
FINA sp.j. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnego błędnego zastosowania stawek VAT przez podatnika na podstawie 
niniejszego zestawienia.  

Symbol 
PKWiU 

Stawka VAT od 1 stycznia 2011 r. 
Nazwa grupowania 

Dział 01 - PRODUKTY ROLNICTWA I ŁOWIECTWA 

01.11.1  
 
5 % 

Pszenica 
01.11.2 Kukurydza, z wyłączeniem kukurydzy cukrowej i 

pastewnej 
01.11.31 Jęczmień 
01.11.32 Żyto 
01.11.33.0 8 % Owies 
01.11.41.0  

5 % 
Sorgo 

01.11.42.0 Proso 
01.11.49.0 Pozostałe zboża 
01.11.50.0 8 % Słoma i plewy zbóż 
01.11.6  

 
 
 
 
5 % 

Warzywa strączkowe, świeże lub schłodzone 
01.11.61 Fasola 
01.11.62 Groch 
01.11.69 Pozostałe warzywa strączkowe, świeże lub 

schłodzone  
01.11.7 Warzywa strączkowe suszone 
01.11.71 Fasola 
01.11.72 Bób i bobik 
01.11.73 Ciecierzyca (cieciorka) 
01.11.74 Soczewica 
01.11.75 Groch 
01.11.79 Warzywa strączkowe suszone, gdzie indziej 

niesklasyfikowane 
01.11.8 Nasiona soi, orzeszki ziemne i nasiona bawełny 
01.11.82 Orzeszki ziemne w łupinach 
01.11.83 Orzeszki ziemne łuskane 
01.11.84.0 8 % Nasiona bawełny 
01.11.9  

 
 
5 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozostałe nasiona oleiste 
01.11.91 Nasiona lnu 
01.11.92 Nasiona gorczycy 
01.11.93 Nasiona rzepaku i rzepiku 
01.11.94 Nasiona sezamu 
01.11.95 Nasiona słonecznika 
01.11.99 Pozostałe nasiona oleiste, gdzie indziej 

niesklasyfikowane 
01.12 RYŻ NIEŁUSKANY 
01.13 WARZYWA ŚWIEŻE LUB SCHŁODZONE, 

WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ ROŚLINY 
KORZENIOWE I BULWIASTE 

01.13.1 Warzywa kwiatostanowe, liściaste i łodygowe 
01.13.11 Szparagi 
01.13.12 Kapusta 
01.13.13 Kalafiory i brokuły 
01.13.14 Sałata 
01.13.15 Cykoria 
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Symbol 
PKWiU 

Stawka VAT od 1 stycznia 2011 r. 
Nazwa grupowania 

01.13.16  
 
5 % 

Szpinak 
01.13.17 Karczochy 
01.13.19 Pozostałe warzywa kwiatostanowe, liściaste i 

łodygowe 
01.13.21 Arbuzy 
01.13.29 Melony 
01.13.3 Pozostałe warzywa owocowe 
01.13.31 Papryka i inne warzywa owocowe z rodzaju 

Capsicum lub z rodzaju Pimenta 
01.13.32 Ogórki 
01.13.33 Bakłażany (oberżyny) 
01.13.34 Pomidory 
01.13.39 Pozostałe warzywa owocowe, gdzie indziej 

niesklasyfikowane 
01.13.4 Warzywa korzeniowe, cebulowe i bulwiaste 
01.13.41 Marchew i rzepa 
01.13.42 Czosnek 
01.13.43 Cebula 
01.13.44 Pory i pozostałe warzywa z rodziny czosnkowatych 
01.13.49 Pozostałe warzywa korzeniowe, cebulowe i 

bulwiaste, z wyłączeniem warzyw o dużej 
zawartości skrobi i inuliny 

01.13.5 Ziemniaki i jadalne korzenie i bulwy o dużej 
zawartości skrobi i inuliny 

01.13.51 Ziemniaki 
01.13.52 Ziemniaki słodkie (pataty, bataty) 
01.13.53 Maniok (cassava) 
01.13.59 Pozostałe jadalne korzenie i bulwy o dużej 

zawartości skrobi i inuliny 
01.13.6 Nasiona warzyw, z wyłączeniem nasion buraków 

cukrowych 
01.13.71 Buraki cukrowe 
01.13.72.0 8 % Nasiona buraków cukrowych 
01.13.8 5 % Grzyby, włączając trufle 
01.13.9 Warzywa świeże, gdzie indziej niesklasyfikowane 
01.14.10.0 8 % Trzcina cukrowa 
01.15.10.0 Tytoń nieprzetworzony 
01.16.1 23 % lub 8 % 

(Stawka 23 % dotyczy bawełny i 
odziarnionych produktów roślinnych dla 
przemysłu włókienniczego; w pozostałych 
przypadkach 8 %) 

Rośliny włókniste 
 

01.16.11 Bawełna niezgrzeblona i nieczesana 
01.16.12 Juta, kenaf i pozostałe włókna tekstylne łykowe, 

surowe lub roszone, z wyłączeniem lnu, konopi i 
ramii 

01.16.19 Len, konopie oraz pozostałe surowe rośliny 
włókniste, gdzie indziej niesklasyfikowane 

01.19 8 % 
 
 
 

POZOSTAŁE ROŚLINY INNE NIŻ WIELOLETNIE 
01.19.1 Rośliny pastewne 
01.19.21 Kwiaty cięte i pąki kwiatowe  
01.19.22 Nasiona kwiatów 
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Symbol 
PKWiU 

Stawka VAT od 1 stycznia 2011 r. 
Nazwa grupowania 

01.19.3  
8 % 

Nasiona roślin pastewnych, włączając nasiona 
buraków pastewnych; pozostałe surowe produkty 
roślinne 

01.19.31 Nasiona roślin pastewnych, włączając nasiona 
buraków pastewnych 

01.19.39 Pozostałe surowe produkty roślinne, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

01.2 Patrz niżej ROŚLINY WIELOLETNIE 
01.21.1 5 % (za wyłączeniem wina 

wyprodukowanego przez właściciela 
winnicy – w tym ostatnim przypadku 23 %) 

Winogrona 
01.21.12 Pozostałe winogrona świeże 

01.22  
 
8 % 
 

OWOCE TROPIKALNE I PODZWROTNIKOWE 
01.22.1 Owoce tropikalne i podzwrotnikowe 
01.22.11 Awokado 
01.22.12 Banany, plantany itp. 
01.22.13 Daktyle 
01.22.14 Figi 
01.22.19 Pozostałe owoce tropikalne i podzwrotnikowe 
01.23 OWOCE CYTRUSOWE 
01.23.1 Owoce cytrusowe 
01.23.11 Pomelo i grejpfruty 
01.23.12 Cytryny i limonki 
01.23.13 Pomarańcze 
01.23.14 Mandarynki, klementynki i tangeryny 
01.23.19 Pozostałe owoce cytrusowe 
01.24  

 
5 % 

OWOCE ZIARNKOWE I PESTKOWE 
01.24.1 Jabłka 
01.24.2 Pozostałe owoce ziarnkowe i pestkowe 
01.24.21 Gruszki 
01.24.22 Pigwy 
01.24.23 Morele 
01.24.24 Wiśnie i czereśnie 
01.24.25 Brzoskwinie 
01.24.26 Nektaryny 
01.24.27 Śliwki 
01.24.28 Owoce tarniny 
01.24.29 Pozostałe owoce ziarnkowe i pestkowe, gdzie 

indziej niesklasyfikowane 
01.25.11.0 8 % Owoce kiwi 
01.25.12 5% Maliny, jeżyny, morwy i owoce mieszańców malin z 

jeżynami 
01.25.13 Truskawki i poziomki 
01.25.19 Porzeczki, agrest i owoce z rodzaju Vaccinium (np 

żurawina, borówki czarne), gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

01.25.20 5 % z wyłączeniem nasion chleba 
świętojańskiego 
innych niż niełuszczone, niekruszone ani 
niemielone  (23%) 

Nasiona owoców 

http://www.kosacka.pl/
mailto:biuro@Kosacka.pl


 
 

  FINA sp.j. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnego błędnego zastosowania stawek VAT przez podatnika na podstawie 
niniejszego zestawienia.  

Symbol 
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01.25.31 8 % Migdały 
01.25.32 Kasztany jadalne 
01.25.33 5 % Orzechy laskowe 
01.25.34 8 % Orzeszki pistacjowe 
01.25.35 5 % Orzechy włoskie 
01.25.39 8 % z wyłączeniem nasion chleba 

świętojańskiego 
innych niż niełuszczone, niekruszone ani 
niemielone objętych stawką 23% 

Pozostałe orzechy, z wyłączeniem dziko rosnących 
orzechów jadalnych, orzeszków ziemnych i 
orzechów kokosowych 

01.25.90.0 5 % z wyłączeniem chleba 
świętojańskiego (8 %) 
i jego nasion niełuszczonych, 
niekruszonych 
i niemielonych (23 %) 

Pozostałe owoce, gdzie indziej niesklasyfikowane 

01.26 Patrz niżej OWOCE OLEISTE 
01.26.1 5 % Oliwki 
01.26.11 Oliwki stołowe 
01.26.12 Oliwki do produkcji oliwy 
01.26.20.0 8 % Orzechy kokosowe 
01.26.9 5 % Pozostałe owoce oleiste, gdzie indziej 

niesklasyfikowane 
01.27 23 % ROŚLINY WYKORZYSTYWANE DO PRODUKCJI 

NAPOJÓW 
01.27.1 Rośliny wykorzystywane do produkcji napojów 
01.27.11 Kawa niepalona 
01.27.12 Herbata 
01.27.13 Maté (herbata paragwajska) 
01.27.14 Ziarna kakaowe 
01.28 Patrz niżej  ROŚLINY PRZYPRAWOWE I AROMATYCZNE 

ORAZ ROŚLINY WYKORZYSTYWANE DO 
PRODUKCJI LEKÓW I WYROBÓW 
FARMACEUTYCZNYCH 

01.28.1 Rośliny przyprawowe i aromatyczne 
nieprzetworzone 

01.28.11 23 % Pieprz surowy z rodzaju Piper  

01.28.12.0 5 %, z wyjątkiem słodkiej papryki (23 %) Chili, papryka słodka i inne rośliny przyprawowe i 
aromatyczne z rodzaju Capsicum lub z rodzaju 
Pimenta, surowe, suszone 

01.28.13.0 5 % - gałka muszkatołowa i kwiat 
muszkatołowy,  
8 % - kardamon 

Gałka muszkatołowa, kwiat muszkatołowy i 
kardamon, surowe 

01.28.14.0 5 % - kolendra, kmin, kminek 
8 % - pozostałe 

Anyż, badian, kolendra, kmin, kminek, koper i 
jagody jałowca, surowe 

01.28.15 23 % Cynamon surowy i kwiaty cynamonowca 
01.28.16 Goździki (całe owoce, kwiaty i szypułki) surowe 
01.28.17 Imbir surowy, suszony 
01.28.18 Wanilia surowa 
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01.28.19.0 5 % - koperek (Anethum graveolens), 
majeranek, bylica-estragon, 
kapary, szafran, kurkuma, tymianek, curry 
i inne nieprzetworzone 
rośliny przyprawowe i aromatyczne, gdzie 
indziej 
niesklasyfikowane 
23 % - pozostałe  

Pozostałe nieprzetworzone rośliny przyprawowe i 
aromatyczne 

01.28.20.0 8 % Szyszki chmielowe 
01.28.3 23 % Rośliny wykorzystywane głównie w przemyśle 

perfumeryjnym, farmacji lub do celów 
owadobójczych, grzybobójczych i innych podobnych 

01.29 POZOSTAŁE ROŚLINY WIELOLETNIE 
01.29.1 Kauczuk naturalny 
01.29.2 Choinki świąteczne cięte 
01.29.3 Materiały roślinne w rodzaju stosowanych głównie 

do wyplatania, wyściełania, wypychania lub w 
farbowaniu lub garbowaniu 

01.30.10.0 8 % Rośliny żywe, cebulki, bulwy i korzenie, sadzonki i 
szczepy; grzybnia 

01.4 Patrz niżej ZWIERZĘTA ŻYWE I PRODUKTY POCHODZENIA 
ZWIERZĘCEGO 

01.41 5 % za wyjątkiem zwierząt żywych i ich 
nasienia (8 %) 

BYDŁO MLECZNE ŻYWE ORAZ SUROWE 
MLEKO BYDŁA MLECZNEGO 

01.41.1 Bydło mleczne żywe 
01.41.2 Surowe mleko bydła mlecznego 
01.42.11 Pozostałe żywe bydło i bawoły, z wyłączeniem cieląt 

 
01.42.12 Cielęta żywe 
01.42.2 Nasienie bydlęce 
01.43.1 Konie i pozostałe zwierzęta koniowate, żywe 
01.44 WIELBŁĄDY I ZWIERZĘTA WIELBŁĄDOWATE, 

ŻYWE 
01.45.11 Owce żywe 
01.45.12 Kozy żywe 
01.45.21 Mleko owcze surowe 
01.45.22 Mleko kozie surowe 
01.45.30 23 % Wełna strzyżona, potna z owiec i kóz, włączając 

wełnę praną z drugiej strzyży 
01.46 5 % za wyjątkiem zwierząt żywych i ich 

nasienia (8 %) 
ŚWINIE ŻYWE 

01.47.1 Drób żywy 
01.47.11 Kurczęta i pozostałe ptactwo domowe z gatunku 

„Gallus domesticus” 
01.47.12 Indyki 
01.47.13 Gęsi 
01.47.14 Kaczki i perliczki 
01.47.2 Jaja świeże w skorupkach 
01.47.21 Jaja kurze, świeże w skorupkach 
01.47.22.0 Jaja pozostałego drobiu, świeże w skorupkach 
01.47.23.0 8 % Jaja wylęgowe 
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01.49 5 % za wyjątkiem zwierząt żywych i ich 
nasienia (8 %) 

POZOSTAŁE ZWIERZĘTA HODOWLANE I 
PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO 

01.49.1 Pozostałe żywe zwierzęta hodowlane 
01.49.11 Króliki żywe domowe 
01.49.12 Ptaki żywe hodowlane, gdzie indziej 

niesklasyfikowane 
01.49.12.1 Strusie żywe hodowlane 
01.49.12.9 Pozostałe ptaki żywe hodowlane, gdzie indziej 

niesklasyfikowane 
01.49.13 Gady żywe hodowlane, włączając węże i żółwie 
01.49.19.0 8 % - króliki dzikie, pszczoły, jedwabniki i 

przeszkolone psy przewodniki dla 
ociemniałych,  
23 % - pozostałe 

Pozostałe żywe zwierzęta hodowlane, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

01.49.2 5 % Pozostałe produkty pochodzenia zwierzęcego 
01.49.21 Miód naturalny 
01.49.22 Mleko surowe, gdzie indziej niesklasyfikowane 
01.49.23 Ślimaki, świeże, schłodzone, zamrożone, suszone, 

solone, w solance, z wyłączeniem ślimaków 
morskich 

01.49.24 Produkty jadalne pochodzenia zwierzęcego, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

01.49.25.0 8 % Kokony jedwabników nadające się do motania 
01.49.26.0 23 % Woski owadzie i spermacet, włączając rafinowane i 

barwione 
01.49.27.0 8% Embriony zwierzęce do celów reprodukcyjnych 
01.49.28.0 23 %- sierść zwierzęca cieńka lub gruba, 

niezgrzeblona i nieczesana 
8 % - pozostałe  

Produkty zwierzęce niejadalne, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

01.49.3 23 % Skóry futerkowe surowe oraz skóry i skórki surowe, 
gdzie indziej niesklasyfikowane 

01.49.31 Skóry futerkowe surowe, z wyłączeniem skór 
jagnięcych 

01.49.32 Skóry futerkowe jagnięce surowe 
01.49.39 Skóry i skórki zwierzęce surowe, świeże lub 

zakonserwowane, ale dalej nieprzetworzone, gdzie 
indziej niesklasyfikowane 

Dział 02 - PRODUKTY GOSPODARKI LEŚNEJ 

02.10.11.0 8 % Sadzonki drzew i krzewów leśnych 
02.10.12.0 Nasiona drzew i krzewów leśnych 
02.10.30.0 23 % Drzewa leśne 
02.2 23 % DREWNO NIEOBROBIONE 
02.20 DREWNO NIEOBROBIONE 
02.20.1 Drewno nieobrobione 
02.20.11 Drewno okrągłe z drzew iglastych, z wyłączeniem 

drewna opałowego i z drzew tropikalnych 
02.20.12 Drewno okrągłe z drzew liściastych, z wyłączeniem 

drewna opałowego i z drzew tropikalnych 
02.20.13 Drewno okrągłe z drzew tropikalnych 
02.20.14.0 8 % Drewno opałowe 
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02.3 23 % DZIKO ROSNĄCE PRODUKTY LEŚNE, Z 
WYŁĄCZENIEM DREWNA 

02.30 DZIKO ROSNĄCE PRODUKTY LEŚNE, Z 
WYŁĄCZENIEM DREWNA 

02.30.1 Gumy naturalne 
02.30.11 Balata, gutaperka, guayule, chicle i podobne gumy 

naturalne 
02.30.12 Szelak, balsamy i pozostałe gumy i żywice 

naturalne 
02.30.2 Korek naturalny, surowy lub wstępnie obrobiony 
02.30.3 Części roślin, trawy, mchy i porosty nadające się do 

celów zdobniczych oraz pozostałe niejadalne dziko 
rosnące produkty leśne 

02.30.40.0 5 % - leśne grzyby, jagody i orzechy 
23 % - pozostałe 

Dziko rosnące jadalne produkty leśne 

Dział 03 - RYBY I POZOSTAŁE PRODUKTY RYBACTWA 

03.00 Patrz niżej  RYBY I POZOSTAŁE PRODUKTY RYBACTWA; 
USŁUGI WSPOMAGAJĄCE RYBACTWO 

03.00.11.0 8 % Ryby żywe ozdobne  
03.00.12 5 % Ryby żywe morskie, z wyłączeniem hodowlanych 
03.00.13 Ryby żywe słodkowodne, z wyłączeniem 

hodowlanych 
03.00.14 Ryby żywe morskie hodowlane 
03.00.15 Ryby żywe słodkowodne hodowlane 
03.00.2 Ryby świeże lub schłodzone 
03.00.21 Ryby świeże lub schłodzone morskie, z 

wyłączeniem hodowlanych 
03.00.22 Ryby świeże lub schłodzone słodkowodne, z 

wyłączeniem hodowlanych 
03.00.23 Ryby świeże lub schłodzone morskie hodowlane 
03.00.24 Ryby świeże lub schłodzone słodkowodne 

hodowlane 
03.00.3 Skorupiaki niezamrożone 
03.00.31 Skorupiaki niezamrożone, z wyłączeniem 

hodowlanych 
03.00.32 Skorupiaki niezamrożone hodowlane 
03.00.4 Mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne żywe, 

świeże lub schłodzone 
03.00.41 Ostrygi żywe, świeże lub schłodzone, z 

wyłączeniem hodowlanych 
03.00.42 Pozostałe mięczaki i bezkręgowce wodne żywe, 

świeże lub schłodzone, z wyłączeniem hodowlanych 
03.00.43 Ostrygi żywe, świeże lub schłodzone, hodowlane 
03.00.44 Pozostałe mięczaki i bezkręgowce wodne żywe, 

świeże lub schłodzone, hodowlane 
03.00.5 23 % 

 
 
 

Perły nieobrobione 
03.00.51 Perły naturalne, nieobrobione 
03.00.52 Perły hodowlane, nieobrobione 
03.00.6 Pozostałe produkty połowów 
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03.00.61 23% Koral i podobne produkty, skorupy mięczaków, 
skorupiaków lub szkarłupni oraz kości sepii 

03.00.62 Gąbki naturalne pochodzenia zwierzęcego 
03.00.63 Wodorosty morskie i pozostałe algi, z wyłączeniem 

hodowlanych 
03.00.64 Wodorosty morskie i pozostałe algi, hodowlane 
03.00.69 Pozostałe produkty połowów, gdzie indziej 

niesklasyfikowane 
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Symbol 
PKWiU 

Stawka VAT od 1 stycznia 2011 r.  
Nazwa grupowania 

Dział 05 23 % WĘGIEL KAMIENNY I WĘGIEL BRUNATNY (LIGNIT) 

Dział 06 ROPA NAFTOWA I GAZ ZIEMNY 

Dział 07 RUDY METALI 

Dział 08 Patrz niżej  POZOSTAŁE PRODUKTY GÓRNICTWA I 
WYDOBYWANIA 

08.1 23 % KAMIEŃ, PIASEK I GLINA 
08.11 KAMIEŃ OZDOBNY LUB BUDOWLANY, WAPIEŃ, 

GIPS, KREDA I ŁUPEK 
08.11.30.0 8 % - kreda mielona, pastewna; kreda 

mielona, nawozowa; mączka 
dolomitowa 
23 % - pozostałe 

Kreda i dolomit inny niż kalcynowany 

08.11.4 23 % Łupek 
08.12 ŻWIR, PIASEK, GLINA I KAOLIN 
08.9 Patrz niżej  

 
PRODUKTY GÓRNICTWA I WYDOBYWANIA, GDZIE 
INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 

08.91 MINERAŁY CHEMICZNE I MINERAŁY DO PRODUKCJI 
NAWOZÓW 

08.91.1 Minerały chemiczne i minerały do produkcji nawozów 
08.91.11 23 % Naturalne fosforany wapniowe i glinowo-wapniowe 
08.91.12 Piryty żelazowe niewyprażone; siarka surowa lub 

nierafinowana 
08.91.19.0 8 % - ziemia ogrodnicza inna niż 

zawierająca torf jako zasadniczy 
składnik i inna niż będąca mieszaniną 
naturalnej gleby, piasku, gliny i 
minerałów 
23 % - pozostałe 

Pozostałe minerały chemiczne i do produkcji nawozów 

08.92.10.0 8 % - torf- wyłącznie surowiec i 
półfabrykat do produkcji torfu dla 
celów rolniczych oraz wyroby torfowe 
dla celów rolniczych 

Torf 

08.93 23 % SÓL I CZYSTY CHLOREK SODU; WODA MORSKA 
08.99 POZOSTAŁE PRODUKTY GÓRNICTWA I 

WYDOBYWANIA, GDZIE INDZIEJ 
NIESKLASYFIKOWANE 

08.99.1 Bitum i asfalt, naturalne; asfaltyty i skały asfaltowe 
08.99.2 Kamienie szlachetne i półszlachetne; diamenty 

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

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

08.99.29 Pozostałe minerały 
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Dział 10 - ARTYKUŁY SPOŻYWCZE 

10.1 5 % z wyłączeniem: 
1) tłuszczów technicznych (23 
%), 
2) produktów ubocznych 
garbarń (23 %), 
3) skór i skórek, niejadalnych 
(23 %), 
4) piór, puchu, pierza i skórek 
ptaków (23 %), 
5) wełny szarpanej (8 %)  

MIĘSO I WYROBY Z MIĘSA, ZAKONSERWOWANE 
10.11 MIĘSO PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE, Z 

WYŁĄCZENIEM MIĘSA Z DROBIU 
10.11.1 Mięso z bydła, świń, owiec, kóz, koni i pozostałych zwierząt 

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

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

zwierząt koniowatych, świeże lub schłodzone 
10.11.3 Mięso i podroby jadalne zamrożone; pozostałe mięso i podroby 

jadalne 
10.11.4 Wełna szarpana oraz skóry i skórki surowe z bydła, zwierząt 

koniowatych, owiec i kóz 
10.11.5 Tłuszcz z bydła, owiec, kóz lub świń 
10.11.60 Odpady zwierzęce surowe, niejadalne 
10.12 MIĘSO Z DROBIU PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE 
10.12.1 Mięso z drobiu świeże lub schłodzone 
10.12.2 Mięso z drobiu zamrożone 
10.12.3 Tłuszcz z drobiu 
10.12.4 Podroby jadalne z drobiu 
10.12.5 Pióra, puch, pierze i skóry ptaków 
10.13 WYROBY Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC MIĘSO DROBIOWE 
10.13.1 Konserwy i przetwory z mięsa, podrobów i krwi 
10.13.11 Mięso ze świń w kawałkach, solone, w solance, suszone lub 

wędzone (bekon i szynka) 
10.13.12 Mięso z bydła solone, w solance, suszone lub wędzone 
10.13.13 Pozostałe mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone 

lub wędzone, z wyłączeniem mięsa ze świń i bydła; jadalne 
mąki i mączki z mięsa lub podrobów 

10.13.14 Kiełbasy i podobne wyroby z mięsa, podrobów lub krwi 
10.13.15 Pozostałe przetwory i konserwy z mięsa, podrobów lub krwi, z 

wyłączeniem gotowych dań  
z mięsa i podrobów 

10.13.16 Mąki, mączki i granulki z mięsa i podrobów, niejadalne; skwarki 
10.2 Patrz niżej RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I 

ZAKONSERWOWANE 
10.20 5 %  RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI, PRZETWORZONE I 

ZAKONSERWOWANE 
10.20.1 Ryby świeże, schłodzone lub zamrożone 
10.20.11 Ryby, filety rybne i pozostałe mięso z ryb (włączając 

rozdrobnione), świeże lub schłodzone 
10.20.12 Wątróbki z ryb, ikra i mlecz, świeże lub schłodzone 
10.20.13 Ryby zamrożone 
10.20.14 Filety rybne zamrożone 
10.20.14.0 Filety rybne zamrożone 
10.20.15 Pozostałe zamrożone mięso z ryb, włączając rozdrobnione 
10.20.15.0 Pozostałe zamrożone mięso z ryb, włączając rozdrobnione 
10.20.16 Wątróbki z ryb, ikra i mlecz, zamrożone 
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10.20.2 Ryby przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób; kawior 
i namiastki kawioru 

10.20.21 Filety rybne suszone, solone lub w solance, ale niewędzone 
10.20.22 Wątróbki z ryb, ikra i mlecz, suszone, wędzone, solone lub w 

solance; mąki, mączki  
i granulki z ryb, jadalne 

10.20.23 Ryby suszone, solone lub w solance 
10.20.24 Ryby wędzone, włączając filety 
10.20.25 Ryby przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób, z 

wyłączeniem gotowych dań rybnych 
10.20.26 Kawior i namiastki kawioru 
10.20.3 Skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne, 

zamrożone, przetworzone lub zakonserwowane 
10.20.31 Skorupiaki zamrożone 
10.20.32 Mięczaki zamrożone, suszone, solone lub w solance, wędzone 
10.20.33 Pozostałe bezkręgowce wodne zamrożone, suszone, solone 

lub w solance, wędzone 
10.20.34 Skorupiaki przetworzone lub zakonserwowane w inny sposób; 

mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne przetworzone lub 
zakonserwowane w inny sposób 

10.20.4 Patrz niżej Mąki, mączki i granulki niejadalne oraz pozostałe, gdzie indziej 
niesklasyfikowane niejadalne wyroby z ryb, skorupiaków, 
mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych 

10.20.41.0 8 % Mąki, mączki i granulki z ryb, skorupiaków, mięczaków lub 
pozostałych bezkręgowców wodnych, niejadalne 

10.20.42 5 % Pozostałe niejadalne wyroby z ryb, skorupiaków, mięczaków 
lub pozostałych bezkręgowców wodnych 

10.20.91 Wędzenie ryb i wyrobów rybnych oraz pozostałe usługi 
związane z ich przetwarzaniem 
i konserwowaniem  

10.3 Patrz niżej OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I 
ZAKONSERWOWANE 

10.31 ZIEMNIAKI PRZETWORZONE I ZAKONSERWOWANE 
10.31.1 Ziemniaki przetworzone i zakonserwowane 
10.31.11 5 % Ziemniaki zamrożone 
10.31.12 8 % z wyłączeniem produktów 

o zawartości alkoholu powyżej 
1,2 % 

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

10.31.13 Ziemniaki suszone w postaci mąki, mączki, płatków, granulek 
10.31.14 Ziemniaki przetworzone lub zakonserwowane, gdzie indziej 

niesklasyfikowane 
10.32 5 % SOKI Z OWOCÓW I WARZYW 
10.32.1 Soki z owoców i warzyw 
10.32.11 Sok pomidorowy 
10.32.12 Sok pomarańczowy 
10.32.13 Sok grejpfrutowy 
10.32.14 Sok ananasowy 
10.32.15 Sok winogronowy 
10.32.16 Sok jabłkowy 
10.32.17 Mieszaniny soków z owoców i warzyw 
10.32.19 Pozostałe soki z owoców i warzyw 
10.39 Patrz niżej POZOSTAŁE OWOCE I WARZYWA PRZETWORZONE I 

ZAKONSERWOWANE 
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10.39.1 Warzywa przetworzone i zakonserwowane, z wyłączeniem 
ziemniaków 

10.39.11.0 5 % Warzywa zamrożone 
10.39.12 8 % z wyłączeniem produktów 

o zawartości alkoholu powyżej 
1,2 % 

Warzywa zakonserwowane tymczasowo 
10.39.13 Warzywa suszone, włączając grzyby 
10.39.14 Warzywa i owoce, krojone i zapakowane 
10.39.15 Fasola zakonserwowana w inny sposób niż octem lub kwasem 

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

kwasem octowym, z wyłączeniem gotowych dań z warzyw 
10.39.17 Pozostałe warzywa (z wyłączeniem ziemniaków) 

zakonserwowane w inny sposób niż octem lub kwasem 
octowym, z wyłączeniem gotowych dań z warzyw 

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

10.39.2 Patrz niżej Owoce i orzechy, przetworzone i zakonserwowane 
10.39.21.0 5 % Owoce i orzechy zamrożone, gotowane lub nie 
10.39.22 8 % z wyłączeniem produktów 

o zawartości alkoholu powyżej 
1,2 % 

Dżemy, galaretki owocowe, przeciery i pasty z owoców lub 
orzechów 

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

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

10.39.25 Pozostałe owoce przetworzone, suszone lub zakonserwowane 
10.39.3 Materiały roślinne, odpady, pozostałości i produkty uboczne 
10.4 5 % - jadalne 

23 % - pozostałe 
OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE 

10.41 OLEJE I TŁUSZCZE ZWIERZĘCE I ROŚLINNE, Z 
WYŁĄCZENIEM MARGARYNY I PODOBNYCH PRODUKTÓW 

10.41.1 Oleje i tłuszcze zwierzęce (z wyłączeniem tłuszczów z bydła, 
owiec, kóz, świń i drobiu) oraz ich frakcje, surowe 

10.41.2 Oleje roślinne surowe 
10.41.3 Linters bawełniany 
10.41.4 Makuchy i inne pozostałości stałe z tłuszczów i olejów 

roślinnych; mąki i mączki z nasion lub owoców oleistych, z 
wyłączeniem gorczycy 

10.41.5 Oleje rafinowane, z wyłączeniem pozostałości 
10.41.6 Oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce oraz ich frakcje 

uwodornione, estryfikowane, ale dalej nieprzetworzone 
10.41.7 Woski roślinne (z wyłączeniem triglicerydów); degras; 

pozostałości powstałe przy obróbce substancji tłuszczowych 
oraz wosków zwierzęcych lub roślinnych 

10.42 MARGARYNA I PODOBNE TŁUSZCZE JADALNE 
10.5 5 % WYROBY MLECZARSKIE 
10.51 MLEKO I PRZETWORY MLECZNE 
10.51.1 Mleko płynne przetworzone i śmietana 
10.51.2 Mleko w postaci stałej 
10.51.3 Masło i pozostałe tłuszcze do smarowania 
10.51.4 Sery i twarogi 
10.51.5 Pozostałe wyroby mleczarskie 
10.51.51 Mleko i śmietana inne niż w postaci stałej, zagęszczone lub z 

dodatkiem cukru lub innego środka słodzącego 
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10.51.52 Jogurt i pozostałe rodzaje sfermentowanego lub zakwaszonego 
mleka lub śmietany 

10.51.53.0 23 % - kazeina do produkcji 
regenerowanych włókien 
tekstylnych oraz kazeina do 
stosowania w przemyśle innym 
niż produkującym żywność, 
pasze lub w przemyśle 
włókienniczym 
5 % - kazeina pozostała 

Kazeina 

10.51.54 5 % Laktoza i syrop laktozowy 
10.51.55 Serwatka 
10.51.56 Wyroby mleczarskie, gdzie indziej niesklasyfikowane 
10.52 LODY 
10.6 Patrz niżej PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ, SKROBIE I WYROBY 

SKROBIOWE 
10.61 PRODUKTY PRZEMIAŁU ZBÓŻ 
10.61.1 5 % Ryż łuskany i ryż częściowo lub całkowicie mielony lub łamany 
10.61.2 Mąki ze zbóż i pozostałych roślin oraz ich mieszanki 
10.61.21 Mąka pszenna lub żytnio-pszenna 
10.61.22 Mąka z pozostałych zbóż 
10.61.23 Mąka i mączka z suszonych części roślin 
10.61.24 Mieszaniny i ciasta do wytwarzania wyrobów piekarskich 
10.61.3 Kasze, mączki i granulki oraz pozostałe wyroby z ziaren 

zbożowych 
10.61.31 Kasze i mączki z pszenicy 
10.61.32 Kasze, mączki i granulki zbożowe, gdzie indziej 

niesklasyfikowane 
10.61.33 Płatki śniadaniowe zbożowe oraz pozostałe wyroby z ziaren 

zbożowych 
10.61.4 8 % - śruta 

5 % - pozostałe 
Otręby, śruta i inne pozostałości przemiału zbóż i części 
suszonych roślin 

10.62 8 % SKROBIA I WYROBY SKROBIOWE 
10.62.1 Skrobie i wyroby skrobiowe; cukry i syropy z cukru, gdzie indziej 

niesklasyfikowane 
10.62.11 Skrobie; inulina; gluten pszenny; dekstryny i pozostałe skrobie 

modyfikowane 
10.62.12 Tapioka i jej namiastki przygotowane ze skrobi w postaci 

płatków, ziaren itp. 
10.62.13 Glukoza i syrop glukozowy; fruktoza i syrop fruktozowy; cukier 

inwertowany;  
cukry i syropy z cukru, gdzie indziej niesklasyfikowane 

10.62.14 Olej kukurydziany 
10.62.2 Pozostałości z produkcji skrobi i podobne pozostałości 
10.7 Patrz niżej WYROBY PIEKARSKIE I MĄCZNE 
10.71 PIECZYWO; ŚWIEŻE WYROBY CIASTKARSKIE I CIASTKA  
10.71.1 Pieczywo; świeże wyroby ciastkarskie i ciastka 
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10.71.11.0 5 % - pieczywo świeże, którego 
data minimalnej trwałości, 
oznaczona 
zgodnie z odrębnymi 
przepisami nie przekracza 14 
dni, a w 
przypadku oznaczania tych 
towarów zgodnie z odrębnymi 
przepisami 
wyłącznie terminem 
przydatności do spożycia, 
termin ten 
również nie przekracza 14 dni; 
23 % - pozostałe pieczywo 
świeże 

Pieczywo świeże 

10.71.12.0 8 % - wyroby ciastkarskie i 
ciastka świeże, którego data 
minimalnej trwałości, 
oznaczona 
zgodnie z odrębnymi 
przepisami nie przekracza 14 
dni, a w 
przypadku oznaczania tych 
towarów zgodnie z odrębnymi 
przepisami 
wyłącznie terminem 
przydatności do spożycia, 
termin ten 
również nie przekracza 14 dni; 
23 % - pozostałe 

Wyroby ciastkarskie i ciastka, świeże 

10.72 Patrz niżej SUCHARY I HERBATNIKI; KONSERWOWANE WYROBY 
CIASTKARSKIE I CIASTKA 

10.72.1 Suchary i herbatniki; konserwowane wyroby ciastkarskie i 
ciastka 

10.72.11.0 5 % - pieczywo chrupkie oraz 
tosty z chleba i podobne tosty 
23 %- pozostałe  

Pieczywo chrupkie, suchary, sucharki, pieczywo tostowe i 
podobne wyroby 

10.72.12.0 8 % - wafle i opłatki o 
zawartości wody 
przekraczającej 10 % masy 
23 % - pozostałe 

Piernik i podobne wyroby; słodkie herbatniki; gofry i wafle 

10.72.19.0 5 % - chleb przaśny (maca) i 
bułka tarta 
8 % - opłatki sakralne i 
podobne produkty 
23 % - pozostałe 

Pozostałe piekarskie i ciastkarskie wyroby suche lub 
konserwowane 

10.73 5 % MAKARONY, PIEROGI, KLUSKI, KUSKUS I PODOBNE 
WYROBY MĄCZNE 

10.73.1 Makarony, pierogi, kluski, kuskus i podobne wyroby mączne 
10.73.11.0 Makarony, pierogi, kluski i podobne wyroby mączne 
10.73.12 Kuskus 
10.8 Patrz niżej POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE 
10.81 CUKIER 
10.81.1 Cukier trzcinowy lub buraczany, surowy lub rafinowany; melasa 
10.81.11 8 % Cukier trzcinowy lub buraczany surowy, w postaci stałej 
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10.81.12 Cukier trzcinowy lub buraczany rafinowany oraz chemicznie 
czysta sacharoza, w postaci stałej, z wyłączeniem 
zawierającego dodatki substancji aromatyzujących lub 
barwiących 

10.81.13 23 % - cukier i syrop klonowy, 
zawierający dodatek środków 
aromatyzujących lub 
barwiących 
8 % - pozostałe 

Cukier trzcinowy lub buraczany rafinowany, zawierający 
dodatek środków aromatyzujących lub barwiących; cukier 
klonowy i syrop klonowy 

10.81.14 8 % Melasa 
10.81.2 Wysłodki buraczane, wytłoki z trzciny cukrowej i pozostałe 

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

odpady z produkcji cukru 
10.82 Patrz niżej KAKAO, CZEKOLADA I WYROBY CUKIERNICZE 
10.82.1 23 % Miazga kakaowa, nawet odtłuszczona; masło, tłuszcz i olej 

kakaowe; proszek kakaowy 
10.82.11 Miazga kakaowa, nawet odtłuszczona 
10.82.12 Masło, tłuszcz i olej kakaowe 
10.82.13 Proszek kakaowy niesłodzony 
10.82.14 Proszek kakaowy słodzony 
10.82.2 Czekolada i wyroby cukiernicze 
10.82.21 Czekolada i przetwory spożywcze zawierające kakao, 

niepakowane do sprzedaży detalicznej,  
z wyłączeniem słodzonego proszku kakaowego 

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

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

10.82.24.0 8 % Owoce, orzechy, skórki z owoców i pozostałe części roślin, 
zakonserwowane cukrem 

10.82.3 23 % Łuski kakao, łupiny, osłonki i pozostałe odpady kakao 
10.83 KAWA I HERBATA PRZETWORZONE 
10.83.1 Kawa i herbata przetworzone 
10.83.11 Kawa palona i kawa bezkofeinowa 
10.83.12.0 8 % - cykoria palona, pozostałe 

mielone namiastki kawy oraz 
ich ekstrakty, esencje i 
koncentraty 

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

10.83.13 23 % Herbata zielona (niefermentowana), herbata czarna 
(fermentowana) oraz herbata częściowo fermentowana, w 
bezpośrednich opakowaniach o zawartości <= 3 kg 

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

10.83.15 Napary (herbatki) ziołowe 
10.84 Patrz niżej PRZYPRAWY 
10.84.1 23 % Ocet; sosy; mieszanki przypraw; mąka i mączka z gorczycy; 

gotowa musztarda 
10.84.11 Ocet oraz substytuty octu otrzymywane z kwasu octowego 
10.84.12.0 23 % - musztarda gotowa 

8 % - pozostałe 
Sosy; mieszanki przypraw; mąka i mączka z gorczycy oraz 
gotowa musztarda 

10.84.2 23 % Przyprawy przetworzone 
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10.84.21 Pieprz z rodzaju Piper przetworzony 

10.84.22 Chili i słodka papryka z rodzaju Capsicum przetworzone, 
suszone 

10.84.23 Cynamon przetworzony; pozostałe przyprawy przetworzone 
10.84.3 Sól spożywcza 
10.85 5 % z wyłączeniem produktów 

o zawartości alkoholu powyżej 
1,2 % (23 %) 

GOTOWE POSIŁKI I DANIA 
10.85.1 Gotowe posiłki i dania 
10.85.11 Gotowe posiłki i dania na bazie mięsa, podrobów lub krwi 
10.85.12 Gotowe posiłki i dania na bazie ryb, skorupiaków i mięczaków 
10.85.13 Gotowe posiłki i dania na bazie warzyw 
10.85.14 Gotowe posiłki i dania na bazie wyrobów mącznych 
10.85.19 Pozostałe gotowe posiłki i dania, włączając pizzę zamrożoną 
10.86 8 % PRZETWORY HOMOGENIZOWANE ORAZ ŻYWNOŚĆ 

DIETETYCZNA 
10.86.10.0 Przetwory homogenizowane oraz żywność dietetyczna 
10.89 Patrz niżej POZOSTAŁE ARTYKUŁY SPOŻYWCZE, GDZIE INDZIEJ 

NIESKLASYFIKOWANE 
10.89.1 Zupy, jaja, drożdże i pozostałe artykuły spożywcze; ekstrakty i 

soki z mięsa, ryb  
i bezkręgowców wodnych 

10.89.11.0 8 % Zupy i buliony oraz przetwory z nich 
10.89.12.0 5 % Jaja bez skorupek oraz żółtka jaj, świeże lub zakonserwowane; 

jaja w skorupkach, zakonserwowane lub ugotowane; albumina 
jaja 

10.89.13 23 % Drożdże (aktywne lub nieaktywne); pozostałe martwe 
mikroorganizmy jednokomórkowe; gotowe proszki do pieczenia 

10.89.14 8 % - ekstrakty i soki z mięsa  
23 % - pozostałe 

Ekstrakty i soki z mięsa, ryb i bezkręgowców wodnych 

10.89.15.0 5 % - substancje pektynowe, 
pektyniany 
i pektyny, śluzy i zagęszczacze 
pochodzące z produktów 
roślinnych, 
w tym modyfikowane 
23 % - pozostałe 

Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe; środki 
zagęszczające i żelujące 

10.89.19 23 % - ekstrakty słodowe i 
produkty o zawartości alkoholu 
powyżej 1,2 % 
8 % - pozostałe 

Pozostałe różne artykuły spożywcze, gdzie indziej 
niesklasyfikowane 

10.91 8 % GOTOWE PASZE DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH 
10.92 GOTOWA KARMA DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH 

Dział 11 - NAPOJE 

11.0 Patrz niżej NAPOJE 
11.01 23 % NAPOJE SPIRYTUSOWE 
11.02 WINA (GRONOWE) 
11.03 POZOSTAŁE WYROBY WINIARSKIE 
11.04 WERMUT I POZOSTAŁE WINA AROMATYZOWANE, ZE 

ŚWIEŻYCH WINOGRON 
11.05.1 Piwo, z wyłączeniem odpadów browarnych 
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11.05.20.0 8 % - wywar 
23 % - pozostałe 

Pozostałości i odpady browarne i gorzelniane 

11.06 23 % SŁÓD 
11.07 Patrz niżej NAPOJE BEZALKOHOLOWE; WODY MINERALNE I 

POZOSTAŁE WODY BUTELKOWANE 
11.07.11 23 % Wody mineralne i wody gazowane, z wyłączeniem słodzonych i 

aromatyzowanych 
11.07.11.0 Wody mineralne i wody gazowane, z wyłączeniem słodzonych  

i aromatyzowanych 
11.07.19.0 5 % - napoje owocowe, 

napoje owocowo-warzywne, 
nektary, napoje warzywne oraz 
napoje bezalkoholowe 
zawierające tłuszcz mlekowy 
23 % - pozostałe 
 

Pozostałe napoje bezalkoholowe 
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