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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 6 kwietnia 1992 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, z 1991 r. Nr 9, poz. 30 i Nr 35, poz. 
155 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 86) 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, z 1991 r. Nr 9, poz. 30 i Nr 80, 
poz. 350 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 86) 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 podatników mających siedzibę lub miejs
ce 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 środovyiska, remontowe i usłu
gQwe. 

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 zawierających 
oświadczenia 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 innym 
podmiotom gospodarczym na ich potrzeby zaopatrzeniowe bądź 
inwestycyjne 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 oraz § 4 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 ust. 1 ustawy z dnia 28 
grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445, 
z 1991 r. Nr 60, poz. 253, Nr 73, poz. 320 i Nr 100, poz. 
442 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 85), 

3) zwolnione od cła na podstawie art. 56 ustawy z dnia 17 
maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolic
kiego 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 oraz z 1991 r. Nr 95, poz. 425 i Nr 107, poz. 
459), 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 Nr 86, poz. 504 oraz z 1991 r. Nr 95, poz. 425) oraz art. 
41 pkt 1 ustawy z dnia 4 lipca '1991 r. o stosunku 
Państwa do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Pra
wosławnego (Dz. U. Nr 66, poz. 287 i Nr 95, poz. 425), 
z wyjątkiem towarów wymienionych w załączniku nr 2, 

4) przywożone na czas oznaczony. 

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

§ 6. 1. Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów 
z dnia 26 lipca 1991 r. w sprawie stawek podatku ob
rotowego od towarów sprowadzanych lub nadsyłanych 
zzagranicy oraz zwolnień od tego podatku (Dz. U. Nr 68, poz. 
290 i Nr 123, poz. 546 oraz z 1992 r. Nr 2, poz. 6, Nr 9, poz. 33 
i Nr 22, poz. 94). 

2. W razie sprzedaży towarów sprowadzonych z za
granicy przed dniem 2 marca 1991 r., od których nie 
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opłacono podatku obrotowego, sprzedawca jest obowiązany 
zapłacić podatek obrotowy według obowiązujących do tego 
dnia zasad i stawek podatku obrotowego, określonych wod
rębnych przepisach dla sprzedaży towarów wytworzonych 
w kraju . 

kości uzyskanego zwolnienia, w terminie 7 dni od dnia zbycia 
samochodu, na rachunek urzędu skarbowego właściwego ze 
względu na miejsce zamieszkania inwalidy, jeżeli przeniesie
nie własności nastąpiło przed upływem 36 miesięcy od dnia 
dokonania odprawy celnej . 

3. W przypadku przeniesienia własności samochodów 
częściowo zwolnionych od podatku obrotowego, sprowa
dzonych przez inwalidów po dniu 1 sierpnia 1991 r., in
walidzi ci obowiązani są uiścić podatek obrotowy w wyso-

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 20 dni 
od dn ia ogłoszenia . 

Minister Finansów: A. Olechowski 

Załączniki do rozporządzenia Ministra Fi
nansów z dnia 6 kwietnia 1992 r. (poz. 
140) 

Załącznik nr 1 

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

Kod CN Stawka podatku obro-
Lp. dział, Nazwa grupy towarów (towaru) towego w % wartości 

sekcja celnej powiększonej 
o cło 

1 2 3 4 

1 sekcja I Zwierzęta żywe; produkty pochodzenia zwierzęcego wolne od podatku 
w tym: 

ex 0401 1) Śmietana nie zagęszczona ani nie zawierająca dodatku cukru lub 
innego środka słodzącego 7 

ex 0402 2) Śmietana zagęszczona lub zawierająca dodatek cukru lub innego 
środka słodzącego 7 

ex 0403 3) Jogurt, kefir i inne mleko i śmietana sfermentowane lub za-
kwaszone, nawet zagęszczone lub zawierające dodatek cukru albo 
innego środka słodzącego lub aromatycznego, lub zawierające 
dodatek owoców, orzechów lub kakao 7 

0405 4) Masło oraz inne tłuszcze i oleje otrzymywane z mleka 7 
0406 5) Sery i twarogi 7 

2 sekcja II Produkty pochodzenia roślinnego wolne od podatku 
w tym: 

0801 1) Orzechy kokosowe, orzechy brazylijskie i orzechy nerkowca, 30 
świeże lub suszone, łuskane lub obrane albo nie nie mniej niż 2 tys. zł/kg 

0802 2) Inne orzechy, świeże lub suszone, łuskane lub obrane albo nie 30 
nie mniej niż 2 tys. zł/kg 

080300 3) Banany łącznie z plantanami, świeże lub suszone 30 
nie mniej niż 2 tys. zł/kg 

0804 4) Daktyle, figi , ananasy, avokado, guawa, mango i smaczliwka, 30 
świeże lub suszone nie mniej niż 2 tys. zł/kg 

0805 5) Owoce cytrusowe, świeże lub suszone 30 
nie mniej niż 2 tys. zł/kg 

0806 6) Winogrona świeże lub suszone 30 
nie mniej niż 2 tys. zł/kg 

0807 7) Melony (łącznie z arbuzami) i papaje, świeże 30 
nie mniej niż 2 tys. zł/kg 

081090 8) Pozostałe 30 
nie mniej niż 2 tys. zł/kg 

0901 9) Kawa, nawet palona lub bezkofeinowa; łupinki i łuski kawy; 25 
substytuty kawy zawierające kawę natura l ną w każdej proporcji nie mniej niż 10 tys. zł/kg 

0902 10) Herbata 25 
nie mniej niż 10 tys. zł/kg 

09030000 11 ) Herbata paragwajska 25 
nie mniej niż 10 tys. zł/kg 

0904 12) Pieprz z rodzaju Piper; suszone lub rozgniatane, lub mielone 25 
owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta nie mniej niż 20 tys. zł/kg 

09050000 13) Wanilia 25 
nie mniej niż 20 tys. zł/kg 
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6 

7 

2 

sekcja VI 

3208 do 3212 

ex 3214 

330300 
3304 

3305 
3306 

3307 

3401 

3402 

3405 

340600 
3506 

3604 

36050000 

ex dział 37 

381400 

38160000 

3823 

sekcja VII 

ex 39241000 
3925 

4014 

40169200 

- 493 -

3 

Produkty przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych 
w tym: 
1) Farby i pokosty (łącznie z emaliami i lakierami); roztwory okreś

lone w uwadze 4 do działu 32 taryfy celnej; pigmenty, sykatywy; 
folie do wytłoczeń, barwniki i inne substancje barwiące 

2) Kit szklarski, kity żywiczne, masy uszczelniające i podobne 
mastyksy; wypełniacze malarskie, nieogniotrwałe preparaty po
wierzchniowe do fasad, ścian wewnętrznych, podłóg, sufitów itp. 

3) Perfumy i wody toaletowe 
4) Preparaty do upiększania i preparaty do pielęgnacji skóry (z 

wyjątkiem leków), łącznie z preparatami do opalania, do manicure 
i pedicure 

5) Preparaty do stosowania na włosach 
6) Preparaty do higieny zębów i jamy ustnej. łącznie z pastami do 

utrzymywania higieny protez, i proszki 
7) Preparaty stosowane przed goleniem, dezodoranty osobiste, 

preparaty do kąpieli, depilatory i inne perfumy, preparaty kos
metyczne i toaletowe, nie wyszczególnione gdzie indziej. gotowe 
dezodoranty pomieszczeń, perfumowane lub nie, lub mające 
własności dezynfekcyjne 

8) Mydło; organiczne produkty powierzchniowo czynne i preparaty 
używane jako mydło, w postaci kawałków, odlanych kawałków 
lub innych kształtów, zawierających mydło lub nie; papier, wełna 
spilśniona i nietkana, impregnowana, powlekana lub pokryta 
mydłem lub detergentem. Mydło i organiczne środki powierzch
niowo czynne oraz preparaty w formie kawałków, odlanych 
kształtów oraz papier, watolina, filc i włóknina, impregnowana, 
powlekana i pokryta mydłem lub detergentem 

9) Organiczne środki powierzchniowo czynne (inne niż mydło); 
preparaty powierzchniowo czynne, preparaty do prania (łącznie 
z pomocniczymi preparatami piorącymi) oraz preparaty czysz
czące, zawierające lub nie zawierające mydła, inne niż te w pozycji 
nr 3401 

10) Pasty i kremy do obuwia, mebli, podłóg, nadwozi, szkła lub 
metalu, pasty i proszki do czyszczenia oraz podobne preparaty (w 
postaci papieru, watoliny, filcu, włókniny, tworzyw komórko
wych sztucznych lub gumy porowatej. impregnowanych, po
wlekanych lub pokrytych takimi preparatami), wyłączając woski 
z pozycji nr 3404 

11) Świece, stoczki i podobne 
12) Gotowe kleje i inne gotowe spoiwa, gdzie indziej nie wymienione 

ani nie włączone, produkty przygotowane do użycia jako kleje lub 
spoiwa, przeznaczone do sprzedaży detalicznej, nie przekraczają
ce masy netto 1 kg 

13) Ognie sztuczne; petardy sygnalizacyjne, rakiety do sygnalizacji 
podczas mgły lub deszczu oraz inne artykuły pirotechniczne 

14) Zapałki, inne niż artykuły pirotechniczne z pozycji nr 3604 

15) Materiały fotograficzne i kinematograficzne (inne niż dla promie
ni rentgenowskich) 

16) Organiczne złożone rozpuszczalniki i rozcieńczalniki, gdzie in
dziej nie wymienione ani nie włączone; gotowe zmywacze farb 
i lakierów 

17) Ogniotrwałe: cementy, zaprawy, masy betonowe i inne podobne 
produkty z pozycji nr 3801 

18) Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemi
czne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrew
nych (łącznie z mieszaninami produktów naturalnych) gdzie indziej 
nie wymienione ani nie włączone; produkty odpadowe tych przemy
słów gdzie indziej nie wymienione ani nie włąezone 

Tworzywa sztuczne i wyroby ż nich; kauczuk i wyroby z kauczuku, 
w tym: 
1) Butelki plastikowe dla niemowląt 
2) Artykuły budowlane z tworzyw sztucznych, gdzie indziej nie 

wymienione ani nie włączone 
3) Artykuły higieniczne lub farmaceutyczne (łącznie z odciągaczami 

do mleka) z kauczuku wulkanizowanego, nie utwardzonego, 
nawet z częściami z kauczuku utwardzonego (ebonitu) 

4) Gumy do wycierania 

Poz. 140 

4 

wolne od podatku 

25 

7 
40 

40 
25 

25 

25 

25 

25 

25 
25 

25 

25 
40 

nie mniej niż 
1300 zł/1000 sztuk 

25 

25 

7 

7 
25 

7 

7 

wolne od podatku 
7 
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8 

9 

10 

11 

2 

sekcja VIII 

4104 

4105 

4106 

4107 

410800 

41090000 

4203 

ex 4302 

4303 
sekcja IX 

4418 

ex 442190 
ex 442190 
sekcja X 

480300 

481810 
481820 

481840 

ex 48201030 
48202000 

dział 49 

sekcja XI 

560110 

5804 

6111 

6209 
6303 

- 494 -

3 

Skóry i skórki surowe, skóra wyprawiona, skóry futerkowe i wyroby 
z,nich; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torby ręczne 
i podobne pojemniki; artykuły z jelit zwierzęcych (z wyjątkiem jelit 
jedwabników), 
w tym: 
1) Skóry bydlęce lub zwierząt jednokopytnych, wyprawione, bez 

włosa, inne niż skóry objęte pozycjami nr 4108 lub 4109 
2) Wyprawione skóry owcze i jagnięce, bez wełny, inne niż objęte 

pozycjami nr 4108 lub 4109 
3) Wyprawione skóry kozie i koźlęce, bez włosa, inne niż skóry objęte 

pozycjami nr 4108 lub 4109 
4) Skóry wyprawione z innych zwierząt, bez włosa, inne niż skóry 

objęte pozycjami nr 4108 lub 4109 
5) Skóry zamszowe (łącznie z zamszem otrzymywanym metodą 

kombinowaną) 

6) Skóra lakierowana i skóra lakierowana laminowana; skóra 
metalizowana 

7) Artykuły odzieżowe i dodatki do ubiorów ze skóry naturalnej lub 
materiałów skóropodobnych 

8) Skóry futerkowe wygarbowane lub wykończone (łącznie z łbami, 
ogonami, łapami, innymi kawałkami lub ścinkami), nie połączone 
lub połączone (bez dodatku innych materiałów), z wyjątkiem 
całych skór króliczych i zajęczych 

9) Artykuły odzieżowe, dodatki do ubiorów i inne wyroby futrzarskie 
Drewno i wyroby z drewna; węgiel drzewny, korek i wyroby z korka; 
wyroby ze słomy, z esparto i z innych materiałów do wyplatania; 
wyroby koszykarskie i wyroby z wikliny 
w tym: 
1) Wyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa, drewniane, w tym 

komórkowe płyty drewniane, połączone płyty parkietowe, dachó
wki i gonty 

2) Drewniane przybory szkolne 
3) Trumny 
Ścier drzewny lub z innego włóknistego materiału celulozowego; 
odpady papieru lub tektury; papier i tektura oraz wyroby z nich 
w tym: 
1) Papier do produkcji papieru toaletowego lub chusteczek higienicz

nych, ręczników i pieluszek oraz podobny papier stosowany dla 
celów gospodarczych lub sanitarnych, wata celulozowa i wstęgi 
z włókien celulozowych, krepowane, marszczone, tłoczone, per
forowane, barwione powierzchniowo, z powierzchnią dekorowa
ną lub nadrukiem, w zwojach o szerokości powyżej 36 cm lub 
w postaci arkuszy prostokątnych (również kwadratowych), w któ
rych po rozprostowaniu co najmniej jeden bok przekracza 36 cm 

2) Papier toaletowy 
3) Chusteczki do nosa, chusteczki higieniczne lub kosmetyczne 

i ręczniki 
4) Podpaski higieniczne i tampony, pieluszki dla niemowląt i podob-

ne wyroby sanitarne 
5) Zeszyty 
6) Bruliony 
7) Książki, gazety, obrazki i inne wyroby przemysłu poligraficznego; 

manuskrypty, maszynopisy i plany 
Materiały i wyroby włókiennicze 
w tym: 
1) Podpaski higieniczne i tampony, pieluszki dla niemowląt oraz 

podobne artykuły sanitarne z waty 
2) Tiul i inne tkaniny siatkowe, z wyjątkiem tkanin o konstrukcji 

tkanej, dzianej lub szydełkowanej; koronki w sztukach, w taśmach 
lub w postaci motywów 

3) Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, dziane lub szydeł
kowane 

4) Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt 
5) Firanki, zasłony i rolety; lambrekiny okienne i łóżkowe 

4 

25 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 

40 
40 

25 

7 
7 

Poz. 140' 

wolne od podatku 

25 

wolne do podatku 
wolny od podatku 

wolne od podatku 

wolne do podatku 
7 
7 

wolne od podatku 
25 

7 

40 

7 
7 

40 
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1 2 3 4 

8518 21) Mikrofony i ich stojaki; głośniki, w obudowach lub bez; słuchawki 
nagłowne, douszne oraz zestawy złożone ze słuchawek i mikro-
fonu; elektryczne wzmacniacze częstotliwości akustycznych, elekt-
ryczna aparatura wzmacniająca sygnały dźwiękowe 25 

8519 22) Gramofony bez wzmacniacza, gramofony ze wzmacniaczem, od-
twarzacze kasetowe oraz inny sprzęt do odtwarzania dźwięku, nie 
zawierające urządzenia do rejestracji dźwięku 30 

8520 23) Magnetofony i inne urządzenia do zapisu dźwięku, wyposażone lub 
nie w urządzenia do odtwarzania dźwięku 30 

8521 24) Magnetowidy lub inne urządzenia do zapisu lub odtwarzania 30 
85211031 w tym: kamery wideo 40 
8522 25) Części i akcesoria do sprzętu objętego pozycjami od nr 8519 do nr 

8521 25 
8523 26) Nie zapisane nośniki do zapisu dźwięku lub innych sygnałów, inne 

niż wyszczególnione w dziale 37 25 
8524 27) Płyty gramofonowe, taśmy i inne zapisane nośniki do rejestracji 

dźwięku lub innych sygnałów, łącznie z matrycami i negatywami 
płyt gramofonowych, stosowanych w fonografii, jednakże z wyłą-
czeniem wyrobów wyszczególnionych w dziale 37 25 

8527 28) Urządzenia odbiorcze dla radiotelefonii, radiotelegrafii lub radio-
fonii, posiadające lub nie, w tej samej obudowie aparaturę do 
zapisu lub odwarzania dźwięku, lub posiadające zegar 25 

8528 29) Odbiorniki telewizyjne (w tym monitory i projektory współpracy 
z magnetowidami), połączone lub nie, w tej samej obudowie, 
z odbiornikami radiowymi lub aparaturą do zapisu lub odtwarzania 
dźwięku lub obrazu 30 

8529 30) Części nadające się wyłącznie lub głównie do aparatury objętej 
pozycjami od nr 8525 do 8528 25 

8531 31) Elektryczne urządzenia do sygnalizacji dźwiękowej lub wzrokowej 
(np. dzwonki, syreny, tablice sygnalizacyjne; urządzenia alarmowe 
przeciwwłamaniowe lub przeciwpożarowe), nie objęte pozycjami 
nr 8512 lub 8530 25 

8532 32) Kondensatory elektryczne, stałe, nastawne lub strojeniowe 25 
8533 33) Rezystory (w tym reostaty i potencjometry), nie będące rezystorami 

grzejnymi 25 
853400 34) Obwody drukowane 25 
8539 35) Elektryczne lampy żarowe lub wyładowcze, także nierozbieralne 

wkłady reflektorów, oraz lampy ultrafioletowe lub promienniki 
lampowe podczerwieni; lampy łukowe 25 

8540 36) Lampy elektronowe z gorącą katodą (termokatodą), z katodą zimną 
lub fotokatodą (np. lampy próżniowe, gazowane, czyli wypełnione 
parami lub gazem, lampy prostownicze z parami rtęci, lampy 
elektronopromieniowe, kineskopy, lampy analizujące do kamer 
telewizyjnych) 25 

8541 37) Diody, tranzystory i inne podobne urządzenia półprzewodnikowe; 
światłoczułe urządzenia półprzewodnikowe, w tym fotoogniwa, 
także zmontowane w moduły lub tworzące panele; diody świecące 
(elektroluminescencyjne); kryształy piezoelektryczne w oprawkach 25 

8542 38) Elektroniczne układy scalone i mikromoduły 25 
8543 39) Elektryczne maszyny i urządzenia wykonujące indywidualne funk-

cje, nie wyszczególnione ani nie uwzględnione w innych miejscach 
tego działu 25 

8544 40) Izolowane (także emaliowane lub anodyzowane) druty, kable 
(także kable koncentryczne) oraz inne izolowane przewody elekt-
ryczne, z łączówkami lub bez; przewody z włókien optycznych, 
złożone z indywidualnie osłoniętych włókien, także połączone 
z przewodnikami prądu elektrycznego lub zaopatrzone w końcówki 
(złączki) 25 

8545 41) Elektrody węglowe, szczotki węglowe, węgle do lamp, węgiel do 
baterii oraz inne wyroby z grafitu lub innego rodzaju węgla, 
z metalem lub bez, do zastosowań elektrotechnicznych 25 

8546 42) Izolatory elektryczne z dowolnego materiału 25 
8547 43) Elementy izolacyjne do maszyn, urządzeń i sprzętu elektrotechnicz-

nego, wykonane całkowicie z materiału izolacyjnego lub zawierają-
ce jedynie proste części metalowe (np. gniazda z gwintem wewnęt-
rznym)' wprowadzone podczas formowania wyłącznie do celów 
montażowych, różniące się od izolatorów według poz. nr 8546; 
rurki kablowe oraz osprzęt do rurkowania, z metali pospolitych 
pokrytych materiałem izolacyjnym 25 
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sekcja XVII 

8701 
ex 8703 

ex 8708 

8713 

8715 
871620 

ex 87168000 
ex 8903 

3 

Pojazdy, statki powietrzne, jednostki pływające oraz współdziałające 
urządzenia transportowe 
w tym: 
1) Ciągniki (inne niż objęte pozycją nr 8709) 
2) Pojazdy samochodowe i inne pojazdy mechaniczne przeznaczone 

zasadniczo do przewozu osób (inne niż objęte pozycją nr 8702). 
włącznie z samochodami osobowo- bagażowymi (kombi) oraz 
samochodami wyści"gowymi 
w tym: 
a) o pojemności skokowej od 1600 cm 3 do 2000 cm 3 

b) o pojemności skokowej powyżej 2000 cm 3 oraz samochody 
z silnikiem spalinowym z zapłonem samoczynnym 

c) o wartości celnej powyżej 120 mln zł 
3) Części i akcesoria do pojazdów samochodowych według pozycji 

nr 8701 
4) Wózki inwalidzkie z napędem silnikowym bądź mechan icznym 

innego rodzaju lub bez takiego napędu 
5) Wózki dziecięce i ich części 
6) Samozaładowcze lub samowyładowcze przyczepy lub naczepy do 

celów rolniczych 
7) Sanki 
8) Jachty i inne jednostki pływające wypoczynkowe lub sportowe 

sekcja XVIII Przyrządy, narzędzia i aparaty optyczne, fotograficzne, kinematografi
czne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne i chirurgiczne; 
zegary ścienne i zegarki naręczne; instrumenty muzyczne, ich części 
oraz akcesoria 
w tym: 

9018 1) Narzędzia i przyrządy lekarskie, chirurgiczne, stomatologiczne lub 
weterynaryjne, w tym także aparaty scyntograficzne i inne elektro
medyczne oraz przyrządy do badania wzroku 

9019 2) Sprzęt do mechanoterapii ; aparaty do masażu; aparatura do testów 
psychotechnicznych; aparatura i sprzęt do ozonoterapii, tlenotera 
pii, aerozoloterapi i, aparaty do sztucznego oddychania, inne re 
spiratory lecznicze 

902000 3) Pozostałe respiratory oraz maski gazowe, z wyjątkiem masek 
ochronnych, bez części mechanicznych lub wymiennych filtrów 

9021 4) Sprzęt i aparaty ortopedyczne, włącznie z kulami, pasami chirur-
gicznymi i przepuklinowymi; szyny, łubki i inny sprzęt do składania 
złamanych kości ; protezy; aparaty słuchowe oraz inne aparaty 
zakładane, noszone lub wszczepione, mające na celu skorygowa
nie wady lub kalectwa 

9022 5) Aparaty wykorzystujące promieniowanie rentgenowskie lub pro-
mieniowan ie alfa, beta lub gamma, także do zastosowań medycz
nych chirurgicznych, stomatologicznych lub weterynaryjnych, 
włącznie z aparaturą do radiografii lub radioterapii, lampami 
rentenowskimi oraz innymi generatorami promieni rentgena, gene
ratorami wysokiego napięcia, pulpitami i panelami sterowniczymi, 
stołami, fotelami itp., do prowadzenia badań lub leczenia 

9027 6) Przyrządy i aparaty do analizy fizycznej lub chemicznej (np. 
polarymetry, refraktometry, spektrometry, aparaty do analizy dymu 
lub gazu) ; przyrządy lub aparaty do pomiaru lub kontroli lepkości , 
porowatośc i , rozszerzalności. napięcia powierzchniowego itp.; 
przyrządy i aparaty do mierzenia i kontroli ilości ciepła , światła lub 
dźwięku, łącznie ze światłomierzami ; mikrotomy 

sekcja XIX Broń i amunicja, części i akcesoria 
w tym: 

9303 1) Pozostała broń palna oraz podobny sprzęt działający na zasadzie 
odpalania ładunku prochowego (np. strzelby i karabinki sportowe 
i myśliwskie, broń palna ładowana przez lufę , rakietnice oraz inny 
sprzęt przeznaczony do wystrzeliwania rakiet sygnalizacyjnych, 
pistolety i rewolwery do strzelania ślepymi nabojami, pistolety do 
wstrzeliwania kołków, wyrzutnie linki, np. ratunkowej) 

93040000 2) Pozostała broń (np. pistolety i karabiny sprężynowe, gazowe lub 
pneumatyczne, pałki) , oprócz wyrobów objętych pozycją nr 9307 

Poz. 140 
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Objaśnienia: 
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sekcja XX 

950100 

9502 
9503 

95044000 
9608 

9609 

9613 

sekcja XXI 

- 499 -

3 

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

trzykołowe oraz hulajnogi i samochodziki poruszane pedałami); 
wózki dla lalek 

2) Lalki przedstawiające wyłącznie ludzkie postacie 
3) Pozostałe zabawki; modele redukcyjne (zmniejszone w skali) i inne 

podobne modele służące do zabawy, także z napędem; łamigłówki 
wszelkich typów 

4) Karty do gry 
5) Pióra kulkowe i długopisy; pisaki i pióra z końcówkami filcowymi 

lub z tworzyw porowatych; pióra wieczne, stylografy oraz inne 
pióra, rapidografy; ołówki automatyczne; obsadki do piór, obsadki 
do ołówków itp. części (także skuwki i klipsy) powyższych 
wyrobów, nie objętych pozycją nr 9609 

6) Ołówki (inne niż objęte pozycją nr 9608), kredki, grafity, pastele, 
węgle rysunkowe, kredy dopisania lub rysowania, kredy krawiec
kie 

7) Zapalniczki do papierosów i inne zapalniczki, także mechaniczne 
lub elektryczne, wraz z częściami innymi niż kamienie do zapal
niczek i knoty 

Dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki 
Zespoły, części, wyposażenie oraz akcesoria z sekcji VI, XIII, XVI (bez 
względu na kod CN) do pojazdów samochodowych według pozycji 
od nr 8702 do nr 8705 - z wyjątkiem przeznaczonych dla celów 
montażu przemysłowego 

Towary z sekcji nie wymienionych pod lp. 1-20 

4 

25 

7 
7 

7 
65 

7 

7 

40 

Poz. 140 

wolne od podatku 

25 
25 

ex zamieszczony przy kodzie lub dziale eN oznacza, że stawka podatku obrotowego jest ustalana tylko dla niektórych towarów objętych danym kodem lub 
działem , określonych w rubryce 3. 

Załącznik nr 2 

WYKAZ TOWARÓW PODLEGAJĄCYCH OPODATKOWANIU PODATKIEM OBROTOWYM BEZ WZGLĘDU NA PRZE
ZNACZENIE 

Lp. 
Kod CN 

dział, sekcja 

1 2 

1 ex dział 4 

2 ex sekcja II 

3 ex sekcja III 

4 dział 16 
5 dział 17 
6 dział 18 
7 ex dział 19 

8 dział 20 
9 dział 21 

10 dział 22 
11 230910 
12 2402 
13 ex 271000 

14 27100099 
15 ex dział 33 

Nazwa grupy towarów (towaru) 

3 

Produkty mleczarskie (dotyczy tylko grup towarów opodatkowanych zgodnie z załącz
nikiem nr 1) 
Produkty pochodzenia roślinnego (dotyczy tylko grup towarów opodatkowanych zgodnie 
z załącznikiem nr 1) 
Tłuszcze i oleje pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego oraz produkty ich rozkładu; 
gotowe tłuszcze jadalne; woski pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego (dotyczy tylko 
grup towarów opodatkowanych zgodnie z załącznikiem nr 1) 
Przetwory z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków i innych bezkręgowców wodnych 
Cukry i wyroby cukiernicze 
Kakao i przetwory z kakao 
Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze, z wyłączeniem grup 
towarów wymienionych w załączniku nr 1 jako wolne od podatku 
Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub innych części roślin 
Różne przetwory spożywcze 
Napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet 
Karma dla psów lub kotów, przygotowana do sprzedaży detalicznej 
Cygara, również z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy, z tytoniu lub namiastek tytoniu 
Paliwa silnikowe benzynowe oraz benzyny bazowe (z wyjątkiem paliw do silników 
lotniczych) i oleje napędowe do silników szybkoobrotowych, z wyjątkiem olejów do 
silników okrętowych 
Oleje smarujące; pozostałe oleje: do innych celów 
Preparaty perfumeryjne, kosmetyczne i toaletowe (dotyczy towarów z pozycji od nr 3303 do 
3307) 
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16 3401 Mydło; organiczne produkty powierzchniowo czynne i preparaty używane jako mydło, 
w postaci kawałków, odlanych kawałków lub innych kształtów, zawierających mydło lub nie; 
papier, wełna spilśniona i nietkana, impregnowana, powlekana lub pokryta mydłem lub 
detergentem. 
Mydło i organiczne środki powierzchniowo czynne oraz preparaty w formie kawałków, 
odlanych kształtów oraz papier, watolina, filc i włóknina, impregnowana, powlekana i pokryta 
mydłem lub detergentem 

17 3402 Organiczne środki powierzchniowo czynne (inne niż mydło); preparaty powierzchniowo 
czynne, preparaty do prania (łącznie z pomocniczymi preparatami piorącymi) oraz preparaty 
czyszczące, zawierające lub nie zawierające mydła, inne niż te w pozycji nr 3401) 

18 3405 Pasty i kremy do obuwia, mebli, podłóg, nadwozi, szkła lub metalu; pasty i proszki do 
czyszczenia oraz podobne preparaty (w postaci papieru, watoliny, filcu, włókniny, tworzyw 
komórkowych sztucznych lub gumy porowatej, impregnowanych, powlekanych lub po-
krytych takimi preparatami), wyłączając woski z pozycji nr 3404 

19 340600 Świece, stoczki i podobne 
20 36050000 Zapałki, inne niż artykuły pirotechniczne z pozycji nr 3604 
21 392042 Inne płyty, arkusze, błony, folie i pasy, z tworzyw sztucznych niekomórkowych, nie 

wzmocnionych, nie laminowanych, nie na podłożu ani nie połączonych podobnie z innym 
materiałem, z polimerów chlorków winylu, giętkie 

ex 5903 Tkaniny powlekane, pokrywane lub laminowane tworzywem sztucznym, z wyłączeniem 
tkanin objętych pozycją nr 5902 

22 3924 Naczynia stołowe, kuchenne, inne artykuły gospodarstwa domowego i artykuły toaletowe 
z tworzyw sztucznych 

23 3926 Inne artykuły z tworzyw sztucznych oraz artykuły z innych materiałów z pozycji nr 3901 do 
3914 

24 40169200 Gumy do wycierania 
25 4104 do 

41090000 
41110000 
4302 Skóry wyprawione, w tym odtworzone 

26 dział 42 Wyroby ze skóry; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torby ręczne i podobne 
pojemniki; artykuły z jelit zwierzęcych (z wyjątkiem jelit jedwabników) 

27 4303 Artykuły odzieżowe, dodatki do ubiorów i inne wyroby futrzarskie 
28 43040000 Futra sztuczne i wyroby z nich 
29 441900 Przybory kuchenne i stołowe, drewniane 
30 4420 Intarsje i mozaiki drewniane; kasety i szkatułki na biżuterię, sztućce i podobne artykuły 

z drewna; statuetki i inne ozdoby drewniane; drewniane artykuły meblarskie nie objęte działem 
94 

31 ex 4421 Inne artykuły drewniane (oprócz trumien) 
32 4814 Tapety papierowe i podobne okładziny ścienne; okienny papier przezroczysty 
33 48150000 Wykładziny podłogowe na bazie papieru lub tektury, pocięte do wymiaru bądź nie 
34 4817 Koperty, karty listowe, karty pocztowe i karty korespondencyjne, z papieru lub kartonu; 

komplety w pudełkach, w portfelach i okładkach z papieru lub kartonu, zawierające zestaw 
materiałów piśmiennych 

35 ex 4818 Serwety, serwetki, prześcieradła i podobne wyroby do użytku domowego, sanitarnego lub 
szpitalnego, odzież i dodatki do odzieży z celulozy papierniczej. papieru, waty celulozowej lub 
wstęg włókien celulozowych 

36 ex 482010 30 Zeszyty 
37 48202000 Bruliony 
38 ex 5006 

5204 
ex 5306 

5401 
5508 Nici do szycia 

39 5007,5111, 
5112, 
51130000, 
5208 do 5212, 
5309 do 
531100, 
5407,5408, 
5512 do 5516, 
5801,5802, 
5804,5806, 
58090000 Tkaniny 

40 5109 Przędza z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej, przeznaczona do sprzedaży detalicznej 
41 560110 Podpaski higieniczne i tampony, pieluszki dla niemowląt oraz podobne artykuły sanitarne 

z waty 
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560300 
ex 5811 0000 
dział 57 

58050000 

5807 
ex 8308, 

9606, 9607 
i inne 

dział 60 
dział 61 
dział 62 
dział 63 

sekcja XII 

ex 6802 

680221 00 
68029100 
68022300 
680293 
6911 

691200 

6913 
7013 

7113 do 7117 

7323 

74170000 

ex 7418 

ex 7615 

8211 

ex 8212 
8214 

8215 

8301 

8306 

84221100 

845011 
84501200 
84501900 

- 501 Poz. 140 

3 

Włókniny impregnowane, powlekane, pokrywane lub laminowane, lub nie poddane tego 
rodzaju obróbce 
Dywany i inne włókiennicze wykładziny podłogowe 
Tkaniny obiciowe ręcznie tkane typu gobeliny, Flanders, Aubusson, Beauvais i podobne 
oraz tkaniny obiciowe haftowane na kanwie (np. "petit point" lub krzyżykowo), również 
konfekcjonowane 
Dodatki krawieckie oraz inne elementy przeznaczone do produkcji wyrobów przemysłu 
odzieżowego, a także odzieży skórzanej i futrzanej (np. guziki, zamki błyskawiczne , 
zatrzaski, haftki, pętelki, napy, etykiety, emblematy itp.) 

Dzianiny i wyroby szydełkowane 
Odzież i dodatki odzieżowe dziane lub szydełkowane 
Odzież i dodatki odzieżowe bez dzianych i szydełkowanych 
Inne konfekcjonowane artykuły włókiennicze; zestawy; odzież zużyta i zużyte artykuły 
włókiennicze; szmaty 
Obuwie, nakrycia głowy, parasole przeciwsłoneczne, laski, laski z siodełkiem, bicze, 
szpicruty i ich części; preparowane pióra i wyroby z nich; sztuczne kwiaty; wyroby z włosów 
ludzkich 
Obrobione kamienie budowlane lub na pomniki (z wyjątkiem łupków) i wyroby z nich, inne 
niż towary z pozycji nr 6801; kostki mozaikowe itp. z kamieni naturalnych (łącznie 
z łupkami) : 

a) Marmur, trawertyn i alabaster 

b) Granit 
Zastawy stołowe, naczynia kuchenne oraz inne wyroby gospodarstwa domowego i toaleto
we, z porcelany, również chińskiej 
Ceramiczne zastawy stołowe, naczynia kuchenne oraz inne wyroby gospodarstwa domo
wego i toaletowe, inne niż z porcelany, również chińskiej 
Statuetki i inne ceramiczne wyroby dekoracyjne 
Wyroby ze szkła w rodzaju używanych do celów stołowych, kuchennych, toaletowych, 
biurowych, dekoracji wnętrz lub podobnych celów (z wyjątkiem objętych pozycją nr 7010 
lub 7018) 
Biżuteria i jej części , wyroby jubilerskie i ich części oraz inne wyroby - z metalu 
szlachetnego lub metalu pokrywanego lub platerowanego metalem szlachetnym; wyroby 
z pereł naturalnych lub hodowlanych, kamieni szlachetnych lub półszlachetnych, sztuczna 
biżuteria 
Stołowe, kuchenne lub inne artykuły gospodarstwa domowego i ich części, z żeliwa lub 
stali; wełna stalowa; zmywaki do czyszczenia, szorowania lub polerowania naczyń, 
rękawice i podobne artykuły ze stali 
Urządzenia do gotowania i ogrzewania, używane w gospodarstwie domowym, nieelekt
ryczne oraz ich części z miedzi 
Stołowe, kuchenne lub inne artykuły gospodarstwa domowego i ich części, z miedzi; 
zmywaki do czyszczenia, szorowania lub polerowania naczyń, rękawice i podobne artykuły, 
z miedzi 
Stołowe, kuchenne lub inne artykuły gospodarstwa domowego i ich części , z aluminium; 
zmywaki do czyszczenia, szorowania lub polerowania naczyń, z aluminium 
Noże z ostrzami tnącymi, ząbkowanymi lub nie (także noże ogrodnicze), inne niż noże 
objęte pozycją nr 8208 oraz ostrza do nich 
Brzytwy i żyletki 
Pozostałe artykuły nożownicze (np. maszynki do strzyżenia włosów, topory rzeźnicze lub 
kuchenne, tasaki, noże do maszynek do mięsa, noże do papieru), zestawy i akcesoria do 
manicure i pedicure (także pilniki do paznokci) 
Łyżki, widelce, chochle, cedzidła, łopatki do podawania tortów, noże do ryb, noże do masła , 
szczypce do cukru i podobne artykuły kuchenne lub stołowe 
Kłódki i zamki (na klucze, szyfrowe lub elektryczne) z metalu nieszlachetnego; zamknięcia 
i okucia z zamknięciami, zawierające zamki, z metalu nieszlachetnego; klucze do wszelkich 
wyrobów wymienionych powyżej z metalu nieszlachetnego 
Dzwonki, gongi i podobne wyroby nieelektryczne z metali nieszlachetnych; statuetki i inne 
ozdoby, z metali nieszlachetnych; ramy do fotografii, obrazów lub inne podobne, z metali 
nieszlachetnych; lustra z metali nieszlachetnych 
Zmywarki do naczyń domowe 
Maszyny i urządzenia pralnicze o pojemności jednorazowej nie przekraczającej 10 kg suchej 
bielizny: 
a) Maszyny w pełni automatyczne 
b) Pozostałe maszyny pralnicze z wbudowaną suszarką odśrodkową 
c) Pozostałe 
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ex 9113 
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dział 95 
dział 96 
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3 
Maszyny do szycia typu domowego 
Elektromechaniczny sprzęt gospodarstwa domowego, z własnym silnikiem elektrycznym 
Golarki oraz maszynki do strzyżenia z własnym silnikiem elektrycznym 
Suszarki do włosów 
Suszarki do rąk 
Elektryczne żelazka do prasowania 
Inne piece, kuchenki , płyty kuchenne, pierścienie do gotowania, ruszty do smażenia oraz 
pieczenia 
Ekspresy do parzenia kawy lub herbaty 
Opiekacze do grzanek 
Mikrofony i ich stojaki; głośniki, w obudowach lub bez; słuchawki nagłowne, douszne oraz 
zestawy złożone ze słuchawek i mikrofonu; elektryczne wzmacniacze częstotliwości akus
tycznych; elektryczna aparatura wzmacniająca sygnały dźwiękowe 
Gramofony bez wzmacniacza, gramofony ze wzmacniaczem, odtwarzacze kasetowe oraz inny 
sprzęt do odtwarzania dźwięku, nie zawierający urządzenia do rejestracji dźwięku 
Magnetofony i inne urządzenia do zapisu dźwięku, wyposażone lub nie w urządzenia do 
odtwarzania dźwięku 
Magnetowidy i inne urządzenia do zapisu lub odtwarzania, w tym: kamery wideo 
Nie zapisane nośniki do zapisu dźwięku lub innych sygnałów, inne niż wyszczególnione 
w dziale 37, z wyjątkiem dyskietek komputerowych 
Płyty gramofonowe, taśmy i inne zapisane nośniki do rejestracji dźwięku lub innych sygnałów, 
łącznie z matrycami i negatywami płyt gramofonowych stosowanych w fonografii, jednakże 
z wyłączeniem wyrobów wyszczególnionych w dziale 37 oraz dyskietek komputerowych 
i oprogramowania 
Urządzenia odbiorcze dla radiotelefonii. radiotelegrafii lub radiofonii, posiadające lub nie, w tej 
samej obudowie, aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku, lub posiadające zegar 
Odbiorniki telewizyjne (w tym monitory i projektory do współpracy z magnetowidami). 
połączone lub nie, w tej samej obudowie, z odbiornikami radiowymi lub aparaturą do zapisu 
lub odtwarzania dźwięku , lub obrazu 
Anteny i reflektory anten wszelkich typów; części nadające się do stosowania do nich 
Elektryczne urządzenia do sygnalizacji dźwiękowej lub wzrokowej (np. dzwonki, syreny, 
tablice sygnalizacyjne, urządzenia alarmowe przeciwwłamaniowe lub przeciwpożarowe). nie 
objęte pozycjami nr 8512 lub 8530 
Pojazdy samochodowe i inne pojazdy mechaniczne, przeznaczone zasadniczo do przewozu 
osób (inne niż objęte pozycją nr 8702). włącznie z samochodami osobowo-bagażowymi 
(kombi) oraz samochodami wyścigowymi 
Motocykle (także motorowery) oraz rowery wyposażone w pomocnicze silniki, z wózkiem 
bocznym lub bez; wózki boczne 
Rowery dwukołowe i inne rowery bezsilnikowe 
Części i akcesoria pojazdów według pozycji nr 8711 i 8712 
Wózki dziecięce i ich części 
Przyczepy i naczepy mieszkalne lub turystyczne (kempingowe) 
Sanki 
Jachty i inne jednostki pływające wypoczynkowe lub sportowe; łodzie wioślarskie i kajaki 
Okulary przeciwsłoneczne 
Lornetki, lunety, inne teleskopy optyczne i ich stojaki i mocowania; inne przyrządy astro
nomiczne oraz ich stojaki i mocowania, z wyjątkiem przyrządów radioastronomicznych 
Aparaty fotograficzne (oprócz filmowych); lampy błyskowe (flesze) oraz żarówki błyskowe, 
oprócz lamp wyładowczych według pozycji nr 8539 
Rzutniki obrazów nieruchomych; fotograficzne (niefilmowe) powiększalniki i pomniejszalniki 
Zegarki naręczne, zegarki kieszonkowe oraz inne zegarki. włączając w to stopery, w kopertach 
z metalu szlachetnego lub z metalu pokrytego metalem szlachetnym 
Zegarki naręczne, zegarki kieszonkowe oraz inne zegarki nie objęte pozycją nr 9101 
Paski, taśmy i bransoletki do zegarków 
Pozostała broń palna oraz podobny sprzęt działający na zasadzie odpalania ładunku 
prochowego (np. strzelby i karabinki sportowe i myśliwskie, broń palna ładowana przez lufę, 
rakietnice oraz inny sprzęt przeznaczony do wystrzeliwania rakiet sygnalizacyjnych, pistolety 
i rewolwery do strzelania ślepymi nabojami, pistolety do wstrzeliwania kołków, wyrzutnie linki 
np. ratunkowej) 
Pozostała broń (np. pistolety i karabiny sprężynowe, gazowe lub pneumatyczne, pałki). oprócz 
wyrobów objętych pozycją nr 9307 
Zabawki, gry i artykuły sportowe; ich części i akcesoria 
Różne wyroby przemysłowe 
Zespoły, części, wyposażenie oraz akcesoria (bez względu na kod CN) do pojazdów 
samochodowych według pozycji od nr 8702 do 8705 (np. opony, dętki, koła, silniki, 
akumulatory, hamulce, sprzęgła , wycieraczki, bagażniki, lewarki itp.). z wyjątkiem prze
znaczonych dla celów montażu przemysłowego 

ex zamieszczony przy kodzie lub dziale eN oznacza, że opodatkowaniu podatkiem obrotowym bez względu na przeznaczenie podlegają tylko niektóre towary 
objęte danym kodem lub działem , określone w rubryce 3. 


