
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. 

Poz. 2282 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW1) 

z dnia 27 grudnia 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie 

Na podstawie art. 41 ust. 15 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016 r. poz. 710, 
z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie wykazów towarów do celów poboru 
podatku od towarów i usług w imporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 743) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia: 

a) pozycja 110 otrzymuje brzmienie: 

110 * 1211 Rośliny i części roślin (włącznie z nasionami i owocami), w rodzaju stosowanych 
głównie w perfumerii, farmacji lub do celów owadobójczych, grzybobójczych lub 
podobnych, świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, nawet krojone, kruszone 
lub proszkowane10) 

b) pozycja 118 otrzymuje brzmienie: 

118 ex 1302 Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe, pektyniany i pektany; agar-agar 
i pozostałe śluzy i zagęszczacze, nawet modyfikowane, pochodzące z produktów 
roślinnych – z wyłączeniem CN 1302 12 00, 1302 13 00, 1302 14 00 i 1302 19 

c) po pozycji 198 dodaje się pozycję 198a w brzmieniu: 

198a 2903 83 00 - - Mireks (ISO) 

d) pozycja 221 otrzymuje brzmienie: 

221 * 2935 Sulfonamidy30) 

 

  

                                                           
1) Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporzą-

dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju 
i Finansów (Dz. U. poz. 1595). 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 846, 960, 1052, 1206, 1228, 1579, 1948 
i 2024. 



      

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 2282 

 
e) pozycja 258 otrzymuje brzmienie: 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

Środki owadobójcze, gryzoniobójcze, grzybobójcze, chwastobójcze, opóźniające 
kiełkowanie, regulatory wzrostu roślin, środki odkażające i podobne produkty, 
pakowane do postaci lub w opakowania do sprzedaży detalicznej, lub w postaci 
preparatów lub artykułów (na przykład taśm nasyconych siarką, knotów i świec 
oraz lepów na muchy): 

- Towary wymienione w uwadze 1 do podpozycji do niniejszego działu: 

258 3808 52 00 - - DDT (ISO) (klofenotan (INN)), w opakowaniach o masie netto nieprzekracza-
jącej 300 g 

f) po pozycji 258 dodaje się pozycje 258a–258d w brzmieniu: 

258a 

 

258b 

258c 

258d 

3808 59 00 

 

3808 61 00 

3808 62 00 

3808 69 00 

- - Pozostałe 

- Towary wymienione w uwadze 2 do podpozycji do niniejszego działu: 

- - W opakowaniach o masie netto nieprzekraczającej 300 g 

- - W opakowaniach o masie netto przekraczającej 300 g, ale nieprzekraczającej 7,5 kg 

- - Pozostałe 

g) pozycje 266–269 otrzymują brzmienie: 

  Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne i preparaty 
przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (włączając te składające się 
z mieszanin produktów naturalnych), gdzie indziej niewymienione ani niewłączone: 

266 
 

* 3824 99 58 
 

- - - - Plastry z nikotyną (systemy transdermalne) przeznaczone do pomagania 
palaczom w zaprzestaniu palenia30) 

267 * 3824 99 61 

 

- - - - - Produkty pośrednie z produkcji antybiotyków otrzymane podczas fermen-
tacji Streptomyces tenebrarius, nawet suszone, do stosowania do produkcji leków 
dla ludzi objętych pozycją 300443) 

268 * 3824 99 62 - - - - - Produkty pośrednie z produkcji soli monensin43) 

269 * 3824 99 64 - - - - - Pozostałe43) 

h) pozycja 274 otrzymuje brzmienie: 

 
 

274 

 
 

4401 11 00 

- Drewno opałowe w postaci kłód, szczap, gałęzi, wiązek chrustu lub 
w podobnych postaciach: 

- - Z drzew iglastych 

i) po pozycji 274 dodaje się pozycję 274a w brzmieniu: 

274a 4401 12 00 - - Z drzew innych niż iglaste 

j) pozycja 275 otrzymuje brzmienie: 

 

275 

 

* 4421 91 00 

Pozostałe artykuły z drewna: 

- - Z bambusa47) 

k) po pozycji 275 dodaje się pozycję 275a w brzmieniu: 

275a * 4421 99 99 - - - - Pozostałe47) 

l) pozycja 291 otrzymuje brzmienie: 

 
 
 
 
 

291 

 
 
 
 
 

* 8442 30 00 

Maszyny, urządzenia i wyposażenie (inne niż maszyny objęte pozycjami od 
8456 do 8465) do przygotowywania lub wykonywania płyt, cylindrów lub innych 
elementów drukarskich; płyty, cylindry i inne elementy drukarskie; płyty, cylindry 
i kamienie litograficzne, przygotowane do celów drukarskich (na przykład struga-
ne, ziarnowane lub polerowane): 

- Maszyny, urządzenia i wyposażenie56) 
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m) uchyla się pozycję 292, 

n) po pozycji 294 dodaje się pozycje 294a i 294b w brzmieniu: 

 
 
 
 

294a 

294b 

 
 
 
 

* 8472 90 40 

* 8472 90 90 

Pozostałe maszyny biurowe (na przykład hektografy lub powielacze białkowe, 
maszyny adresujące, automaty wydające banknoty, maszyny do sortowania, licze-
nia lub pakowania monet, urządzenia do temperowania ołówków, dziurkacze lub 
zszywacze): 

- - Maszyny do redagowania tekstów57) 

- - Pozostałe57) 

2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia pozycja 86 otrzymuje brzmienie: 

86 * 1211 Rośliny i części roślin (włącznie z nasionami i owocami), w rodzaju stosowanych 
głównie w perfumerii, farmacji lub do celów owadobójczych, grzybobójczych lub 
podobnych, świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, nawet krojone, kruszone 
lub proszkowane7) 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 

Minister Rozwoju i Finansów: wz. W. Janczyk 

 




