
Wykaz towarów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT.

Poz. Symbol PKWiU Nazwa towaru (grupy towarów)

1 24.10.12.0 Żelazostopy

2 24.10.14.0 Granulki i proszek z surówki, surówki zwierciadlistej lub stali

3 24.10.31.0
Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali 
niestopowej

4 24.10.32.0
Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali 
niestopowej

5 24.10.35.0
Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, 
z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej 
elektrotechnicznej

6 24.10.36.0
Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, 
z pozostałej stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej 
elektrotechnicznej

7 24.10.41.0
Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali 
niestopowej

8 24.10.43.0
Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, 
z pozostałej stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej 
elektrotechnicznej

9 24.10.51.0
Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali 
niestopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane

10 24.10.52.0
Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali 
stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane

11 24.10.61.0
Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali 
niestopowej

12 24.10.62.0
Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco 
walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu
zostały skręcone

13 24.10.65.0
Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, 
z pozostałej stali stopowej

14 24.10.66.0
Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż 
kute, na gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, 
które po walcowaniu zostały skręcone

15 24.10.71.0
Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, 
ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej

16 24.10.73.0
Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, 
ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej

17 24.31.10.0
Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali
niestopowej



18 24.31.20.0
Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, 
z pozostałej stali stopowej

19 24.32.10.0
Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, 
niepokrywane

20 24.32.20.0
Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, 
platerowane, powlekane lub pokrywane

21 24.33.11.0
Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali 
niestopowej

21a 24.33.20.0 Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej

22 24.34.11.0 Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej

22a 24.41.10.0
Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub 
w postaci proszku

22aa ex 24.41.20.0 Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci
proszku, z wyłączeniem złota inwestycyjnego w rozumieniu art. 121 
ustawy, z zastrzeżeniem poz. 22b

22ab 24.41.30.0 Platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub 
w postaci proszku

22b
bez względu na 
symbol PKWiU

Złoto inwestycyjne w rozumieniu art. 121 ustawy

22c ex 24.41.40.0 Metale nieszlachetne lub srebro, platerowane złotem, nieobrobione 
inaczej niż do stanu półproduktu - wyłącznie srebro, platerowane 
złotem, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu

22ca ex 24.41.50.0 Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, 
srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu 
półproduktu - wyłącznie złoto i srebro, platerowane platyną, 
nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu

22d 24.42.11.0 Aluminium nieobrobione plastycznie

22e 24.43.11.0 Ołów nieobrobiony plastycznie

22f 24.43.12.0 Cynk nieobrobiony plastycznie

22g 24.43.13.0 Cyna nieobrobiona plastycznie

23 24.44.12.0 Miedź nierafinowana; anody miedziane do rafinacji elektrolitycznej

24 24.44.13.0
Miedź rafinowana i stopy miedzi, nieobrobione plastycznie; stopy 
wstępne miedzi

25 24.44.21.0 Proszki i płatki z miedzi i jej stopów

26 24.44.22.0 Płaskowniki, pręty, kształtowniki i walcówka, z miedzi i jej stopów

27 24.44.23.0 Druty z miedzi i jej stopów

27a 24.45.11.0 Nikiel nieobrobiony plastycznie

27b ex 24.45.30.0 Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i 
pozostałości zawierające metale i związki metali - wyłącznie odpady i 



złom metali nieszlachetnych

28 ex 26.11.30.0 Elektroniczne układy scalone - wyłącznie procesory

28a ex 26.20.11.0

Przenośne maszyny do automatycznego przetwarzania danych, o masie 
<= 10 kg, takie jak: laptopy i notebooki; komputery kieszonkowe (np. 
notesy komputerowe) i podobne - wyłącznie komputery przenośne, takie
jak: tablety, notebooki, laptopy

28b ex 26.30.22.0
Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych 
- wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony

28c ex 26.40.60.0

Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem 
telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do 
gier zręcznościowych lub hazardowych z  elektronicznym 
wyświetlaczem - z wyłączeniem części i akcesoriów  

28d ex 32.12.13.0 Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze 
złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym - wyłącznie części 
biżuterii i części pozostałych wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i 
platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby jubilerskie i 
wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem 
szlachetnym

29 38.11.49.0
Wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe 
konstrukcje pływające

30 38.11.51.0 Odpady szklane

31 38.11.52.0 Odpady z papieru i tektury

32 38.11.54.0 Pozostałe odpady gumowe

33 38.11.55.0 Odpady z tworzyw sztucznych

34 38.11.58.0 Odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal

35 38.12.26.0 Niebezpieczne odpady zawierające metal

36 38.12.27
Odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa 
i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne

37 38.32.2 Surowce wtórne metalowe

38 38.32.31.0 Surowce wtórne ze szkła

39 38.32.32.0 Surowce wtórne z papieru i tektury

40 38.32.33.0 Surowce wtórne z tworzyw sztucznych

41 38.32.34.0 Surowce wtórne z gumy


