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58 Kopalnia Węgla Kamiennego 63 Kopalnia Węgla Kamiennego 
"Morcinek" 307.195 " Gliwice" 177.540 

59 Kopalnia Węgla Kamiennego 64 Kopalnia Węgla Kamiennego 
" Komuna Paryska" 66.129 " Krupiński" 164.475 

60 Kopalnia Węgla Kamiennego 65 Kopalnia Węgla Kamiennego' 
" N iwka -Modrzejów" 123.410 " Pstrowski" 122.308 

61 Kopalnia Węgla Kamiennego 66 Kopalnia Węgla Kamiennego 
"Sosnowiec" 79.547 " Nowa Ruda" 253.622 

62 Kopalnia Węgla Kamiennego 67 Kopalnia Węgla Kamiennego 
"Siersza" 62.078 " Bogdanka" 1 02.752 
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSOW 

z dnia 15 lutego 1991 r. 

w sprawie stawek podatku obrotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych z zagranicy oraz 
zwolnień od tego podatku. 

Na podstawie art. 10 ust. 2a i art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 16 grudnia 1972 r. o podatku obrotowym (Dz. U. 
z 1983 r. Nr 43, poz. 191, z 1985 r. Nr 12, poz. 50, z 1989 r. Nr 
3, poz. 12 i Nr 74, poz. 443 oraz z 1991 r. Nr 9, poz. 30) oraz 
art. 15 ust. 7a i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 26 lutego 1982 r. 
o opodatkowaniu jednostek gospodarki uspołecznionej (Dz. 
U. z 1987 r. Nr 12, poz. 77, z 1989 r. Nr 3, poz. 12, Nr 35, poz. 
192 i Nr 74, poz. 443, z 1990 r. Nr 21 , poz. 126 oraz z 1991 r. 
Nr 9, poz. 30) zarządza się, co następuje : 

§ 1. 1. Ustala się tabelę stawek podatku obrotowego od 
towarów sprowadzanych z zagranicy przez osoby prawne, 
jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości praw
nej i osoby fizyczne, zwane dalej " podatnikami" , stanowiącą 
załącznik nr 1 do rozporządzenia . 

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o sprowadzaniu 
towarów z zagranicy, należy przez to rozumieć również 
nadsyłanie tych towarów oraz sprowadzanie towarów z wol
nych obszarów celnych i składów celnych. 

§ 2. 1. Zwalnia się od podatku obrotowego towary 
zaopatrzeniowe (również kooperacyjne) i inwestycyjne 
sprowadzane przez osoby i jednostki wymienione w § 1 ust. 1 , 
mające siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Przepis ust. 1 stosuje się również do osób i jednostek 
mających miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą, jeżeli 
prowadzą one na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dzia
łalność gospodarczą na podstawie zezwoleń przewidzianych 
w odrębnych przepisach lub realizują umowy zawarte z pol
skimi podmiotami gospodarczymi o wykonanie robót budo
wlano-montażowych i remontowych. 

3. Za towary zaopatrzeniowe i inwestycyjne uważa się 
surowce, materiały, półfabrykaty i wyroby gotowe sprowa
dzane przez podatników prowadzących działalność gos
podarczą z przeznaczeniem na cele wytwórcze, inwestycyj
ne, ochrony pracy, ochrony środowiska, remontowe i usłu
gowe. 

4. Za towary zaopatrzeniowe i inwestycyjne uważa się 
również wyroby gotowe sprowadzane przez jednostki hand
lowe do użytku wewnętrznego. 

5. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1-4, nie dotyczy 
towarów wymienionych w załączniku nr 2. 

6. Warunkiem zwolnienia od podatku obrotowego to
warów określonych w ust. 1 jest złożenie przez podatnika lub 
jego pełnomocnika urzędowi celnemu pisemnego oświad
czenia w dokumencie odprawy celnej. Oświadczenie powin
no zawierać: 

1) imię i nazwisko składającego oświadczenie oraz rodzaj 
i numer jego dokumentu tożsamości, 

2) nazwę i adres urzędu skarbowego właściwego dla 
podatnika, 

3) przeznaczenie sprowadzanego towaru. 

7. Kopie dokumentów odprawy celnej zawierające 
oświadczenie urzędy celne przekazują izbom skarbowym 
właściwym miejscowo dla urzędów, o których mowa w ust. 
6 pkt 2, w terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc 
poprzedni. 

§ 3. Przepisy § 2 stosuje się odpowiednio do towarów 
sprowadzanych z zagranicy przez podatników określonych 
w ust. 1 i 2 tego paragrafu z zamiarem sprzedaży na cele 
zaopatrzeniowe i inwestycyjne innych podmiotów gospo
darczych lub na rzecz jednostek i zakładów budżetowych 
oraz gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych. 

§ 4. W wypadku sprzedaży (odprzedaży) towarów, 
o których mowa w § 2 ust. 3 i 4, na inne cele, do obrotu ze 
sprzedaży stosuje się zasady i stawki podatku obrotowego 
określone w odrębnych przepisach dla sprzedaży towarów 
wytworzonych w kraju. 

§ 5. 1. Zwalnia się od podatku obrotowego określone
go w § 1 towary: 

1) sprowadzone z zagranicy przez jednostki i zakłady 
budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze jednostek 
budżetowych do użytku wewnętrznego, z wyjątkiem 
towarów wymienionych w załączniku nr 2; przepisy 
§ 2 ust. 6 i 7 stosuje się odpowiednio, 

2) zwolnione od cła na podstawie art. 12 ust. 1 i art. 14 ust. 
1 pkt 1-36 i 38 oraz art. 20!Jst. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 
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1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445), 
z wyłączeniem samochodów osobowych ogólnego 
przeznaczenia, przywożonych przez osoby powracające 
z czasowego pobytu za granicą, o których mowa wart. 
14 ust. 1 pkt 6 ustawy - Prawo celne, 

3) zwolnione od cła na podstawie art. 56 ustawy z dnia 17 
maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego 
w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz. 154, 
z 1990 r. Nr 51 , poz. 297, Nr 55, poz. 321 i Nr 86, poz. 504) 
i art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. o gwarancjach 
wolności sumienia i wyznania (Dz. U. Nr 29. poz. 155, 
z1990r. Nr51, poz. 297, Nr55, poz. 321 i Nr86, poz. 504), 

4) przywożone na czas oznaczony; 

5) samochody osobowe ogólnego przeznaczenia, sprowa
dzane z zagranicy przez inwalidów I lub II grupy bez 
względu na rodzaj inwalidztwa oraz inwalidów III grupy 
ze schorzeniami narządów ruchu. 

2. Zwolnienia określonego w ust. 1 pkt 4 nie stosuje się 
w razie powstania obowiązku uiszczenia cła . 

3. Zwqlnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, stosuje się 
po przedłożeniu pisemnego oświadczenia o niesprowadzeniu 
z zagranicy innego samochodu osobowego w okresie poprze
dnich 36 miesięcy, licząc od dnia odprawy celnej, oraz orzecze
nia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia albo innego 
dokumentu o uznaniu za inwalidę, a w przypadku inwalidów III 
grupy - takiego samego dokumentu z adnotacją, iż inwalidzt
wo jest spowodowane schorzeniami narządów ruchu. 

§ 6. Tracą moc: 

1) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 1990 r. 
w sprawie opodatkowania podatkiem obrotowym nie
których towarów sprowadzonych przez osoby fizyczne lub 
nadesłanych tym osobom z zagranicy (Dz. U. Nr 20, poz. 
122 i Nr 60, poz. 349 oraz z 1991 r. Nr 5, poz. 21 ), 

2) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 
1 990 r. w sprawie stawek podatku obrotowego od osób 
fizycznych i osób prawnych nie będących jednostkami 
gospodarki uspołecznionej oraz ulg, zwolnień i trybu 
płatności tego podatku (Dz. U. Nr 27, poz. 156, Nr 31, 
poz. 185 i Nr 60, poz. 347 oraz z 1991 r. Nr 5, poz. 20), 
w części dotyczącej podatku obrotowego od towarów 
importowanych, 

3) zarządzenie nr 9 Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 
1990 r. w sprawie stawek podatku obrotowego od 
jednostek gospodarki uspołecznionej oraz ulg i zwolnień 
od tego podatku (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 2, poz. 4, Nr 8, 
poz. 23 i Nr 14, poz. 36), w części dotyczącej podatku 
obrotowego od towarów importowanych. 

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 2 marca 
1991 r., z tym że do sprzedaży towarów sprowadzonych 
z zagranicy przed dniem wejścia w życie rozporządzenia 
stosuje się dotychczasowe zasady opodatkowania tych to
warów podatkiem obrotowym. 

Minister Finansów: wz. A. Podsiad/o 

Załączniki do rozporządzenia Ministra Fi
nansów z dnia 15 lutego 1991 r. (poz. 69) 

Załącznik nr 1 

TABELA STAWEK PODATKU OBROTOWEGO OD TOWARÓW SPROWADZANYCH Z ZAGRANICY PRZEZ OSOBY 
PRAWNE, JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIE POSIADAJĄCE OSOBOWOSCI PRAWNEJ I OSOBY FIZYCZNE 

Dział, rozdział, 
Stawka podatku 

obrotowego w % 
Lp. pozycja, pod po- Nazwa grupy towarów (towaru) wartości celnej po-zycja, kod H.S. większonej o cło 

1 2 3 4 

1 dział I Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego wolne od podatku 

2 dział II Produkty pochodzenia roślirmego wolne od podatku 
w tym: 

08.Q1 1) Orzechy kokosowe, orzechy brazylijskie i orzechy nerkowca, świeże lub 
suszone, w łupinie lub bez łupiny 25 

08.02 2) Pozostałe orzechy świeże lub suszone, w łupinie lub bez łupiny 25 

08.03 3) Banany, łącznie z plantanami, świeże lub suszone 25 

08.04 4) Daktyle, figi, ananasy, avokado, guawa, mango i mangowce, świeże lub 
suszone 25 

08.05 5) Owoce cytrusowe, świeże lub suszone 25 

08.06 6) Winogrona świeże lub suszone 25 

08.07 7) Melony (w tym arbuzy) i papaje świeże 25 
09.01 8) Kawa, nawet palona lub pozbawiona kofeiny; łupinki i osłonki ziarna 

kawowego; namiastki kawy zawierające kawę naturalną, w jakiejkol-
wiek proporcji 25 

09.02 9) Herbata 25 

09.03 10) Herbata paragwaj ska (Mate) 25 
09.04 11 ) Pieprz rodzaju Piper; suszone lub rozgniatane bądź mielone owoce 

rodzaju Capsicum lub rodzaju Pimenta 25 
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09.05 12) Wanilia 25 
09.06 13) Cynamon i kwiaty cynamonowca 25 
09.07 14) Goździki (owoce goździkowca, kwiaty goździkowca i szypułki kwia-

tów) 25 
09.08 15) Gałka muszkatołowa, osnówka muszkatołowa i kardamon 25 
09.09 16) Nasiona anyżku , badianu, kopru włoskiego, kminu, kminku i jałowca 25 
09.10 17) Imbir, szafran, kurkuma, tymianek, liście laurowe, curry oraz inne 

przyprawy korzenne 25 
3 dział III Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich 

rozkładu; gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub 
roślinnego wolne od podatku 

4 dział IV Gotowe artykuły przemysłu spożywczego; napoje; napoje alkoholowe i ocet; 
tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu wolne od podatku 
w tym: 

1704.10 1) Guma do żucia, nawet pokryta cukrem 40 
rozdział 18 2) Kakao i wyroby zawierające kakao 25 

20.09 3) Soki owocowe (włącznie z moszczem winogronowym) i soki warzyw-
ne, niesfermentowane i nie zawierające dodatku alkoholu; nawet 
z dodatkiem cukru lub innego środka słodzącego 25 

21 .01 4) Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy, herbaty i herbaty paragwajskiej 
oraz wyroby na podstawie tych produktów lub na podstawie kawy, 
herbaty lub herbaty paragwajskiej; cykoria palona i inne namiastki kawy 
oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty 25 

22.03 5) Piwo otrzymywane ze słodu 110 
22.04 6) Wino ze świeżych winogron, włącznie z winami alkoholizowanymi; 

moszcz winogronowy i inny niż ten objęty pozycją nr 20.09 110 
22.05 7) Wermuty i inne wina ze świeżych winogron, przyprawiane roślinami lub 

substancjami aromatycznymi 110 
22.06 8) Inne napoje poddawane fermentacji (np. jabłecznik, moszcz gruszkowy 

i miód pitny) 110 
22.07 9) Alkohol etylowy nieskażony o mocy 80% objętościowych lub więcej; 

alkohol etylowy i inne wódki skażone o jakiejkolwiek mocy 1000 
22.08 10) Alkohol etylowy nieskażony o mocy poniżej 80% objętościowych; 

wódki, likiery oraz inne napoje alkoholowe; złożone preparaty al-
koholowe w rodzaju używanych do produkcji napojów 1000 
z czego: 

2208.10 a) Złożone preparaty alkoholowe w rodzaju używanych do produkcji 
napojów 10 

2208.20 b) Wódki otrzymywane przez destylację wina z winogron lub wy-
tłoków z winogron 300 

2208.30 c) Whisky 300 
2208.40 d) Rumy 300 

ex 2208.50 e) Gin 300 
ex 2208.90 f) Aperitify, kremy, likiery 300 
rozdział 24 11 ) Tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu 30 

w tym: 
24.02 a) Cygara (również z odciętym końcem). cygaretki i papierosy, z tyto-

niu lub namiastek tytoniu 110 
2403.10 b) Tytoń do palenia, nawet zawierający namiastki tytoniu w jakichkol-

wiek proporcjach 110 
5 dział V Produkty mineralne wolne od podatku 

w tym: 
ex 25.01 1) Sól kuchenna 40 
ex 27.10 2) Paliwa silnikowe benzynowe oraz benzyny bazowe, z wyjątkiem paliw 

do silników lotniczych 40 
6 dział VI Produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych wolne od podatku 

w tym: 
32.08 do Farby, pokosty (włącznie z emaliami i lakierami); roztwory określone 

32.12 w uwadze 4 do rozdziału 32 taryfy celnej; pigmenty, sykatywy; folie do 
wytłoczeń; barwniki i inne substancje barwiące 25 

33.03 1 ) Perfumy i wody toaletowe 40 
33.04 2) Preparaty do upiększania i makijażu oraz preparaty do pielęgnacji skóry 

(inne niż leki). włącznie z preparatami przeciwsłonecznymi lub do 
opalania; preparaty do manicure i pedicure 40 
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33.05 
33.06 

33.07 

34.05 

34.06 
35.06 

36.04 

36.05 
ex rozdział 37 

38.14 

dział VII 

39.17 

ex 3924.10 
39.25 

40.14 

4016.92 

dział VIII 

41.04 

41.05 

41 .06 

41.07 

41.08 
41.09 

42.03 
ex 43.02 

43.03 
dział IX 

44.18 
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3) Preparaty do włosów 
4) Preparaty do higieny zębów i jamy ustnej, włącznie z pastami i pro

szkami do utrwalania protez 
5) Preparaty stosowane przed goleniem, do golenia i po goleniu, 

dezodoranty osobiste, preparaty kąpielowe, depilatory i inne preparaty 
perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe, gdzie indziej nie wymienione 
lub nie włączone; gotowe dezodoranty do pomieszczeń, nawet per
fumowane lub mające właściwości dezynfekujące 

6) Pasty i kremy do obuwia, podłóg, nadwozi, szkła lub metalu; pasty 
i proszki do czyszczenia i podobne preparaty (nawet w postaci papieru, 
waty, filcu, włóknin, tworzyw komórkowych i gumy komórkowej, 
impregnowanych, powlekanych lub pokrytych takimi preparatami), 
z wyjątkiem wosków z pozycji nr 34.04 

7) Świece, knoty i podobne 
8) Gotowe kleje i inne gotowe spoiwa, gdzie indziej nie wymienione lub 

nie włączone; produkty odpowiednie do użycia jako kleje lub spoiwa, 
przygotowane do sprzedaży detalicznej jako kleje lub spoiwa o masie 
netto nie przekraczającej 1 kg 

9) Ognie sztuczne, światła sygnalizacyjne, rakiety przeciwdeszczowe, 
sygnały mgłowe i inne artykuły pirotechniczne 

10) Zapałki, inne niż artykuły pirotechniczne z pozycji nr 36.04 
11) Towary fotograficzne lub kinematograficzne (inne niż dla promieni 

rentgenowskich) 
12) Organiczne złożone rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, gdzie indziej nie 

wymienione lub nie włączone; gotowe zmywacze farb i lakierów 

Tworzywa sztuczne i wyroby z nich; kauczuk i wyroby z niego 
w tym: 
1) Rury, przewody i węże oraz osprzęt do nich (np. złącza , kolanka, 

kołn ierze) z tworzyw 
2) Butelki plastikowe dla niemowląt 
3) Artykuły budowlane z tworzyw sztucznych gdzie indziej nie wymienio

ne lub nie włączone 
4) Artykuły higieniczne lub farmaceutyczne (także odciągacze do mleka) 

z kauczuku wulkanizowa'1ego, lecz nie z ebonitu, z osprzętem lub bez 
osprzętu z ebonitu 

5) Gumy do wycierania 

Skóry i skórki surowe, skóry wyprawione, skóry futerkowe oraz wyroby 
z nich; wyroby siodlarskie i rymarskie; wyroby podróżne, torebki damskie 
i podobne pojemniki; wyroby z jelit zwierzęcych (innych niż jelit jedwab
nika) 
w tym: 
1) Skóry bydlęce lub zwierząt jednokopytnych wyprawione, bez włosa, 

inne niż skóry wyprawione z pozycji nr 41 .08 lub 41.09 
2) Skóry owcze i jagnięce wyprawione, bez wełny, inne niż skóry z pozycji 

nr 41.08 lub 41 .09 
3) Skóry kozie i koźlęce wyprawione bez włosa, inne niż skóry z pozycji nr 

41.08 lub 41.09 
4) Skóry wyprawione z innych zwierząt, bez włosa, inne niż skóry z pozycji 

4 

25 

25 

25 

25 
25 

25 

25 
25 

Poz. 69 

25 

25 

25 

wolne od podatku 
wolne od podatku 

wolne od podatku 

wolne od podatku 
wolne od podatku 

25 

40 

40 

40 

nr 41.08 lub 41 .09 40 
5) Skóry zamszowe (włącznie z zamszem kombinowanym) 40 
6) Skóra lakierowana i skóra pokryta tworzywem sztucznym; skóra 

metalizowana 40 
7) Odzież i dodatki do odzieży ze skóry wyprawionej lub odtworzonej 40 
8) Skóry futerkowe wygarbowane lub wykończone (włącznie z łbami , 

ogonami, łapami oraz innymi kawałkami lub ścinkami), nie połączone 
lub połączone (bez dodatku innych materiałów), z wyjątkiem całych 
skór króliczych i zajęczych 40 

9) Odzież, dodatki do odzieży oraz inne wyroby ze skór futerkowych 40 
Drewno i wyroby z drewna; węgiel drzewny, korek i wyroby z korka; wyroby 
ze słomy, esparto lub z-innych materiałów do wyplatania; wyroby koszykars-
kie i wyroby z wikliny 25 
w tym: 
1) Wyroby stolarskie i ciesielskie - budowlane, włącznie z komórkowymi 

płytami drewnianymi oraz połączonymi płytami parkietowymi, dachów-
kowymi i gontowymi wolne od podatku 
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ex 4421.90 
dział X 

48.03 

4818.10 
4818.20 
4818.40 

4820.20 
rozdział 49 

dział XI 

5601 .10 

56.07 

56.08 

58.04 

61 .11 
62.09 
63.03 

dział XIII 

ex 68.02 

6802.21 
6802.91 
6802.23 
6802.93 
ex 69.07 

ex 69.08 

69.10 

69.11 

69.12 

69.13 
69.14 
70.07 

70.09 
70.10 
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2) Trumny oraz drewniane przybory szkolne 
Ścier drzewny lub z innego włóknistego materiału celulozowego; makulatu
ra i ścinki papieru lub tektury; papier i tektura oraz wyroby z nich 
w tym: 

1) Papier toaletowy lub chusteczki higieniczne, ręczniki i pieluszki oraz 
podobny papier stosowany do celów gospodarczych lub sanitarnych, 
wata celulozowa i zwoje z włókien celulozowych, również krepowane, 
marszczone, tłoczone, perforowane, barwione powierzchniowo, z po
wierzchnią dekorowaną lub z nadrukiem, w rolkach o szerokości 
przekraczającej 36 cm lub w arkuszach prostokątnych (również kwad
ratowych). w których po rozprostowaniu co najmniej jeden bok 
przekracza 36 cm 

2) Papier toaletowy 
3) Chusteczki do rąk, chusteczki higieniczne lub kosmetyczne i ręczniki 
4) Ręczniki sanitarne i tampony, pieluszki dla niemowląt i podobne 

wyroby sanitarne 
5) Bruliony, zeszyty 
6) Książki, gazety, obrazy i inne produkty przemysłu poligraficznego; 

rękopisy, maszynopisy i plany 
Materiały włókiennicze i wyroby z nich 
w tym: 
1) Ręczniki i tampony sanitarne, serwetki i pieluszki dla niemowląt oraz 

podobne artykuły sanitarne z watoliny 
2) Szpagat, powróz, liny i kable, nawet plecione, oplatane, nie oplatane, 

impregnowane, powlekane, pokrywane lub otulane gumą lub tworzy
wem sztucznym 

3) Siatki wiązane ze szpagatu, powroza lub liny, gotowe sieci rybackie oraz 
inne gotowe sieci z materiałów włókienniczych 

4) Tiule i inne tkaniny siatkowe, z wyjątkiem tkanin o konstrukcji tkanej, 
dzianej lub szydełkowanej; koronki w sztukach, w taśmach lub w po
staci motywów 

5) Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, dziane lub szydełkowane 
6) Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt 
7) Firanki (włącznie z draperiami) oraz story, lambrekiny firankowe, 

zasłonowe lub łóżkowe 

Wyroby z kamieni , gipsu, cementu, azbestu, miki lub podobnych materiałów; 
wyroby ceramiczne; szkło i wyroby ze szkła 
w tym: 
1) Obrobione kamienie budowlane lub na pomniki (z wyjątkiem łupków) 

i wyroby z nich, z wyjątkiem objętych pozycją nr 68.01; kostki 
mozaikowe itp., z kamieni naturalnych (włącznie z łupkami) , nawet na 
podłożu: 

a) Marmur, trawertyn i alabaster 

b) Granit 

2) Nie szkliwione kafle lub płytki ścienne; nie szkliwione ceramiczne kostki 
mozaikowe itp., nawet na podłożu 

3) Szkliwione kafle lub płytki ścienne; szkliwione ceramiczne kostki 
mozaikowe itp., nawet na podłożu 

4) Ceramiczne zlewy, umywalki, podstawy umywalek, wanny, bidety, 
miski klozetowe, pisuary i podobne wyroby sanitarne 

5) Zestawy stołowe, naczynia kuchenne, inne wyroby gospodarstwa 
domowego i toaletowe, z porcelany 

6) Ceramiczne zestawy stołowe, naczynia kuchenne, inne wyroby gos-
podarstwa domowego i toaletowe, poza porcelanowymi 

7) Statuetki i inne ceramiczne wyroby dekoracyjne 
8) Inne wyroby ceramiczne 
9) Szkło bezodpryskowe złożone ze szkła hartowanego (temperowanego) 

lub warstwowego 
10) Lustra, nawet w ramach, włącznie z lusterkami wstecznymi 
11) Balony, butle, butelki, słoje, dzbany, fiolki, ampułki i inne pojemniki, ze 

szkła, stosowane do transportu lub pakowania towarów; słoje szklane 
na przetwory; korki, przykrywki i inne zamknięcia szklane 
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70.12 12) Szklane wkłady do termosów lub innych naczyń próżniowych 25 
ex 70.13 13) Wyroby ze szkła, w rodzaju używanych do celów stołowych, kuchen-

nych, toaletowych, biurowych, dekoracji wnętrz itp. (z wyjątkiem 
objętych pozycją nr 70.10 lub 70 . 18~ - z wyjątkiem butelek dla 
niemowląt objętych pod pozycją 7013. 9 25 

7016.10 14) Kostki szklane lub inna drobnica szklana, nawet na podłożu, na mozaiki 
lub do podobnych celów dekoracyjnych 25 

70.18 15) Paciorki szklane, imitacje pereł, imitacje kamieni szlachetnych i pół-
szlachetnych i podobna drobnica szklana oraz wyroby z niej, z wyjąt-
kiem sztucznej biżuterii; szklane oczy, z wyjątkiem protez; stateczki 
i inne ozdoby ze szkła obrobionego na palniku, z wyjątkiem sztucznej 
biżuterii ; kuleczki szklane o średnicy nie przekraczającej 1 mm 25 

70.20 16) Inne wyroby ze szkła 25 
13 dział XIV Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, 

metale szlachetne, metale platerowane metalami szlachetnymi i wyroby 
z nich; sztuczna biżuteria; monety 25 
w tym: 

71.06 1) Srebro (włącznie ze srebrem pozłacanym i platynowanym), w stanie 
surowym lub półwyrobu albo w postaci proszku 40 

71.08 2) Złoto (włącznie ze złotem platynowanym) w stanie surowym lub 
półwyrobu albo w postaci proszku 40 

71 .10 3) Platyna, w stanie surowym lub półwyrobu albo w postaci proszku 40 
71 .12 4) Odpady i złom metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem 

szlachetnym 40 
71.13 5) Biżuteria i jej części z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego 

metalem szlachetnym 30 
71 .14 6) Wyroby jubilerskie ze złota i srebra oraz ich części, z metalu szlachet-

nego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym 30 
7115.90 7) Pozostałe wyroby z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego 

metalem szlachetnym (oprócz katalizatorów w postaci drucianej tkani-
ny lub siatki z platyny) 30 

14 dział XVI Maszyny i urządzenia mechaniczne; sprzęt elektryczny; ich części; urządze-
nia do zapisu i odtwarzania dźwięku; urządzenia do zapisu oraz odtwarzania 
obrazu telewizyjnego i dźwięku; części i akcesoria takich wyrobów wolne od podatku 
w tym: 

84.18 1) Chłodziarki, zamrażarki oraz in-ne urządzenia chłodzące lub zamrażające, 
elektryczne lub inne; pompy cieplne inne niż urządzenia klimatyzacyjne 
objęte pozycją nr 84.15 25 

8422.11 2) Zmywarki do naczyń do użytku domowego 25 
3) Maszyny i urządzenia pralnicze o pojemności jednorazowej nie prze-

kraczającej 10 kg suchej bielizny: 
8450.11 a) Pralki automatyczne 25 
8450.12 b) Pozostałe maszyny pralnicze z wbudowaną suszarką wirówkową 25 
8450.19 c) Pozostałe 25 
8452.10 4) Maszyny do szycia domowego użytku 25 

84.69 5) Maszyny do pisania oraz maszyny do przetwarzania tekstów 25 
84.72 6) Pozostałe maszyny biurowe (np. powielacze hektograficzne lub powie-

lacze białkowe, maszyny adresujące, automaty wydające banknoty, 
maszyny sortujące, liczące i pakujące monety, urządzenia do ostrzenia 
ołówków, dziurkacze i zszywacze) 25 

85.06 7) Ogniwa galwaniczne i baterie galwaniczne 25 
85.07 8) Akumulatory elektryczne, włącznie z separatorami, nawet prostokąt-

nymi (włącznie z kwadratowymi) 25 
85.08 9) Elektromechaniczne narzędzia do pracy ręcznej z własnym silnikiem 

elektrycznym 25 
85.09 10) Elektromechaniczny sprzęt gospodarstwa domowego, z własnym sil-

nikiem elektrycznym 25 
85.10 11 ) Golarki oraz maszynki do strzyżenia z własnym silnikiem elektrycznym 25 
85.11 12) Elektryczne urządzenia zapłonowe i rozrusznikowe stosowane w sil-

nikach spalinowych o zapłonie iskrowym lub samoczynnym (np. 
iskrowniki, prądnice iskrowe, cewki zapłonowe, świece zapłonowe, 
świece żarowe, silniki rozruszników) ; prądnice (np. prądnice prądu 
stałego i alternatory) oraz wyłączniki stosowane w połączeniu z takimi 
silnikami 25 

85.12 13) Elektryczny sprzęt oświetleniowy lub sygnalizacyjny (z wyłączeniem 
artykułów objętych pozycją nr 85.39) , elektryczne wycieraczki szyb, 
urządzenia zapobiegające zamarzaniu i zamgleniu szyb, stosowane do 
rowerów lub w pojazdach mechanicznych 25 
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85.13 14) Przenośne lampy elektryczne przystosowane do zasilania z własnego 
źródła energii (np. suchych baterii, akumulatorów, prądnic prądu 
stałego). inne niż sprzęt oświetleniowy objęty pozycją nr 85.12 25 

85.16 15) Natychmiastowe lub zasobnikowe elektryczne podgrzewacze do wody 
oraz grzałki nurkowe; elektryczne przyrządy do ogrzewania gleby 
i pomieszczeń; elektrotermiczne przyrządy fryzjerskie (np. suszarki do 
włosów, lokówki, nagrzewacze żelazek do fryzowania) oraz suszarki do 
rąk, elektryczne żelazka do prasowania; inne urządzenia elektrotermicz-
ne do użytku domowego; elektryczne oporowe elementy grzejne, 
z wyjątkiem objętych pozycją nr 85.45 25 

8517.10 16) Aparaty telefoniczne 25 
8517.81 

85.18 17) Mikrofony i ich stojaki; głośniki, nawet w obudowach; słuchawki 
nagłowne, douszne oraz zestawy złożone ze słuchawek i mikrofonu; 
elektryczne wzmacniacze częstotliwości aŁustycznych, elektryczna 
aparatura wzmacniająca sygnały dźwiękowe 25 

85.19 18) Gramofony bez wzmacniacza, gramofony ze wzmacniaczem, odtwarza-
cze kasetowe oraz inny sprzęt do odtwarzania dźwięku nie zawierający 
urządzeń do zapisu dźwięku 30 

85.20 19) Magnetofony i inne urządzenia do zapisu dźwięku, nawet wyposażone 
w urządzenia do odtwarzania dźwięku 30 

85.21 20) Magnetowidy lub inne urządzenia do zapislJ lub odtwarzania obrazu 
i dźwięku - ogólnego przeznaczenia 30 

85.22 21) Części i akcesoria do sprzętu objętego pozyąami od nr 85.19 do 85.21 25 
85.23 22) Nie zapisane nośniki przystosowane do zapisu dźwięku lub innych 

podobnie rejestrowanych zjawisk, inne niż wyroby objęte rozdziałem 37 25 
85.24 23) Płyty gramofonowe, taśmy i inne zapisane już nośniki do zapisu 

dźwięku lub innych podobnie rejestrowanych zjawisk, włączając w to 
matryce i negatywy płyt gramofonowych stosowane w fonografii, 
jednakże z wyłączeniem wyrobów objętych rozdziałem 37 25 

85.27 24) Urządzenia odbiorcze dla radiotelefonii, radiotelegrafii lub radiofonii, 
nawet wyposażone, w tej samej obudowie, w aparaturę do zapisu lub 
odtwarzania dźwięku albo w zegar 25 

85.28 25) Odbiorniki telewizyjne (włącznie z monitorami i projektorami do 
magnetowidów), nawet połączone, w tej samej obudowie, z odbior-
nikami radiowymi albo aparaturą do zapisu lub odtwarzania dźwięku 
lub obrazu 30 

85.29 26) Części nadające się wyłącznie lub głównie do aparatury objętej 
pozycjami od nr 85.25 do 85.28 25 

85.31 27) Elektryczne urządzenia do sygnalizacji dźwiękowej lub wizualnej (np. 
dzwonki, syreny, tablice sygnalizacyjne, systemy alarmowe przeciw-
włamaniowe lub przeciwpożarowe), inne niż objęte pozycjami nr 85.12 
lub 85.30 25 

85.32 28) Kondensatory elektryczne, stałe, zmienne lub regulowane 25 
85.33 29) Oporniki elektryczne (włącznie z opornikami regulowanymi oraz poten-

cjometrami), inne niż oporowe elementy grzejne 25 
85.34 30) Obwody drukowane 25 
85.39 31) Elektryczne lampy żarowe lub wyładowcze, włącznie z nierozbieralnymi 

wkładami reflektorów, oraz lampy ultrafioletowe lub promienniki lam-
powe podczerwieni; lampy łukowe 25 

85.40 32) Lampy elektronowe z katodą gorącą (termokatodą), katodą zimną lub 
fotokatodą (np. lampy próżniowe lub wypełnione parami lub gazem, 
lampy prostownicze z parami rtęci, lampy katodowe (elektrono-pro-
mieniowe), lampy analizujące do kamer telewizyjnych) 25 

85.41 33) Diody, tranzystory i inne podobne elementy półprzewodnikowe; świat-
łoczułe elementy półprzewodnikowe, włączając w to komórki fotowol-
taiczne (fotoogniwa), także zmontowane w moduły lub tworzące 
panele, diody elektroluminescencyjne; oprawione kryształy piezoelekt-
ryczne 25 

85.42 34) Elektroniczne układy scalone oraz mikropołączenia 25 
85.44 35) Izolowane (włącznie z emaliowanymi lub anodyzowanymi) druty, kable 

(włącznie z kablami koncentrycznymi) oraz inne izolowane przewody 
elektryczne, z łączówkami lub bez; przewody z włókien optycznych, 
złożone z indywidualnie osłoniętych włókien , także połączone z przewo-
dnikami prądu elektrycznego lub wyposażone w łączówki 25 
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85.45 36) Elektrody węglowe, szczotki węglowe, węgle do lamp, węgle do baterii 
oraz inne wyroby z grafitu lub innego rodzaju węgla, z metalem lub bez, 
do zastosowań elektrycznych 25 

85.46 37) Izolatory elektryczne ze wszelkich materiałów 25 
85.47 38) Elementy izolacyjne do maszyn, urządzeń i sprzętu elektrycznego 

wykonane z materiału izolacyjnego lub zawierające proste części 
metalowe (np. gniazda z gwintem wewnętrznym) wprowadzone pod-
czas formowania wyłącznie dla celów montażowych, inne niż izolatory 
objęte pozycją nr 85.46; rurki kablowe oraz osprzęt do rurkowania, 
z metali pospolitych pokrytych od wewnątrz materiałem izolacyjnym 25 

15 dział XVII Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające oraz towarzyszący sprzęt 
transportowy 25 
w tym: 

87.01 1) Ciągniki (inne nii: ciągniki objęte pozycją nr 87.09) wolne od podatku 
87.03 2) Pojazdy samochodowe i inne pojazdy mechaniczne przeznaczone 

zasadniczo do przewozu osób (inne niż pojazdy objęte pozycją nr 
87.02), włącznie z samochodami osobowo-ciężarowymi (typu kombi) 
oraz samochodami wyścigowymi 20 

ex 87.08 3) Części i akcesoria do pojazdów mechanicznych objętych pozycją nr 
87.01 wolne od podatku 

87.13 4) Wózki inwalidzkie nawet zmotoryzowane lub z innym napędem mecha-
nicznym wolne od podatku 

87.15 5) Wózki dziecięce oraz ich części wolne od podatku 
8716.20 6) Samozaładowcze lub samowyładowcze przyczepy lub naczepy do 

celów rolniczych wolne od podatku 
ex 8716.80 7) Sanki wolne od podatku 

16 dział XVIII Przyrządy, instrumenty i aparaty optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, 
pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne oraz chirurgiczne; zegary 
i zegarki; instrumenty muzyczne; ich części i akcesoria 25 
w tym: 

90.18 1 ) Narzędzia i przyrządy lekarskie, chirurgiczne, stomatologiczne lub 
weterynaryjne, w tym także aparaty scyntograficzne, aparatura elektro-
medyczna oraz przyrządy do badania wzroku wolne od podatku 

90.19 2) Sprzęt do mechanoterapii; aparaty do masażu; aparatura do zdoi noś-
ciowych testów psychologicznych; aparatura i sprzęt do ozonoterapii, 
tlenoterapii, aerozoloterapii, aparaty do sztucznego oddychania reani-
macyjne oraz innej terapii oddechowej wolne od podatku 

90.20 3) Pozostałe aparaty do oddychania oraz maski gazowe, l wyłączeniem 
masek ochronnych bez części mechanicznych lub wymiennych filtrów wolne od podatku 

90.21 4) Sprzęt ortopedyczny, włączając w to kule, pasy chirurgiczne i przepuk-
linowe; szyny i inne przyrządy do składania złamanych kości; protezy 
części ciała; aparaty słuchowe oraz inne aparaty zakładane, noszone lub 
wszczepiane do ciała, mające na celu wyrównanie wad lub kalectwa wolne od podatku 

90.22 5) Aparaty wykorzystujące promieniowanie X lub promieniowanie alfa, 
beta lub gamma, także do zastosowań medycznych, chirurgicznych, 
stomatologicznych lub weterynaryjnych, włącznie z aparaturą do radio-
grafii lub radioterapii, lampy rentgenowskie oraz inne generatory 
promieni X, generatory wysokiego napięcia, sterownicze panele i pul-
pity, ekrany, do prowadzenia badań lub leczenia, krzesła itp. wolne od podatku 

90.27 6) Przyrządy i aparaty do analiz fizycznych lub chemicznych (np. polary-
metry, refraktometry, spektrometry, aparaty do analizy dymu lub gazu); 
przyrządy i aparaty do pomiaru lub kontroli lepkości, porowatości, 
rozszerzalności, napięcia powierzchniowego itp. przyrządy i aparaty do 
pomiaru i kontroli ilości ciepła, poziomu dźwięku lub natężenia światła 
(włącznie ze światłomierzami); mikrotomy wolne od podatku 

17 dział XX Różne wyroby gotowe 25 

w tym: 
95.01 1) Zabawki na kółkach przeznaczone do jazdy dla dzieci (np. rowerki 

trzykołowe, skutery oraz samochodziki poruszane pedałami), wózki dla 
lalek wolne od podatku 

95.02 2) Lalki prze.dstawiające wyłącznie ludzkie postacie wolne od podatku 

95.03 3) Pozostałe zabawki, modele, miniaturki i inne podobne modele służące 
zabawom, ruchome lub nieruchome, łamigłówki wszelkich typów wolne od podatku 
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96.08 4) Długopisy kulkowe, pisaki i pióra z końcówkami filcowymi lub z poro-
watych tworzyw, wieczne pióra oraz inne pióra, pióra do duplikatów, 
ołówki automatyczne, obsadki do piór i podobne obsadki, części (w tym 
także skuwki i klamerki) do wyżej wymienionych artykułów, inne niż 
objęte pozycją nr 96.09 wolne od podatku 

96.09 5) Ołówki (inne niż objęte pozycją nr 96.08), kredki, grafity, pastele, węgle 
do rysowania, kredy do pisania lub rysowania oraz kredy krawieckie wolne od podatku 

18 dział XXI Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki wolne od podatku 

19 Towary nie wymienione pod lp. 1-18 25 

Objaśnienie: 

ex przy kodzie H.S. dotyczącym rozdziału, pozycji lub pod pozycji oznacza, że stawka podatku obrotowego ma zastosowanie tylko do 
określonych towarów (wymienionych w nazwie grupy w rubryce 3) z danego rozdziału, pozycji lub podpozycji taryfy celnej. 

Załącznik nr 2 

WYKAZ. TOWARÓW PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU PODATKIEM OBROTOWYM BEZ WZGLĘDU NA PRZE
ZNACZENIE 

Lp. 
Dział, rozdział. 

Nazwa grupy towarów (towaru) pozycja, pod pozycja 
kod H.S. 

1 2 3 

1 ex rozdział 8 Owoce jadalne (dotyczy tylko grup towarów opodatkowanych podatkiem obrotowym 
zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia) 

2 rozdział 9 Kawa, herbata, herbata paragwajska (Mate) i przyprawy 

3 1704.10 Guma do żucia, nawet pokryta cukrem 
4 18.06 Czekolada i inne. wyroby spożywcze zawierające kakao 
5 20.09 Soki owocowe (włącznie z moszczem winogronowym) i soki warzywne, niesfermen-

towane i nie zawierające dodatku alkoholu; nawet z dodatkiem cukru lub innego środka 
słodzącego 

6 22.03 Piwo otrzymywane ze słodu 
7 22.04 Wino ze świeżych winogron, włącznie z winami alkoholizowanymi; moszcz winogronowy 

i inny niż ten objęty pozycją nr 20.09 
8 22.05 Wermuty i inne wina ze świeżych winogron, przyprawiane roślinami lub substancjami 

aromatycznymi 
9 22.06 Inne napoje poddawane fermentacji (np. jabłecznik, moszcz gruszkowy i miód pitny) 

10 22.07 Alkohol etylowy nieskażony o mocy 80% objętościowych lub więcej; alkohol etylowy i inne 
wódki skażone o jakiejkolwiek mocy 

11 22.08 Alkohol etylowy nieskażony o mocy poniżej 80% objętościowych; wódki, likiery oraz inne 
napoje alkoholowe; złożone preparaty alkoholowe w rodzaju używanych do produkcji 
napojów 

12 24.02 Cygara (również z odciętym końcem). cygaretki i papierosy, z tytoniu lub namiastek tytoniu 
13 ex 27.10 Paliwa silnikowe benzynowe oraz benzyny bazowe, z wyjątkiem paliw do silników lotniczych 

14 ex rozdział 33 Preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe (dotyczy towarów z pozycji od nr 33.03 
do 33.07) 

15 34.05 Pasty i kremy do obuwia, podłóg, nadwozi, szkła lub metalu; pasty i proszki do czyszczenia 
i podobne preparaty (nawet w postaci papieru, waty, filcu, włóknin, tworzyw komórkowych 
i gumy komórkowej, impregnowanych, powlekanych lub pokrytych takimi preparatami). 
z wyjątkiem wosków z pozycji nr 34.04 

16 34.06 Świece, knoty i podobne 
17 36.05 Zapałki, inne niż artykuły pirotechniczne z pozycji nr 36.04 
18 ex 39.20 Sztuczne skóry z licem z tworzyw sztucznych 

ex 59.03 
19 ex 39.24 Naczynia stołowe, kuchenne, inne artykuły domowe i toaletowe z tworzyw sztucznych, 

z wyjątkiem butelek plastikowych dla niemowląt 
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20 39.26 Inne artykuły z tworzyw sztucznych i artykuły z innych materiałów z pozycji od nr 39.01 do 
39.14 

21 41.04 do 41.09 Skóry wyprawione, w tym odtworzone 
41 .11 
43.02 

22 rozdział 42 Wyroby ze skóry; wyroby siodlarskie i rymarskie; wyroby podróżne, torebki damskie 
i podobne pojemniki; wyroby z jelit zwierzęcych (innych niż jelit jedwabnika) 

23 43.03 Odzież, dodatki do odzieży oraz inne wyroby ze skór futerkowych 

24 43.04 Futra sztuczne i wyroby z nich 

25 44.19 Drewniane przybory kuchenne i stołowe 

26 44.20 Intarsje i inkrustacje drewniane; pudełka i kasetki na biżuterię lub sztućce i podobne wyroby 
drewniane; statuetki i inne ozdoby drewniane; drewniane wyroby meblowe nie objęte 
rozdziałem 94 

27 ex 44.21 Inne wyroby drewniane (oprócz trumien i drewnianych przyborów szkolnych) 

28 48.14 Tapety i podobne okładziny ścienne; okienny papier przezroczysty 

29 48.15 Wykładziny podłogowe na podłożu z papieru lub tektury, nawet pocięte do wymiaru 

30 48.17 Koperty, karty listowe, składane karty pocztowe i karty korespondencyjne z papieru lub 
tektury; komplety w pudełkach, w portfelach i okładkach z papieru lub tektury, zawierające 
wyłącznie zestaw materiałów piśmiennych 

31 48.18 Obrusy, serwetki na stół. prześcieradła i podobne wyroby do użytku domowego, sanitar-
nego lub szpitalnego, odzież i dodatki do odzieży z celulozy papierniczej, papieru, waty 
celulozowej lub wstęg włókien celulozowych 

32 ex 50.06 Nici do szycia 
52.04 

ex 53.06 
54.01 
55.08 

33 50.07 Tkaniny gotowe nie podlegające dalszym technologicznym procesom uszlachetniania 
51 .11 
51.12 
51.13 

52.08 do 52.12 
53.09 do 53.11 

54.07 
54.08 

55.12 do 55.16 
58.01 
58.02 
58.04 
58.06 
58.09 

34 51.09 Przędza z wełny lub czystej sierści zwierzęcej, przeznaczona do sprzedaży detalicznej 

35 56.03 Włókniny, nawet impregnowane, powlekane, pokrywane lub laminowane i przędziny 
ex 58.11 

36 rozdział 57 Dywany i inne włókiennicze wykładziny podłogowe 

37 58.05 Ręcznie tkane tkaniny dekoracyjne typu gobeliny: Flanders, Aubusson, Beauvais i podobne, 
oraz materiały dekoracyjne plecione (na przykład o splocie "petit-point" lub splocie 
krzyżowym). nawet konfekcjonowane 

38 58.07 Dodatki krawieckie oraz inne elementy przeznaczone do produkcji wyrobów przemysłu 
ex 83.08 odzieżowego, a także odzieży skórzanej i futrzanej (np. guziki, zamki błyskawiczne, 

96.06 zatrzaski, haftki, pętelki, napy, etykiety, emblematy itp.) 

96.07 
i inne 

39 rozdział 60 Dzianiny i materiały szydełkowane 

I 40 ex rozdział 61 Odzież i dodatki odzieżowe, dziane i szydełkowane, z wyjątkiem objętych pozycją nr 61 .11 
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41 ex rozdział 62 Odzież i dodatki odzieżowe, nie dziane i nie szydełkowane, z wyjątkiem objętych pozycją nr 
62.09 

42 rozdział 63 Inne konfekcjonowane wyroby włókiennicze; zestawy; odzież używana i wyroby włókien-
nicze używane; szmaty 

43 dział XII Obuwie, nakrycia głowy, parasole, parasolki przeciwsłoneczne, laski, laski z siodełkiem, 
bicze, szpicruty i ich części; pióra preparowane i wyroby z nich; sztuczne kwiaty; wyroby 
z włosów ludzkich 

44 ex 68.02 Obrobione kamienie budowlane lub na pomniki (z wyjątkiem łupków) i wyroby z nich, 
z wyjątkiem objętych pozycją nr 68.01; kostki mozaikowe itp., z kamieni naturalnych 
(włącznie z łupkami). nawet na podłożu: 

6802.21 a) Marmur, trawertyn i alabaster 
6802.91 
6802.23 b) Granit 
6802.93 

45 69.11 Zestawy stołowe, naczynia kuchenne, inne wyroby gospodarstwa domowego i toaletowe, 
z porcelany 

46 69.12 Ceramiczne zestawy stołowe, naczynia kuchenne, inne wyroby gospodarstwa domowego 
i toaletowe, poza porcelanowymi 

47 69.13 Statuetki i inne ceramiczne wyroby dekoracyjne 
48 70.13 Wyroby ze szkła, w rodzaju używanych do celów stołowych, kuchennych, toaletowych, 

biurowych, dekoracji wnętrz itp. (z wyjątkiem objętych pozycją nr 70.10 lub 70.18 oraz 
z wyjątkiem butelek dla niemowląt) 

49 71.13 do 71.17 Biżuteria i jej części, wyroby jubilerskie i . ich części oraz pozostałe wyroby - z metalu 
szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym; wyroby z pereł naturalnych 
lub hodowlanych, kamieni szlachetnych lub półszlachetnych; sztuczna biżuteria 

50 73.23 Stołowe, kuchenne lub inne artykuły gosJ)odarstwa domowego i ich części, z żelaza lub 
stali; wełna żelazna lub stalowa; zmywaki do czyszczenia, szorowania lub polerowania 
naczyń, rękawice oraz podobne artykułY, z żelaza lub stali 

51 74.17 Urządzenia do gotowania lub ogrzewania, używane w gospodarstwie domowym, nieelekt-
ryczne oraz ich części z miedzi 

52 ex 74.18 Stołowe, kuchenne lub inne artykuły gospodarstwa domowego i ich części, z miedzi; 
zmywaki do czyszczenia, szorowania i polerowania naczyń, rękawice i tym podobne 
artykuły, z miedzi 

53 ex 76.15 Stołowe, kuchenne lub inne artykuły gospodarstwa domowego i ich części, z aluminium; 
zmywaki do czyszczenia, szorowania i polerowania naczyń, z aluminium 

54 82.11 Noże z ostrzami tnącymi, ząbkowanymi lub nie (włącznie z nożami ogrodniczymi), inne niż 
objęte pozycją nr 82.08 oraz ostrza do nich 

55 ex 82.12 Brzytwy i żyletki 
56 82.14 Pozostałe artykuły nożownicze (np. maszynki do strzyżenia włosów, topory kuchenne lub 

rzeźnicze, tasaki, noże do maszynek do mięsa, noże do papieru), zestawy i akcesoria do 
manicure i pedicure (włącznie z pilnikami do paznokci) 

57 82.15 Łyżki, widelce, chochle, cedzidła, łopatki do podawania tortów, noże do ryb, noże do masła, 
szczypce do cukru i podobne artykuły używane w gospodarstwie domowym 

58 83.01 Kłódki i zamki (na klucze, kody lub elektryczne) z metalu nieszlachetnego; zamknięcia 
i okucia z zamknięciami, zawierające zamki, z metalu nieszlachetnego; klucze do wszelkich 
wyżej wymienionych wyrobów z metalu nieszlachetnego 

59 83.06 Dzwonki i gongi oraz podobne wyroby nieelektryczne z metalu nieszlachetnego; statuetki 
i inne ozdoby wnętrza z metalu nieszlachetnego, ,ramy do fotografii, obrazów lub inne 
podobne ramy, z metali nieszlachetnych; lustra z metalu nieszlachetnego 

60 8422.11 Zmywarki do naczyń do użytku domowego 

61 Maszyny i urządzenia pralnicze o pojemności jednorazowej nie przekraczającej 10 kg suchej 
bielizny: 

8450.11 a) Pralki automatyczne 
8450.12 b) Pozostałe maszyny pralnicze z wbudowaną suszarką wirówkową 
8450.19 c) Pozostałe 

62 8452.10 Maszyny do szycia domowego użytku 

63 85.09 Elektromechaniczny sprzęt gospodarstwa domowego, z własnym silnikiem elektrycznym 
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64 85.10 Golarki oraz maszynki do strzyżenia z własnym silnikiem elektrycznym 

65 8516.31 Suszarki do włosów 

66 8516.33 Suszarki do rąk 

67 8516.40 Elektryczne żelazka do prasowania 

68 8516.60 Pozostałe piece, kuchenki; płyty do gotowania, ruszty do smażenia oraz rożna 

69 8516.71 Ekspresy do kawy i herbaty 

70 8516.72 Opiekacze do grzanek 

71 85.18 Mikrofony i ich stojaki; głośniki , nawet w obudowach; słuchawki nagłowne, douszne oraz 
zestawy złożone ze słuchawek i mikrofonu; elektryczne wzmacniacze częstotliwości 

akustycznych, elektryczna aparatura wzmacniająca sygnały dźwiękowe 

72 85.19 Gramofony bez wzmacniacza, gramofony ze wzmacniaczem, odtwarzacze kasetowe oraz 
inny sprzęt do odtwarzania dźwięku nie zawierający urządzeń do zapisu dźwięku 

73 85.20 Magnetofony i inne urządzenia do zapisu dźwięku, nawet wyposażone w urządzenia do 
odtwarzania dźwięku 

74 85.21 Magnetowidy lub inne urządzenia do zapisu lub odtwarzania obrazu i dźwięku 

75 85.23 Nie zapisane nośniki przystosowane do zapisu dźwięku lub innych podobnie rejest-
rowanych zjawisk, inne niż wyroby objęte rozdziałem 37 

76 85.24 Płyty gramofonowe, taśmy i inne zapisane już nośniki do zapisu dźwięku lub innych 
podobnie rejestrowanych zjawisk, jednakże z wyłączeniem wyrobów objętych rozdziałem 
37 

77 85.27 Urządzenia odbiorcze dla radiotelefonii , radiotelegrafii lub radiofonii, nawet wyposażone, 
w tej samej obud()wie, w aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku albo w zegar 

78 85.28 Odbiorniki telewizyjne (włącznie z monitorami i projektorami do magnetowidów). nawet 
połączone, w tej samej obudowie, z odbiornikami radiowymi lub aparaturą do zapisu lub 
odtwarzania dźwięku lub obrazu 

79 87.03 Pojazdy samochodowe i inne pojazdy mechaniczne, przeznaczone zasadniczo do przewozu 
osób (inne niż pojazdy objęte pozycją nr 87.02), włącznie z samochodami osobowo-
-ciężarowymi (typu kombi) oraz samochodami wyścigowymi 

80 87.11 Motocykle (także motorowery) oraz rowery wyposażone w pomocnicze silniki, z wózkami 
bocznymi lub bez; wózki boczne 

81 ex 87.12 Rowery dwukołowe oraz inne rowery bez silnika 

82 8716.10 Przyczepy i naczepy mieszkalne lub turystyczne (kempingowe) 

83 89.03 Jachty i inne jednostki pływające wypoczynkowe oraz sportowe; łodzie wioślarskie i kajaki 

84 9004.10 Okulary przeciwsłoneczne 

85 90.05 Lornetki, lunety, inne teleskopy optyczne, stojaki do nich; pozostałe przyrządy astronomicz-
ne oraz ich stojaki, bez przyrządów radioastronomicznych 

86 90.06 Aparaty fotograficzne (inne niż kinematograficzne), lampy błyskowe oraz żarówki błyskowe 
inne niż lampy wyładowcze objęte pozycjCl nr 85.39 

87 90.08 Rzutniki obrazów nieruchomych inne niż kinematograficzne; fotograficzne powiększalniki 
i pomniejszalniki 

88 91.01 Zegarki naręczne, zegarki kieszonkowe oraz inne zegarki, włącznie ze stoperami w koper-
tach z metalu szlachetnego lub z metalu platerowanego metalem szlachetnym 

89 91.02 Zegarki naręczne, zegarki kieszonkowe oraz inne zegarki, włącznie ze stoperami innymi niż 
objęte pozycją nr 91 .01 

90 ex 91.13 Paski, taśmy i bransoletki do zegarków 

91 ex rozdział 95 Zabawki, gry i artykuły sportowe; ich części i akcesoria, z wyjątkiem objętych pozycjami nr 
95.01, 95.02 i 95.03 

92 ex rozdział 96 Różne wyroby gotowe, z wyjątkiem objętych pozycjami nr 96.08 i 96.09 

Obj.6nienie: 

ex przy rozdziale lub pozycji oznacza, że nie wszystkie towary z danego rozdziału lub pozycji taryfy celnej objęte są wykazem, lecz tylko te, 
które określono w nazwie grupy towarów w rubryce 3. 


