p/st @ S 

32.99.41.30 Fajki do tytoniu (włącznie z cybuchami) oraz 
cygarniczki do cygar lub papierosów i ich 
części 

9614 00 90 kg S 

CPA: 32.99.42 Części zapalniczek; stopy samozapalne; wyroby z substancji palnych 

32.99.42.10 Stopy żelazowo-cerowe, stopy piroforyczne, 
artykuły z materiałów łatwopalnych, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

3606[.90(.10 + .90)] kg S 

32.99.42.30 Części do papierosów i pozostałych zapalni
czek (z wyłączeniem kamieni, knotów, paliwa 
w ampułkach, butelkach, puszkach lub 
innych pojemnikach stosowanych do napeł
niania lub uzupełniania zapalniczek do 
papierosów i podobnych) 

9613 90 S 

CPA: 32.99.43 Paliwa do zapalniczek w pojemnikach o pojemności ≤ 300 cm 3 

32.99.43.00 Paliwa płynne lub upłynnione do zapalniczek 
w pojemnikach o pojemności nieprzekracza
jącej 300 cm 3 

3606 10 p/st @ S 

CPA: 32.99.51 Wyroby świąteczne, festiwalowe, karnawałowe lub inne służące rozrywce, włączając akcesoria do sztuk magicznych 
i żartów 

32.99.51.30 Artykuły bożonarodzeniowe (z wyłączeniem 
elektrycznych girland, naturalnych choinek, 
stojaków do choinek, świec, statuetek, 
posągów itp. używanych do dekoracji miejsc 
do modlitw) 

9505[.10(.10 + .90)] S 

32.99.51.50 Artykuły rozrywkowe, karnawałowe, balowe 
itp., gdzie indziej niesklasyfikowane 

9505 90 S 

CPA: 32.99.52 Grzebienie, wsuwki do włosów i tym podobne; szpilki do włosów; lokówki; szpilki do lokówek, rozpylacze do 
perfum oraz ich oprawy i głowice 

32.99.52.80 Rozpylacze do perfum i preparatów toaleto
wych, ich oprawy i głowice (z wyłączeniem 
zbiorników do rozpylaczy występujących 
oddzielnie, gumowych gruszek) 

9616[.10(.10 + .90)] kg S
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CPA: 32.99.53 Przyrządy, aparaty i modele przeznaczone wyłącznie do celów pokazowych 

32.99.53.00 Przyrządy, aparaty i modele przeznaczone do 
celów pokazowych i nieprzydatne do innych 
celów (z wyłączeniem urządzeń naziemnych 
do nauki latania na samolotach, drukowa
nych planów, wykresów lub ilustracji) 

9023[.00(.10 + .80)] kg S 

CPA: 32.99.54 Świece i podobne wyroby 

32.99.54.00 Świece, stoczki itp. (włączając lampki nocne 
wyposażone w pływak) (z wyłączeniem świec 
przeciwastmatycznych, zapałek woskowych, 
taśm, knotów i świec impregnowanych siar
ką) 

3406 kg S 

CPA: 32.99.55 Sztuczne kwiaty, liście i owoce oraz ich części 

32.99.55.00 Sztuczne kwiaty, liście i owoce oraz ich 
części 

6702[.10 + .90] S 

CPA: 32.99.59 Pozostałe różne wyroby, gdzie indziej niesklasyfikowane 

32.99.59.10 Aparaty do oddychania oraz maski gazowe (z 
wyłączeniem respiratorów leczniczych oraz 
masek ochronnych nieposiadających ani 
części mechanicznych, ani wymiennych 
filtrów) 

9020 p/st @ S 

32.99.59.20 Artykuły z jelit (innych niż z jelit jedwabni
ków), błon, pęcherzy lub ze ścięgien 

4206 kg S 

32.99.59.30 Materiały rzeźbiarskie pochodzenia zwierzę
cego, takie jak kość słoniowa, kości, skorupa 
żółwia, rogi, poroże, koral, macica perłowa 

9601[.10 + .90] kg S 

32.99.59.40 Materiały do rzeźbienia pochodzenia roślin
nego lub mineralnego, obrobione, oraz arty
kuły z takich materiałów, gdzie indziej 
niesklasyfikowane; formowane lub rzeźbione 
artykuły z wosku, parafiny, stearyny, gum 
i żywic naturalnych lub mas modelarskich 
oraz pozostałe artykuły formowane lub 
rzeźbione, gdzie indziej niesklasyfikowane; 
obrobiona, nieutwardzona żelatyna oraz 
artykuły z nieutwardzonej żelatyny, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

9602 kg S 

32.99.59.50 Sita i przesiewacze, ręczne 9604 kg S 

32.99.59.60 Termosy i pozostałe pojemniki próżniowe, 
kompletne wraz z obudową, i części do nich 
(z wyłączeniem wkładów szklanych) 

9617 kg S 

32.99.59.70 Manekiny krawieckie i pozostałe manekiny; 
automaty i inne animowane wystawy, stoso
wane do dekoracji okien sklepowych (z 
wyłączeniem artykułów rzeczywiście wysta
wianych, modeli edukacyjnych oraz lalek do 
zabawy) 

9618 kg S
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32.99.59.80 Globusy drukowane (z wyłączeniem wypu
kłych) 

4905 10 p/st @ S 

32.99.59.90 Trumny drewniane 4421 90 95 p/st @ S 

NACE: 33.11 Naprawa metalowych wyrobów gotowych 

CPA: 33.11.12 Usługi naprawy i konserwacji zbiorników, cystern i pojemników metalowych 

33.11.12.00 Usługi naprawy i konserwacji metalowych 
zbiorników, cystern, kadzi i innych pojem
ników 

I 

CPA: 33.11.13 Usługi naprawy i konserwacji wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów centralnego ogrzewania gorącą wodą 

33.11.13.00 Usługi naprawy i konserwacji wytwornic pary 
(z wyłączeniem kotłów centralnego ogrze
wania gorącą wodą) i sieci metalowych 
rurociągowych w zakładach przemysłowych 

I 

CPA: 33.11.19 Usługi naprawy i konserwacji pozostałych metalowych wyrobów gotowych 

33.11.19.00 Usługi naprawy i konserwacji przemysłowych 
kotłów centralnego ogrzewania 

I 

NACE: 33.12 Naprawa maszyn 

CPA: 33.12.11 Usługi naprawy i konserwacji silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocy
klowych 

33.12.11.00 Usługi naprawy i konserwacji silników 
i turbin (z wyłączeniem silników lotniczych, 
samochodowych i motocyklowych) 

I 

CPA: 33.12.12 Usługi naprawy i konserwacji sprzętu do napędu hydraulicznego i pneumatycznego, pozostałych pomp, sprężarek, 
kurków i zaworów 

33.12.12.10 Usługi naprawy i konserwacji pomp i spręża
rek 

I 

33.12.12.20 Usługi naprawy i konserwacji kurków 
i zaworów 

I 

CPA: 33.12.14 Usługi naprawy i konserwacji pieców, palenisk i palników piecowych 

33.12.14.00 Usługi naprawy i konserwacji pieców 
i palników piecowych 

I 

CPA: 33.12.15 Usługi naprawy i konserwacji urządzeń dźwigowych i chwytaków 

33.12.15.00 Usługi naprawy i konserwacji urządzeń 
dźwigowych i chwytaków 

I 

CPA: 33.12.18 Usługi naprawy i konserwacji urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych, z wyłączeniem urządzeń przeznaczonych 
dla gospodarstw domowych 

33.12.18.00 Usługi naprawy i konserwacji urządzeń 
chłodniczych i wentylacyjnych, z wyłącze
niem urządzeń przeznaczonych dla gospo
darstw domowych 

I
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CPA: 33.12.19 Usługi naprawy i konserwacji pozostałych maszyn i urządzeń ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfi
kowanych 

33.12.19.90 Usługi naprawy i konserwacji pozostałych 
maszyn i urządzeń ogólnego przeznaczenia, 
gdzie indziej niesklasyfikowanych 

I 

CPA: 33.12.21 Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla rolnictwa i leśnictwa 

33.12.21.10 Usługi naprawy i konserwacji ciągników 
rolniczych 

I 

33.12.21.20 Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla 
rolnictwa i leśnictwa, z wyłączeniem ciąg
ników rolniczych 

I 

CPA: 33.12.22 Usługi naprawy i konserwacji maszyn do obróbki metalu i narzędzi mechanicznych 

33.12.22.00 Usługi naprawy i konserwacji maszyn do 
obróbki metalu 

I 

CPA: 33.12.23 Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla metalurgii 

33.12.23.00 Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla 
metalurgii 

I 

CPA: 33.12.24 Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa 

33.12.24.00 Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla 
górnictwa i budownictwa 

I 

CPA: 33.12.25 Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla przetwórstwa żywności i tytoniu oraz produkcji napojów 

33.12.25.00 Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla 
przetwórstwa żywności i tytoniu oraz do 
produkcji napojów 

I 

CPA: 33.12.26 Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego 

33.12.26.00 Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla 
przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórza
nego 

I 

CPA: 33.12.27 Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla przemysłu papierniczego 

33.12.27.00 Usługi naprawy i konserwacji maszyn dla 
przemysłu papierniczego 

I 

CPA: 33.12.28 Usługi naprawy i konserwacji maszyn do obróbki tworzyw sztucznych i gumy 

33.12.28.00 Usługi naprawy i konserwacji maszyn do 
obróbki tworzyw sztucznych i gumy 

I 

CPA: 33.12.29 Usługi naprawy i konserwacji pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia 

33.12.29.10 Usługi naprawy i konserwacji obrabiarek do 
obróbki drewna, korka, kamienia, ebonitu 
i podobnych twardych materiałów 

I
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33.12.29.90 Usługi naprawy i konserwacji pozostałych 
urządzeń specjalnego przeznaczenia, gdzie 
indziej niesklasyfikowanych 

I 

NACE: 33.13 Naprawa urządzeń elektronicznych i optycznych 

CPA: 33.13.11 Usługi naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych 

33.13.11.10 Usługi naprawy i konserwacji instrumentów 
i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, 
nawigacyjnych i stosowanych do innych 
celów (z wyłączeniem sprzętu do kontroli 
procesów przemysłowych) 

I 

33.13.11.20 Usługi naprawy i konserwacji przemysłowych 
przyrządów i aparatów do pomiaru czasu 

I 

CPA: 33.13.12 Usługi naprawy i konserwacji urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego 

33.13.12.00 Usługi naprawy i konserwacji sprzętu 
medycznego i chirurgicznego 

I 

CPA: 33.13.13 Usługi naprawy i konserwacji instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego 

33.13.13.00 Usługi naprawy i konserwacji profesjonalnego 
sprzętu fotograficznego, kinematograficznego 
i optycznego 

I 

CPA: 33.13.19 Usługi naprawy i konserwacji pozostałego profesjonalnego sprzętu elektronicznego 

33.13.19.00 Usługi naprawy i konserwacji pozostałego 
profesjonalnego sprzętu elektronicznego 

I 

NACE: 33.14 Naprawa urządzeń elektrycznych 

CPA: 33.14.11 Usługi naprawy i konserwacji silników elektrycznych, prądnic, transformatorów oraz aparatury rozdzielczej 
i sterowniczej energii elektrycznej 

33.14.11.20 Usługi naprawy i konserwacji silników elek
trycznych, prądnic i transformatorów 

I 

33.14.11.50 Usługi naprawy i konserwacji aparatury 
rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycz
nej 

I 

CPA: 33.14.19 Usługi naprawy i konserwacji pozostałego sprzętu elektrycznego 

33.14.19.00 Usługi naprawy i konserwacji sprzętu elek
trycznego (z wyłączeniem aparatury 
rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycz
nej, silników elektrycznych, prądnic, trans
formatorów, nadajników telewizyjnych 
i radiowych) 

I
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NACE: 33.15 Naprawa i konserwacja statków i łodzi 

CPA: 33.15.10 Usługi naprawy i konserwacji statków, łodzi i pozostałych konstrukcji pływających 

33.15.10.10 Usługi naprawy i konserwacji statków, łodzi 
i pozostałych konstrukcji pływających (z 
wyłączeniem jachtów i innych łodzi wypo
czynkowych i sportowych, łodzi wiosłowych 
i kajaków) 

I M 

33.15.10.30 Usługi naprawy i konserwacji łodzi wypo
czynkowych i sportowych 

I 

NACE: 33.16 Naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych 

CPA: 33.16.10 Usługi naprawy i konserwacji statków powietrznych i statków kosmicznych 

33.16.10.00 Usługi naprawy i konserwacji cywilnych 
statków powietrznych oraz ich silników 

I 

NACE: 33.17 Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego 

CPA: 33.17.11 Usługi naprawy i konserwacji lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego 

33.17.11.00 Usługi naprawy i konserwacji lokomotyw 
kolejowych i taboru szynowego oraz mecha
nicznych (i elektromechanicznych) urządzeń 
sygnalizacyjnych, bezpieczeństwa i sterowania 
ruchem w transporcie szynowym 

I 

NACE: 33.19 Naprawa pozostałych urządzeń 

CPA: 33.19.10 Usługi naprawy i konserwacji pozostałego sprzętu i wyposażenia 

33.19.10.20 Usługi naprawy wyrobów z brezentu i wypo
sażenia kempingowego oraz pozostałych 
wyrobów włókienniczych gotowych 

I 

NACE: 33.20 Instalowanie maszyn i urządzeń przemysłowych 

CPA: 33.20.11 Usługi instalowania wytwornic pary, z wyłączeniem kotłów centralnego ogrzewania gorącą wodą, włączając usługi 
instalowania związanej z nimi sieci metalowych rurociągów w zakładach przemysłowych 

33.20.11.00 Usługi instalowania wytwornic pary (z wyłą
czeniem kotłów centralnego ogrzewania 
gorącą wodą), włączając usługi instalowania 
związanych z nimi sieci metalowych ruro
ciągów w zakładach przemysłowych 

I 

CPA: 33.20.21 Usługi instalowania maszyn do księgowania i pozostałych maszyn biurowych 

33.20.21.00 Usługi instalowania maszyn biurowych I 

CPA: 33.20.29 Usługi instalowania pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowane 

33.20.29.10 Usługi instalowania silników i turbin (z 
wyłączeniem silników lotniczych, samocho
dowych i motocyklowych) 

I
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33.20.29.20 Usługi instalowania pomp i sprężarek I 

33.20.29.30 Usługi instalowania pieców i palników 
piecowych 

I 

33.20.29.40 Usługi instalowania urządzeń dźwigowych 
i chwytaków (z wyłączeniem wind i schodów 
ruchomych) 

I 

33.20.29.50 Usługi instalowania urządzeń chłodniczych 
i wentylacyjnych, nieprzeznaczonych dla 
gospodarstw domowych 

I 

33.20.29.60 Usługi instalowania maszyn i urządzeń 
ogólnego przeznaczenia do ważenia, filtro
wania, destylacji, pakowania, napełniania 
butelek, spryskiwania, parowania, piaskowa
nia, kalandrowania 

I 

33.20.29.70 Usługi instalowania obrabiarek do drewna, 
korka, kamienia, ebonitu i podobnych twar
dych materiałów 

I 

CPA: 33.20.31 Usługi instalowania przemysłowych maszyn i urządzeń dla rolnictwa 

33.20.31.00 Usługi instalowania maszyn dla rolnictwa 
i leśnictwa 

I 

CPA: 33.20.32 Usługi instalowania maszyn do obróbki metalu 

33.20.32.00 Usługi instalowania maszyn do obróbki 
metalu 

I 

CPA: 33.20.33 Usługi instalowania przemysłowych maszyn i urządzeń dla metalurgii 

33.20.33.00 Usługi instalowania maszyn dla metalurgii I 

CPA: 33.20.34 Usługi instalowania przemysłowych maszyn i urządzeń dla górnictwa i do wydobywania 

33.20.34.00 Usługi instalowania maszyn dla górnictwa 
i budownictwa 

I 

CPA: 33.20.35 Usługi instalowania maszyn dla przetwórstwa żywności i tytoniu oraz produkcji napojów 

33.20.35.00 Usługi instalowania maszyn dla przetwórstwa 
żywności i tytoniu oraz do produkcji napo
jów 

I 

CPA: 33.20.36 Usługi instalowania maszyn i urządzeń dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego 

33.20.36.00 Usługi instalowania maszyn dla przemysłu 
tekstylnego, odzieżowego i skórzanego 

I 

CPA: 33.20.37 Usługi instalowania maszyn i urządzeń dla przemysłu papierniczego 

33.20.37.00 Usługi instalowania maszyn dla przemysłu 
papierniczego 

I
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CPA: 33.20.38 Usługi instalowania maszyn i urządzeń do obróbki tworzyw sztucznych i gumy 

33.20.38.00 Usługi instalowania maszyn przemysłowych 
i urządzeń do produkcji tworzyw sztucznych 
i gumy 

I 

CPA: 33.20.39 Usługi instalowania pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia 

33.20.39.00 Usługi instalowania pozostałych urządzeń 
specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej nie 
sklasyfikowanych 

I 

CPA: 33.20.41 Usługi instalowania profesjonalnych przyrządów medycznych oraz instrumentów precyzyjnych i optycznych 

33.20.41.00 Usługi instalowania sprzętu medycznego 
i chirurgicznego 

I 

CPA: 33.20.42 Usługi instalowania profesjonalnych urządzeń elektronicznych 

33.20.42.00 Usługi instalowania profesjonalnych urządzeń 
elektronicznych 

I 

CPA: 33.20.50 Usługi instalowania urządzeń elektrycznych 

33.20.50.20 Usługi instalowania silników elektrycznych, 
prądnic i transformatorów 

I 

33.20.50.50 Usługi instalowania aparatury rozdzielczej 
i sterowniczej energii elektrycznej 

I 

33.20.50.90 Usługi instalowania pozostałych urządzeń 
elektrycznych, z wyłączeniem elektrycznych 
urządzeń sygnalizacyjnych dla autostrad, dróg 
itp. 

I 

CPA: 33.20.60 Usługi instalowania systemów do sterowania procesami przemysłowymi 

33.20.60.00 Usługi projektowania i instalowania 
systemów do sterowania procesami przemy
słowymi i zautomatyzowanych urządzeń 
produkcyjnych 

I 

CPA: 33.20.70 Usługi instalowania pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowanych 

33.20.70.00 Usługi instalowania przemysłowych przy
rządów i aparatów do pomiaru czasu 

I 

NACE: 99.t Kod T 

CPA: 99.tt Kod T 

24.10.T1.10 Surówka kg V A1 

24.10.T1.21 Stal surowa: stal niestopowa produkowana 
w piecach elektrycznych 

kg V B1 

24.10.T1.22 Stal surowa: stal niestopowa produkowana 
w innych procesach niż w piecach elek
trycznych 

kg V B1
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24.10.T1.31 Stal surowa: stal stopowa inna niż stal 
nierdzewna produkowana w piecach elek
trycznych 

kg V B2 

24.10.T1.32 Stal surowa: stal stopowa inna niż stal 
nierdzewna produkowana w innych proce
sach niż w piecach elektrycznych 

kg V B2 

24.10.T1.41 Stal surowa: stal nierdzewna i stal żarood
porna produkowana w piecach elektrycznych 

kg V B3 

24.10.T1.42 Stal surowa: stal nierdzewna i stal żarood
porna produkowana w innych procesach niż 
w piecach elektrycznych 

kg V B3 

24.10.T2.11 Wyroby płaskie zwinięte (taśma szeroka), 
walcowane na gorąco, o szerokości 600 mm 
i większej 

kg V C1 

24.10.T2.12 Wyroby płaskie zwinięte, walcowane na 
gorąco, o szerokości mniejszej niż 600 mm 

kg V C2 

24.10.T2.21 Blachy grube i blachy cienkie, walcowane 
wzdłużnie w walcowni taśm szerokich 

kg V C3 

24.10.T2.22 Blachy grube i blachy cienkie oraz szerokie 
wyroby płaskie, walcowane na gorąco 
w walcowni innej niż walcownia taśm 
szerokich 

7208[.51(.20 + .91 + .98) 
+ .52(.10 + .91 + .99) + 
.53(.10 + .90) + .90(.20 + 
.80)] + 7210 90 30 + 
7211 13 + 7219[.21(.10 + 
.90)] + 7225[.40(.12 + .40 
+ .60) + .99] 

kg V 

24.10.T2.31 Walcówka walcowana na gorąco 7213[.10 + .20 + .91(.10 
+ .20 + .41 + .49 + .70 + 
.90) + .99(.10 + .90)] + 
7221[.00(.10 + .90)] + 
7227[.20 + .90(.10 + .95)] 

kg V 

24.10.T2.41 Pręty do zbrojenia betonu, walcowane na 
gorąco 

7214[.20 + .99(.10)] kg V 

24.10.T2.42 Pręty pozostałe, walcowane na gorąco 7214[.10 + .30 + .91(.10 
+ .90) + .99(.31 + .39 + 
.50 + .71 + .79 + .95)] + 
7222[.11(.11 + .19 + .81 
+ .89) + .19(.10)] + 
7228[.20(.10 + .91) + 
.30(.20 + .41 + .49 + .61 + 
.69 + .70 + .89) + .40(.10 
+ .90) + .60(.20) + .80] 

kg V 

24.10.T2.43 Kształtowniki lekkie o wysokości środnika 
mniejszej niż 80 mm i kątowniki, walcowane 
na gorąco, ciągnione na gorąco lub wycis
kane 

7216[.10 + .21 + .22 + 
.40(.10 + .90) + .50(.10 + 
.91 + .99) + .99] + 
7222 40 10 + 7228 70 10 

kg V 

24.10.T2.44 Kształtowniki ciężkie 7216[.31(.10 + .90) + 
.32(.11 + .19 + .91 + .99) 
+ .33(.10 + .90)] 

kg V
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24.10.T2.51 Ścianka szczelna 7301 10 kg V 

24.10.T2.52 Elementy konstrukcyjne torów kolejowych 
lub tramwajowych 

7302[.10(.10 + .22 + .28 
+ .40 + .50 + .90) + .30 + 
.40 + .90] 

kg V 

24.10.T2.60 Kształtowniki spawane 7301 20 kg V 

24.10.T3.10 Blachy grube, blachy cienkie oraz taśmy 
i blachy czarne szerokie, walcowane na 
zimno, o szerokości 600 mm i większej 

7209[.15 + .16(.90c) + 
.17(.90c) + .18(.91c + 
.99c) + .25(.00b) + 
.26(.90c) + .27(.90c) + 
.28(.90c) + .90(.20c + 
.80c)] + 7219[.31 + 
.32(.10 + .90) + .33(.10 + 
.90) + .34(.10 + .90) + 
.35(.10 + .90) + .90(.20 + 
.80)] + 7225[.50(.20 + 
.80)] 

kg V 

24.10.T3.20 Blachy i taśmy elektrotechniczne 7209[.16(.10 + .90d) + 
.17(.10 + .90d) + .18(.10 + 
.91d + .99d) + .26(.10 + 
.90d) + .27(.10 + .90d) + 
.28(.10 + .90d) + .90(.20d 
+ .80d)] + 7225[.11 + 
.19(.90)] 

kg V 

24.10.T3.30 Blacha biała, pozostałe ocynowane blachy 
cienkie i stal elektrolitycznie chromowana 
(ECCS) 

7210[.11 + .12(.20 + .80) 
+ .50 + .70(.10) + .90(.40)] 
+ 7212[.10(.10) + .40(.20)] 

kg V 

24.10.T3.40 Blacha cienka pokryta metalem na gorąco 7210[.20 + .41 + .49 + 
.61 + .69 + .90(.80)] + 
7225 92 

kg V 

24.10.T3.50 Blacha cienka pokryta metalem elektrolitycz
nie 

7210 30 + 7225 91 kg V 

24.10.T3.60 Blacha cienka pokryta substancjami orga
nicznymi 

7210 70 80 kg V 

NACE: 99.z Kod Z 

CPA: 99.zz Kod Z 

10.00.00.Z1 Mięso, podroby lub krew, przetworzone lub 
zakonserwowane, włączając gotowe dania 
z mięsa i podrobów 

1601[.00(.10 + .91 + .99)] 
+ 1602[.20(.10 + .90) + 
.31(.11 + .19 + .80) + 
.32(.11 + .19 + .30 + .90) 
+ .39(.21 + .29 + .85) + 
.41(.10 + .90) + .42(.10 + 
.90) + .49(.11 + .13 + .15 
+ .19 + .30 + .50 + .90) + 
.50(.10 + .31 + .95) + 
.90(.10 + .31 + .51 + .61 + 
.69 + .91 + .95 + .99)] 

kg S
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10.00.00.Z2 Ryby, skorupiaki, mięczaki i pozostałe 
bezkręgowce wodne, przetworzone lub 
konserwowane w inny sposób, włączając 
gotowe posiłki i dania 

0306[.11(.05) + .12(.05) + 
.14(.05) + .15(.10) + 
.16(.10) + .17(.10) + 
.19(.05) + .21(.10) + 
.22(.30) + .24(.10) + 
.25(.10) + .26(.10) + 
.27(.10) + .29(.05)] + 
0307[.19(.10) + .29(.05) + 
.39(.05) + .49(.05) + 
.59(.05) + .60(.10) + 
.79(.10) + .89(.10) + 
.99(.10)] + 0308[.19(.10) + 
.29(.10) + .30(.30) + 
.90(.30)] + 1604[.11 + 
.12(.10 + .91 + .99) + 
.13(.11 + .19 + .90) + 
.14(.21 + .26 + .28 + .31 + 
.36 + .38 + .41 + .46 + 
.48 + .90) + .15(.11 + .19 
+ .90) + .16 + .17 + 
.19(.10 + .31 + .39 + .50 + 
.91 + .92 + .93 + .94 + 
.95 + .97) + .20(.05 + .10 
+ .30 + .40 + .50 + .70 + 
.90)] + 1605[.10 + .21(.10 
+ .90) + .29 + .30(.10 + 
.90) + .40 + .51 + .52 + 
.53(.10 + .90) + .54 + .55 
+ .56 + .57 + .58 + .59 + 
.61 + .62 + .63 + .69] 

kg S 

10.00.00.Z3 Warzywa (z wyjątkiem ziemniaków), zakon
serwowane w inny sposób niż octem lub 
kwasem octowym, włączając gotowe dania 
z warzyw 

2002[.10(.10 + .90)] + 
2003[.10(.20 + .30) + 
.90(.10 + .90)] + 
2004[.90(.10 + .30 + .50 
+ .91 + .98)] + 2005[.40 + 
.51 + .59 + .60 + .70 + 
.80 + .91 + .99(.10 + .20 + 
.30 + .50 + .60 + .80)] 

kg S 

10.12.00.Z1 Gęsi, kaczki i perliczki, całe, świeże, schło
dzone lub zamrożone 

0207[.41(.20 + .30 + .80) 
+ .42(.30 + .80) + .51(.10 
+ .90) + .52(.10 + .90) + 
.60(.05)] 

kg S 

10.12.00.Z2 Kawałki gęsi, kaczek i perliczek, świeże, 
schłodzone lub zamrożone 

0207[.44(.10 + .21 + .31 
+ .41 + .51 + .61 + .71 + 
.81) + .45(.10 + .21 + .31 
+ .41 + .51 + .61 + .71 + 
.81) + .54(.10 + .21 + .31 
+ .41 + .51 + .61 + .71 + 
.81) + .55(.10 + .21 + .31 
+ .41 + .51 + .61 + .71 + 
.81) + .60(.10 + .21 + .31 
+ .41 + .51 + .61 + .81)] 

kg S
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10.12.00.Z3 Podroby z drobiu, świeże, schłodzone lub 
zamrożone (z wyłączeniem otłuszczonych 
wątróbek gęsich i kaczych, świeżych lub 
schłodzonych) 

0207[.13(.91 + .99) + 
.14(.91 + .99) + .26(.91 + 
.99) + .27(.91 + .99) + 
.44(.91 + .99) + .45(.93 + 
.95 + .99) + .54(.91 + .99) 
+ .55(.93 + .95 + .99) + 
.60(.91 + .99)] 

kg S 

10.90.10.Z0 Preparaty do karmienia zwierząt (z wyłącze
niem karmy dla psów lub kotów, pakowanej 
do sprzedaży detalicznej) 

2309[.90(.10 + .20 + .31 
+ .33 + .35 + .39 + .41 + 
.43 + .49 + .51 + .53 + 
.59 + .70 + .91 + .96)] 

kg S 

11.00.00.Z1 Napoje bezalkoholowe, niezawierające mleka, 
produktów mlecznych i tłuszczów z nich 
uzyskanych (z wyłączeniem wody oraz 
soków owocowych i warzywnych) 

2202 90 10 l @ S 

13.10.61.Z1 Przędza bawełniana, nieczesana, niepakowana 
do sprzedaży detalicznej 

5205[.11 + .12 + .13 + 
.14 + .15(.10 + .90) + .31 
+ .32 + .33 + .34 + .35] + 
5206[.11 + .12 + .13 + 
.14 + .15 + .31 + .32 + 
.33 + .34 + .35] 

kg T 

13.10.61.Z2 Przędza bawełniana czesana, niepakowana do 
sprzedaży detalicznej 

5205[.21 + .22 + .23 + 
.24 + .26 + .27 + .28 + 
.41 + .42 + .43 + .44 + 
.46 + .47 + .48] + 
5206[.21 + .22 + .23 + 
.24 + .25 + .41 + .42 + 
.43 + .44 + .45] 

kg T 

13.10.83.Z0 Przędza z udziałem syntetycznych włókien 
odcinkowych mieszana z wełną, niepako
wana do sprzedaży detalicznej 

5509[.52 + .61 + .91] kg T 

13.20.20.Z1 Tkaniny bawełniane, o masie powierzch
niowej nieprzekraczającej 200 g/m 2 (z wyłą
czeniem gazy i tkanin kolorowo tkanych) 

5208[.11(.90) + .12(.16 + 
.19 + .96 + .99) + .13 + 
.19 + .21(.90) + .22(.16 + 
.19 + .96 + .99) + .23 + 
.29 + .31 + .32(.16 + .19 + 
.96 + .99) + .33 + .39 + 
.51 + .52 + .59(.10 + .90)] 
+ 5210[.11 + .19 + .21 + 
.29 + .31 + .32 + .39 + 
.51 + .59] + 5212[.11(.10 
+ .90) + .12(.10 + .90) + 
.13(.10 + .90) + .15(.10 + 
.90)] 

m 2 @ T 

13.20.20.Z2 Tkaniny bawełniane, o masie powierzch
niowej przekraczającej 200 g/m 2 (z wyłącze
niem kolorowo tkanych) 

5209[.11 + .12 + .19 + 
.21 + .22 + .29 + .31 + 
.32 + .39 + .51 + .52 + 
.59] + 5211[.11 + .12 + 
.19 + .20 + .31 + .32 + 
.39 + .51 + .52 + .59] + 
5212[.21(.10 + .90) + 
.22(.10 + .90) + .23(.10 + 
.90) + .25(.10 + .90)] 

m 2 @ T

PL L 254/348 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 30.9.2015



 

Prodcom Nazwa grupowania 
Powiązanie z Nomenklaturą 

Handlu Zagranicznego dla roku 
2015 (HS/CN) 

Ilość JM P 
Odnośn

ik do 
przypisu 

13.20.20.Z3 Tkaniny bawełniane kolorowo tkane (z 
wyłączeniem drelichu) 

5208[.41 + .42 + .43 + 
.49] + 5209[.41 + .43 + 
.49] + 5210[.41 + .49] + 
5211[.41 + .43 + .49(.10 
+ .90)] + 5212[.14(.10 + 
.90) + .24(.10 + .90)] 

m 2 @ T 

17.12.00.Z0 Papier siarczanowy workowy, krepowany lub 
marszczony, w zwojach lub arkuszach; papier 
i tektura, krepowane, marszczone, tłoczone 
lub perforowane 

4808[.40 + .90] kg S 

20.14.34.Z1 Estry kwasu ortoftalowego 2917[.32 + .33 + .34] kg T 

20.14.61.Z0 Aldehydy acykliczne bez innej tlenowej grupy 
funkcyjnej (z wyłączeniem metanalu i etana
lu) 

2912 19 kg T 

20.14.62.Z0 Ketony aromatyczne bez innej tlenowej grupy 
funkcyjnej; ketonoalkohole i ketonoaldehydy; 
ketonofenole i ketony z inną tlenową grupą 
funkcyjną; inne cykloalkanowe, cykloalke
nowe lub cykloterpenowe ketony bez innej 
tlenowej grupy funkcyjnej 

2914[.29 + .31 + .39 + 
.40(.10 + .90) + .50] 

kg T 

23.69.19.Z0 Rury i pozostałe wyroby z cementu, betonu 
lub sztucznego kamienia oraz akcesoria 

6810 99 kg S 

24.10.21.Z0 Wlewki, pozostałe formy pierwotne 
i półwyroby długie, ze stali niestopowej 

7206[.10 + .90] + 
7207[.11(.11 + .14 + .16 
+ .90) + .19(.12 + .19 + 
.80) + .20(.11 + .15 + .17 
+ .19 + .52 + .59 + .80)] 

kg S 

24.10.22.Z0 Wlewki, pozostałe formy pierwotne 
i półwyroby długie, ze stali nierdzewnej 

7218[.10 + .99(.11 + .19 
+ .20 + .80)] 

kg S 

24.10.23.Z0 Wlewki, pozostałe formy pierwotne 
i półwyroby, ze stali stopowej innej niż 
nierdzewna 

7224[.10(.10 + .90) + 
.90(.02 + .03 + .05 + .07 + 
.18 + .31 + .38 + .90)] 

kg S 

24.10.33.Z0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, 
zwinięte, o szerokości 600 mm lub większej, 
ze stali nierdzewnej 

7219[.11 + .12(.10 + .90) 
+ .13(.10 + .90) + .14(.10 
+ .90)] 

kg S 

24.10.34.Z0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, 
zwinięte, o szerokości mniejszej niż 600 mm, 
ze stali nierdzewnej 

7220[.11 + .12] kg S 

24.10.41.Z0 Blachy cienkie, grube i taśmy (włączając 
elektrotechniczne blachy cienkie i taśmy, 
niewyżarzone całkowicie), walcowane na 
zimno, niepokryte, o szerokości 600 mm lub 
większej, ze stali innej niż nierdzewna 

7209[.15 + .16(.90) + 
.17(.90) + .18(.91 + .99) + 
.25 + .26(.90) + .27(.90) + 
.28(.90) + .90(.20 + .80)] 

kg S 

24.32.10.Z1 Taśma wąska i taśma cięta, walcowane na 
zimno, ze stali niestopowej i stali stopowej 
(innej niż stal nierdzewna), o szerokości 
mniejszej niż 600 mm 

7211[.23(.30 + .80) + .29 
+ .90(.20 + .80)] + 
7226 92 

kg S
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24.32.10.Z2 Taśma wąska i taśma cięta, walcowane na 
zimno, ze stali nierdzewnej (z wyłączeniem 
taśmy izolowanej elektrycznie, taśmy falistej 
z jedną krawędzią ząbkowaną lub fazowaną), 
o szerokości mniejszej niż 600 mm 

7220[.20(.21 + .29 + .41 
+ .49 + .81 + .89) + 
.90(.20 + .80)] 

kg S 

24.32.20.Z1 Arkusze i taśmy ze stali oraz taśmy cięte 
walcowane na zimno (ze stali niestopowej), 
pokryte metalem na gorąco lub elektroli
tycznie, o szerokości mniejszej niż 600 mm 

7212[.10(.90) + .20 + .30 
+ .50(.20 + .30 + .40 + .61 
+ .69 + .90)] 

kg S 

24.32.20.Z2 Arkusze ze stali pokryte substancjami orga
nicznymi oraz taśmy cięte, walcowane na 
zimno, ze stali pokrytej substancjami orga
nicznymi, o szerokości mniejszej niż 
600 mm 

7212[.40(.20 + .80)] kg S 

26.99.00.Z0 Pozostałe urządzenia do maszyn automa
tycznego przetwarzania danych 

8471[.80 + .90] p/st @ S 

29.99.00.Z1 Lampy błyskowe, rzutniki obrazu, projektory 
kinematograficzne, powiększalniki i pomniej
szalniki fotograficzne, wyposażenie laborato
riów fotograficznych, negatywoskopy, ekrany 
projekcyjne 

9006[.61 + .69] + 
9007 20 + 9008 50 + 
9010[.10 + .50 + .60] 

S 

39.99.00.Z0 Budynki z elementów prefabrykowanych, 
z tworzyw sztucznych, cementu lub alumi
nium 

9406 00 80 S 

39.99.00.Z1 Silniki spalinowe wewnętrznego spalania, 
o zapłonie iskrowym, z tłokami wykonują
cymi ruch posuwisto-zwrotny, do pojazdów 
objętych działem HS 87, o pojemności 
skokowej nieprzekraczającej 1 000 cm 3 

8407[.31 + .32(.10 + .90) 
+ .33(.20 + .80)] 

p/st @ S 

39.99.00.Z2 Silniki spalinowe wewnętrznego spalania, 
o zapłonie iskrowym, z tłokami wykonują
cymi ruch posuwisto-zwrotny, do pojazdów 
objętych działem HS 87, o pojemności 
skokowej przekraczającej 1 000 cm 3 

8407[.34(.10 + .91 + .99)] p/st @ S 

39.99.00.Z4 Spinki, szpilki do włosów, lokówki, zapinki 
itp. oraz części do nich (z wyłączeniem 
fryzjerskich aparatów elektrotermicznych) 

9615 90 kg S 

39.99.00.Z5 Osprzęt torów kolejowych lub tramwajowych 
(z wyłączeniem podkładów drewnianych, 
betonowych lub stalowych, sekcji torów lub 
innych elementów osprzętu jeszcze 
niezmontowanych oraz materiałów do 
budowy torów kolejowych i tramwajowych); 
mechaniczne (oraz elektromechaniczne) 
urządzenia sygnalizacyjne, bezpieczeństwa 
i sterowania ruchem szynowym, drogowym, 
na wodach śródlądowych, w miejscach 
postojowych, w portach lub na lotniskach; 
ich części 

8608 S S2 

* = Modyfikowana pozycja wykazu 2014. 
@ = Jednostka różni się od jednostki w CN.
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