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Zał�cznik nr 13 

WYKAZ TOWARÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 99 UST. 3A ORAZ ART. 105A UST. 1 USTAWY 

Poz. Symbol PKWiU Nazwa towaru (grupy towarów) 

I. Wyroby stalowe 

1 24.20.11.0 Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do ruroci�gów ropy 
naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali 

2 24.20.12.0 Rury okładzinowe, przewody rurowe i rury płuczkowe, w rodzaju 
stosowanych do wierce� ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali 

3 24.20.13.0 Pozostałe rury i przewody rurowe, o okr�głym przekroju poprzecz-
nym, bez szwu, ze stali 

4 24.20.31.0 Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do ruroci�gów ropy 
naftowej lub gazu, spawane, o �rednicy zewn�trznej <= 406,4 mm, 
ze stali 

5 24.20.33.0 Pozostałe rury i przewody rurowe, o okr�głym przekroju poprzecz-
nym, spawane, o �rednicy zewn�trznej <= 406,4 mm, ze stali 

6 24.20.34.0 Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym innym ni� 
okr�gły, spawane, o �rednicy zewn�trznej <= 406,4 mm, ze stali 

7 24.20.40.0 Ł�czniki rur lub przewodów rurowych inne ni� odlewane, ze stali 

8 ex 25.11.23.0 Pozostałe konstrukcje i ich cz��ci; płyty, pr�ty, k�towniki, kształ-
towniki itp. z �eliwa, stali lub aluminium – wył�cznie ze stali 

9 ex 25.93.13.0 Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu z �eliwa, stali lub mie-
dzi; siatka rozci�gana z �eliwa, stali lub miedzi – wył�cznie ze stali 

II. Paliwa 

10  Benzyny silnikowe, oleje nap�dowe, gazy przeznaczone do nap�du 
silników spalinowych – w rozumieniu przepisów o podatku akcy-
zowym 

11  Oleje opałowe oraz oleje smarowe – w rozumieniu przepisów 
o podatku akcyzowym 

III. Pozostałe towary 

12163) ex 10.4 Oleje i tłuszcze zwierz�ce i ro�linne – wył�cznie olej z rzepaku 

12a164) ex 20.59.12.0 Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; 
preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej 
niesklasyfikowane – wył�cznie tonery bez głowicy drukuj�cej do 
drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych 

13 ex 20.59.30.0 Atrament do pisania, tusz kre�larski i pozostałe atramenty i tusze – 
wył�cznie kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do 
automatycznego przetwarzania danych 

13a165) ex 22.21.30.0 Płyty, arkusze, folie, ta�my i pasy z tworzyw sztucznych, nie-
wzmocnionych, nielaminowanych ani niepoł�czonych z innymi 
materiałami – wył�cznie folia typu stretch 

14–18  

(uchylone)166) 

  

18a167) ex 26.20.21.0 Jednostki pami�ci – wył�cznie dyski twarde (HDD) 

                                                           
163) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 lit. a ustawy, o której mowa w odno�niku 6. 
164) Dodana przez art. 1 pkt 25 lit. b ustawy, o której mowa w odno�niku 6. 
165) Dodana przez art. 1 pkt 25 lit. c ustawy, o której mowa w odno�niku 6. 
166) Przez art. 1 pkt 25 lit. d ustawy, o której mowa w odno�niku 6. 
167) Dodana przez art. 1 pkt 25 lit. e ustawy, o której mowa w odno�niku 6. 
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18b167) ex 26.20.22.0 Półprzewodnikowe urz�dzenia pami�ci trwałej – wył�cznie dyski 

SSD 

19 ex 26.70.13.0 Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe – wył�cznie  
cyfrowe aparaty fotograficzne 

20 ex 28.23.26.0 Cz��ci i akcesoria do fotokopiarek – wył�cznie kasety z tuszem 
i głowic� drukuj�c� do drukarek do maszyn do automatycznego 
przetwarzania danych, tonery z głowic� drukuj�c� do drukarek do 
maszyn do automatycznego przetwarzania danych 

21  

(uchylona)168) 

  

22169) ex 58.29.11.0 Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych – wył�cznie 
dyski SSD 

23169) ex 58.29.29.0 Pakiety pozostałego oprogramowania u�ytkowego – wył�cznie 
dyski SSD 

24169) ex 59.11.23.0 Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, ta�mach magnetycz-
nych itp. no�nikach – wył�cznie dyski SSD 

 

 
Zał�cznik nr 14170) 

WYKAZ USŁUG, O KTÓRYCH MOWA W ART. 17 UST. 1 PKT 8 USTAWY 

 

Poz. Symbol PKWiU Nazwa usługi (grupy usług) 

1 bez wzgl�du na sym-
bol PKWiU 

Usługi w zakresie przenoszenia uprawnie� do emisji gazów cieplarnianych, 
o których mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu 
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. z 2017 r. poz. 568) 

2 41.00.30.0 Roboty budowlane zwi�zane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych (prace 
zwi�zane z budow� nowych budynków, przebudow� lub remontem istniej�-
cych budynków) 

3 41.00.40.0 Roboty budowlane zwi�zane ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych 
(prace zwi�zane z budow� nowych budynków, przebudow� lub remontem 
istniej�cych budynków) 

4 42.11.20.0 Roboty ogólnobudowlane zwi�zane z budow� autostrad, dróg, ulic i innych 
dróg dla pojazdów i pieszych oraz budow� pasów startowych 

5 42.12.20.0 Roboty ogólnobudowlane zwi�zane z budow� dróg szynowych i kolei pod-
ziemnej 

6 42.13.20.0 Roboty ogólnobudowlane zwi�zane z budow� mostów i tuneli 

7 42.21.21.0 Roboty ogólnobudowlane zwi�zane z budow� ruroci�gów przesyłowych 

8 42.21.22.0 Roboty ogólnobudowlane zwi�zane z budow� sieci rozdzielczych, wł�czaj�c 
prace pomocnicze 

9 42.21.23.0 Roboty ogólnobudowlane zwi�zane z budow� systemów irygacyjnych (kana-
łów), magistrali i linii wodoci�gowych, obiektów do uzdatniania wody 
i oczyszczania �cieków oraz stacji pomp 

10 42.21.24.0 Roboty zwi�zane z wierceniem studni i uj�� wodnych oraz instalowaniem 
zbiorników septycznych 

                                                           
168) Przez art. 1 pkt 25 lit. f ustawy, o której mowa w odno�niku 6. 
169) Dodana przez art. 1 pkt 25 lit. g ustawy, o której mowa w odno�niku 6. 
170) Zał�cznik dodany przez art. 1 pkt 26 ustawy, o której mowa w odno�niku 6. 


