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Załącznik 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 

rurociągów ropy naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali 
2 24.20.12.0 Rury okładzinowe, przewody rurowe i rury 

płuczkowe, w rodzaju stosowanych do wierceń ropy 
naftowej lub gazu, bez szwu, ze stali 

3 24.20.13.0 Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym 
przekroju poprzecznym, bez szwu, ze stali 

4 24.20.31.0 Rury przewodowe w rodzaju stosowanych do 

rurociągów ropy naftowej lub gazu, spawane, 
o średnicy zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali 

5 24.20.33.0 Pozostałe rury i przewody rurowe, o okrągłym 
przekroju poprzecznym, spawane, o średnicy 
zewnętrznej <= 406,4 mm, ze stali 

6 24.20.34.0 Rury i przewody rurowe, o przekroju poprzecznym 

innym niż okrągły, spawane, o średnicy zewnętrznej 
<= 406,4 mm, ze stali 

7 24.20.40.0 Łączniki rur lub przewodów rurowych inne niż 
odlewane, ze stali 

8 ex 25.11.23.0 Pozostałe konstrukcje i ich części; płyty, pręty, 
kątowniki, kształtowniki itp. z żeliwa, stali lub 
aluminium – wyłącznie ze stali 

9 ex 25.93.13.0 Tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu z żeliwa, 
stali lub miedzi; siatka rozciągana z żeliwa, stali lub 
miedzi – wyłącznie ze stali 
II. Paliwa 

10  Benzyny silnikowe, oleje napędowe, gazy 
przeznaczone do napędu silników spalinowych – 

w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym 

11  Oleje opałowe oraz oleje smarowe – w rozumieniu 

przepisów o podatku akcyzowym 

III. Pozostałe towary 

12 ex 10.4 Oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne – wyłącznie olej z 
rzepaku 

12a ex 20.59.12.0 Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w 

fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w 

fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane – 

wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek 
do maszyn do automatycznego przetwarzania danych 

13 ex 20.59.30.0 Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe 
atramenty i tusze – wyłącznie kasety z tuszem bez 

głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego 
przetwarzania danych 

13a ex 22.21.30.0 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw 
sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani 

niepołączonych z innymi materiałami – wyłącznie 
folia typu stretch 

14–18  

(uchylone) 

  

18a ex 26.20.21.0 Jednostki pamięci – wyłącznie dyski twarde (HDD) 
18b ex 26.20.22.0 Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej – 

wyłącznie dyski SSD 

19 ex 26.70.13.0 Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe – 

wyłącznie cyfrowe aparaty fotograficzne 
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20 ex 28.23.26.0 Części i akcesoria do fotokopiarek – wyłącznie kasety 

z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn 

do automatycznego przetwarzania danych, tonery 

z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do 

automatycznego przetwarzania danych 

21  

(uchylona) 

  

22 ex 58.29.11.0 Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych – 

wyłącznie dyski SSD 

23 ex 58.29.29.0 Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego – 

wyłącznie dyski SSD 

24 ex 59.11.23.0 Pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach 

magnetycznych itp. nośnikach – wyłącznie dyski SSD 

 

  


