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ANNEX

PRIEDAS
prie
pasiūlymo dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo
kuriuo Lenkijai leidžiama nustatyti specialią priemonę, kuria nukrypstama nuo
Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 226 straipsnio

LT

LT

PRIEDAS. Tiekiamų prekių ir teikiamų paslaugų, kurioms taikomas 1 straipsnis,
sąrašas
1 straipsnis taikomas toliau išvardytoms tiekiamoms prekėms ir teikiamoms paslaugoms,
apibūdintoms pagal Lenkijos gaminių ir paslaugų klasifikatorių (PKWiU):

Punktas

LT

PKWiU

Prekių (prekių grupės) pavadinimas / paslaugų (paslaugų grupės)
pavadinimas

1

24.10.12.0

Ferolydiniai

2

24.10.14.0

Ketaus granulės ir milteliai, veidrodinis ketus arba plienas

3

24.10.31.0

Plokšti valcavimo produktai iš nelegiruotojo plieno, daugiau neapdoroti, tik
karštai suformuoti, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm

4

24.10.32.0

Plokšti valcavimo produktai iš nelegiruotojo plieno, daugiau neapdoroti, tik
karštai suformuoti, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm

5

24.10.35.0

Plokšti valcavimo produktai iš kito legiruotojo plieno, daugiau neapdoroti,
tik karštai suformuoti, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm (išskyrus
silicinį elektrotechninį plieną)

6

24.10.36.0

Plokšti valcavimo produktai iš kito legiruotojo plieno, daugiau neapdoroti,
tik karštai suformuoti, kurių plotis mažesnis kaip 600 mm (išskyrus silicinį
elektrotechninį plieną)

7

24.10.41.0

Plokšti valcavimo produktai iš nelegiruotojo plieno, daugiau neapdoroti, tik
šaltai suformuoti, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm

8

24.10.43.0

Plokšti valcavimo produktai iš nelegiruotojo plieno, daugiau neapdoroti, tik
karštai suformuoti, kurių plotis ne mažesnis kaip 600 mm (išskyrus silicinį
elektrotechninį plieną)

9

24.10.51.0

Plokšti valcavimo produktai iš nelegiruotojo plieno, kurių plotis ne
mažesnis kaip 600 mm, plakiruoti, padengti arba apvilkti

10

24.10.52.0

Plokšti valcavimo produktai iš kito legiruotojo plieno, kurių plotis ne
mažesnis kaip 600 mm; plakiruoti, padengti arba apvilkti

11

24.10.61.0

Karštai valcuoti strypai ir juostos iš nelegiruotojo plieno, netaisyklingai
suvyniotų ritinių pavidalo

12

24.10.62.0

Kiti strypai ir juostos iš plieno, po kalimo, karštojo valcavimo, karštojo
tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, įskaitant
po valcavimo susuktus arba supintus

13

24.10.65.0

Karštai valcuoti strypai ir juostos iš kito legiruotojo plieno, netaisyklingai
suvyniotų ritinių pavidalo

14

24.10.66.0

Kiti strypai ir juostos iš kito legiruotojo plieno, po kalimo, karštojo
valcavimo, karštojo tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau
neapdoroti, įskaitant po valcavimo susuktus arba supintus

15

24.10.71.0

Atviri profiliuočiai iš nelegiruotojo plieno po karštojo valcavimo, karštojo
tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti

16

24.10.73.0

Atviri profiliuočiai iš kito legiruotojo plieno po karštojo valcavimo, karštojo
tempimo arba karštojo išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti

17

24.31.10.0

Šaltai tempti strypai ir kietieji profiliai iš nelegiruotojo plieno

1
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Punktas

LT

PKWiU

Prekių (prekių grupės) pavadinimas / paslaugų (paslaugų grupės)
pavadinimas

18

24.31.20.0

Šaltai tempti strypai ir kietieji profiliuočiai iš legiruotojo plieno, kitokio
negu nerūdijantysis plienas

19

24.32.10.0

Plokšti, nedengti šaltai valcuoti gaminiai iš plieno, kurių plotis mažesnis
kaip 600 mm

20

24.32.20.0

Plokšti, šaltai valcuoti gaminiai iš plieno, plakiruoti, padengti ar apvilkti,
kurių plotis mažesnis kaip 600 mm

21

24.33.11.0

Atviri šaltojo formavimo ar lankstymo profiliuočiai iš nelegiruotojo plieno

22

24.33.20.0

Briaunuoti nelegiruotojo plieno lakštai

23

24.34.11.0

Šaltai tempta viela iš nelegiruotojo plieno

24

24.41.10.0

Neapdirbtas, pusiau apdirbtas ar miltelių pavidalo sidabras

25

buv. 24.41.20.0

Neapdirbtas, pusiau apdirbtas ar miltelių pavidalo auksas, išskyrus
investicinį auksą, kaip apibrėžta Įstatymo 121 straipsnyje, nurodytas 27
punkte

26

24.41.30.0

Neapdirbta, pusiau apdirbta ar miltelių pavidalo platina

27

Nepriklausomai
nuo PKWiU
simbolio

Investicinis auksas, kaip apibrėžta Įstatymo 121 straipsnyje

28

buv. 24.41.40.0

Netaurieji metalai arba sidabras, padengti auksu, pusiau apdirbti – išimtinai
sidabras, padengtas auksu, pusiau apdirbtas

29

buv. 24.41.50.0

Netaurieji metalai, padengti sidabru, ir netaurieji metalai, sidabras arba
auksas, padengti platina, pusiau apdirbti – išimtinai padengti auksu ir
sidabru, pusiau apdirbti

30

24.42.11.0

Neapdorotas aliuminis

31

24.43.11.0

Neapdorotas švinas

32

24.43.12.0

Neapdorotas cinkas

33

24.43.13.0

Neapdorotas alavas

34

24.44.12.0

Nerafinuotasis varis; variniai anodai, skirti elektrocheminiam rafinavimui

35

24.44.13.0

Neapdirbtas rafinuotasis varis ir neapdirbti vario lydiniai; vario ligatūros

36

24.44.21.0

Vario milteliai ir žvyneliai

37

24.44.22.0

Vario strypai, juostos ir profiliai

38

24.44.23.0

Varinė viela

39

24.45.11.0

Neapdorotas nikelis

40

buv. 24.45.30.0

Kiti spalvotieji metalai ir jų gaminiai; kermetai; pelenai ir liekanos, kurių
sudėtyje metalų arba metalų junginių – išimtinai netauriojo metalo atliekos
ir laužas

41

buv. 26.11.30.0

Elektroniniai integriniai grandynai – išimtinai procesoriai

42

buv. 26.20.11.0

Nešiojamosios duomenų apdorojimo mašinos, sveriančios ne daugiau kaip
10 kg, kaip antai skreitiniai kompiuteriai ir knyginiai kompiuteriai;
Delniniai kompiuteriai (kaip antai knyginiai kompiuteriai) ir pan. – išimtinai
nešiojamieji kompiuteriai, kaip antai planšetiniai, knyginiai, skreitiniai
kompiuteriai
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Punktas

LT

PKWiU

Prekių (prekių grupės) pavadinimas / paslaugų (paslaugų grupės)
pavadinimas

43

buv. 26.30.22.0

Mobilieji arba kiti belaidžiams tinklams skirti aparatai – tik mobilieji
telefonai, įskaitant išmaniuosius telefonus

44

buv. 26.40.60.0

Vaizdo žaidimų pultai (kaip antai tokie, kurie prijungiami prie televizoriaus
arba atskiro ekrano) ir kiti žaidimo ar lošimo aparatai su elektroniniu ekranu
– išskyrus jų dalis ir reikmenis

45

buv. 32.12.13.0

Juvelyriniai dirbiniai bei jų dalys ir kiti juvelyriniai dirbiniai bei jų dalys iš
aukso, sidabro arba padengti tauriaisiais metalais – išimtinai juvelyrinių
dirbinių dalys ir kitų aukso, sidabro ir platinos juvelyrinių dirbinių dalys,
t. y. nesukomplektuoti ar nebaigti gaminti juvelyriniai dirbiniai ir atskiros
tauriaisiais metalais plakiruotos ar padengtos juvelyrinių dirbinių dalys

46

38.11.49.0

Išmontuoti skirtos mašinų duženos, išskyrus laivus ir plūdriąsias
konstrukcijas

47

38.11.51.0

Stiklo atliekos

48

38.11.52.0

Popieriaus ir kartono atliekos

49

38.11.54.0

Kitos gumos atliekos

50

38.11.55.0

Plastiko atliekos

51

38.11.58.0

Metalo turinčios atliekos, išskyrus pavojingas atliekas

52

38.12.26.0

Pavojingos metalo atliekos

53

38.12.27

Atliekos ir elektros elementai bei akumuliatoriai su trūkumais; išeikvoti
galvaniniai elementai, baterijos ir elektros akumuliatoriai

54

38.32.2

Metalų antrinės žaliavos

55

38.32.31.0

Stiklo antrinės žaliavos

56

38.32.32.0

Popieriaus ir kartono antrinės žaliavos

57

38.32.33.0

Plastiko antrinės žaliavos

58

38.32.34.0

Gumos antrinės žaliavos

59

24.20.11.0

Besiūliai vamzdynų vamzdžiai iš plieno, tinkami naudoti naftotiekiams arba
dujotiekiams tiesti

60

24.20.12.0

Besiūliai apsauginiai vamzdžiai, vamzdynų vamzdžiai ir gręžimo vamzdžiai
iš plieno, tinkami naudoti naftos arba dujų gręžiniuose

61

24.20.13.0

Kiti apvalaus skerspjūvio vamzdžiai ir vamzdeliai iš plieno

62

24.20.31.0

Suvirinti vamzdynų vamzdžiai iš plieno, kurių išorinis skersmuo yra ne
didesnis kaip 406,4 mm, tinkami naudoti naftotiekiams arba dujotiekiams
tiesti

63

24.20.33.0

Kiti suvirinti apvalaus skerspjūvio vamzdžiai ir vamzdeliai iš plieno, kurių
išorinis skersmuo yra ne didesnis kaip 406,4 mm

64

24.20.34.0

Suvirintieji neapvalaus skerspjūvio vamzdžiai ir vamzdeliai iš plieno, kurių
išorinis skersmuo yra ne didesnis kaip 406,4 mm

65

24.20.40.0

Nelietos vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš plieno

66

buv. 25.11.23.0

Kitos statybinės konstrukcijos ir jų dalys, plokštės, strypai, kampuočiai,
fasoniniai gaminiai ir panašūs gaminiai iš geležies, plieno arba aliuminio –
tik iš plieno
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Punktas
67

LT

PKWiU
buv. 25.93.13.0

Prekių (prekių grupės) pavadinimas / paslaugų (paslaugų grupės)
pavadinimas
Audiniai, grotelės, tinklai ir aptvarai iš geležinės, plieninės arba varinės
vielos; kirstiniai temptiniai metalo lakštai iš geležies, plieno arba vario – tik
iš plieno

68

Variklių benzinai, dyzelinas, kuro dujos – kaip apibrėžta akcizą
reglamentuojančiose nuostatose

69

Krosnių kuras ir tepamoji alyva – kaip apibrėžta akcizą reglamentuojančiose
nuostatose

70

buv. 10.4

Gyvuliniai ir augaliniai aliejai ir riebalai – išimtinai rapsų aliejus

71

buv. 20.59.12.0

Paviršių įjautrinančios emulsijos, skirtos naudoti fotografijoje; niekur kitur
nepriskirti cheminiai preparatai, skirti naudoti fotografijoje – išimtinai
dažomųjų miltelių kasetės be spausdinimo galvutės, skirtos automatinio
duomenų apdorojimo mašinoms

72

buv. 20.59.30.0

Rašomųjų mašinėlių rašalas, rašymo rašalas ir kitas rašalas – išimtinai rašalo
kasetės be spausdinimo galvutės, skirtos automatinio duomenų apdorojimo
mašinoms

73

buv. 22.21.30.0

Plokštės, lakštai, plėvelės, folija, juostelės ir plastikinės juostelės,
nearmuotuos, nelaminuotos ir nekombinuotos su kitomis medžiagomis

74

buv. 26.20.21.0

Atmintinės blokai – išimtinai standžiųjų diskų diskasukiai (HDD)

75

buv. 26.20.22.0

Kietosios būsenos atmintinės – išimtinai SSD

76

buv. 26.70.13.0

Skaitmeniniai fotoaparatai ir skaitmeninė vaizdo įrašymo įranga – išimtinai
skaitmeniniai fotoaparatai

77

buv. 28.23.26.0

Fotokopijavimo aparatų dalys ir reikmenys – išimtinai rašalo kasetės ir
spausdinimo galvutės, skirtos automatinio duomenų apdorojimo mašinų
spausdintuvams, dažomųjų miltelių kasetės su spausdinimo galvute, skirtos
automatinio duomenų apdorojimo mašinų spausdintuvams

78

buv. 58.29.11.0

Operacinės sistemos programinės įrangos paketai – išimtinai SSD

79

buv. 58.29.29.0

Kiti programinės įrangos paketai – išimtinai SSD

80

buv. 59.11.23.0

Kiti vaizdo įrašai ir vaizdo įrašymas diskuose, magnetinėse juostose ir
panašiose laikmenose – išimtinai SSD

81

Nepriklausomai
nuo PKWiU
simbolio

ŠESD apyvartinio taršos leidimo perleidimo paslaugos, nurodytos 2015 m.
birželio 12 d. Įstatyme dėl ŠESD apyvartinių taršos leidimų prekybos
sistemos (2017 m. Oficialiojo leidinio 568 punktas)

82

41.00.30.0

Gyvenamųjų pastatų statybos darbai (naujų pastatų statybos darbai, esamų
pastatų rekonstrukcija ar renovacija)

83

41.00.40.0

Negyvenamųjų pastatų statybos darbai (naujų pastatų statybos darbai, esamų
pastatų rekonstrukcija ar renovacija)

84

42.11.20.0

Bendrieji statybos darbai, apimantys greitkelių, kelių, gatvių ir kitų
transporto priemonėms bei pėstiesiems skirtų kelių statybą ir kilimo bei
tūpimo takų statybą

85

42.12.20.0

Bendrieji statybos darbai, apimantys geležinkelių ir požeminių kelių statybą

86

42.13.20.0

Bendrieji statybos darbai, apimantys tiltų ir tunelių statybą

87

42.21.21.0

Bendrieji statybos darbai, apimantys perdavimo vamzdynų statybą
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Punktas

LT

PKWiU

Prekių (prekių grupės) pavadinimas / paslaugų (paslaugų grupės)
pavadinimas

88

42.21.22.0

Bendrieji statybos darbai, apimantys paskirstymo tinklų statybą, įskaitant
pagalbinius darbus

89

42.21.23.0

Bendrieji statybos darbai, apimantys drėkinimo sistemų (nuotekų
kolektorių), vandens surinkimo ir tiekimo vamzdynų, vandens bei nuotekų
valymo įrenginių ir siurblinių statybą

90

42.21.24.0

Darbai, apimantys šulinių gręžimą, vandens įsiurbimo įrenginių ir septikų
įrengimą

91

42.22.21.0

Bendrieji statybos darbai, apimantys telekomunikacijų ir energijos
perdavimo linijų statybą

92

42.22.22.0

Bendrieji statybos darbai, apimantys telekomunikacijų ir energijos
paskirstymo linijų statybą

93

42.22.23.0

Bendrieji statybos darbai, apimantys elektrinių statybą

94

42.91.20.0

Bendrieji statybos darbai, apimantys prieplaukų, uostų, užtvankų, šliuzų ir
susijusių hidrotechninių įrenginių statybą

95

42.99.21.0

Bendrieji statybos darbai, apimantys gamybos ir kasybos įrenginių statybą

96

42.99.22.0

Bendrieji statybos darbai, apimantys stadionų ir sporto aikštelių statybą

97

42.99.29.0

Bendrieji statybos darbai, apimantys kitų civilinės inžinerijos konstrukcijų
statybą

98

43.11.10.0

Darbai, apimantys pastatų griovimą

99

43.12.11.0

Darbai, apimantys sklypo parengimą statybai, išskyrus žemės darbus

100

43.12.12.0

Žemės darbai: kasimo, griovių kasimo ir žemės kasimo darbai

101

43.13.10.0

Darbai, apimantys kasinėjimą ir gręžimą geologijos inžinerijos tikslais

102

43.21.10.1

Darbai, apimantys elektrinių saugos įrenginių įrengimą

103

43.21.10.2

Darbai, apimantys kitų elektrinių įrenginių įrengimą

104

43.22.11.0

Darbai, apimantys vandentiekio ir drenavimo darbus

105

43.22.12.0

Darbai, apimtys šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimą

106

43.22.20.0

Darbai, apimantys dujų įrenginių įrengimą

107

43.29.11.0

Izoliacijos darbai

108

43.29.12.0

Užtvarų įrengimo darbai

109

43.29.19.0

Kiti, niekur kitur nepriskirti, įrengimo darbai

110

43.31.10.0

Tinkavimo darbai

111

43.32.10.0

Dailidžių gaminių montavimo darbai

112

43.33.10.0

Darbai, apimantys grindų klojimą ir sienų apdailą

113

43.33.21.0

Darbai, apimtys grindų ir sienų išklojimą dirbtiniu apdailos akmeniu
(terrazzo), marmuru, granitu ar skalūnu

114

43.33.29.0

Kiti, niekur kitur nepriskirti, darbai, apimantys grindų klojimą ir sienų
apdailą (įskaitant tapetų klijavimą)

115

43.34.10.0

Dažymo darbai

5
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Punktas

LT

PKWiU

Prekių (prekių grupės) pavadinimas / paslaugų (paslaugų grupės)
pavadinimas

116

43.34.20.0

Stiklo gamybos darbai

117

43.39.11.0

Darbai, apimantys dekoravimą

118

43.39.19.0

Niekur kitur nepriskirti darbai, apimantys kitus apdailos darbus

119

43.91.11.0

Darbai, apimantys stogo konstrukcijų statybą

120

43.91.19.0

Darbai, susiję su kitu stogo dengimo darbu

121

43.99.10.0

Darbai, apimantys drėgmės ir vandens izoliacijos įrengimą

122

43.99.20.0

Darbai, apimantys pastolių surinkimą ir išardymą

123

43.99.30.0

Darbai, apimantys pamatų statybą, įskaitant polių kalimą

124

43.99.40.0

Betonavimo darbai

125

43.99.50.0

Darbai, apimantys plieno konstrukcijų montavimą

126

43.99.60.0

Darbai, apimantys plytų ir akmens konstrukcijų montavimą

127

43.99.70.0

Darbai, apimantys surenkamųjų struktūrų surinkimą ir montavimą

128

43.99.90.0

Niekur kitur nepriskirti darbai, apimantys kitus specializuotus darbus

129

05.10.10.0

Juodosios akmens anglys

130

05.20.10.0

Lignitas

131

19.10.10.0

Koksas ir puskoksis iš akmens anglių ir rusvųjų anglių (lignito) arba durpių;
retortų anglis

132

19.20.11.0

Briketai ir panašios kietojo kuro rūšys, pagamintos iš akmens anglių

133

19.20.12.0

Briketų ir panašaus pavidalo kietasis kuras iš rusvųjų anglių (lignito)

134

buv. 26.70.13.0

Skaitmeniniai fotoaparatai, skirti fotografuoti, ir skaitmeniniai fotoaparatai –
išimtinai skaitmeniniai fotoaparatai

135

26.40.20.0

Televizijos imtuvai, sumontuoti arba nesumontuoti kartu su radijo imtuvais
arba su garso ar vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatais

136

26.20.1

Kompiuteriai ir kitos automatinio duomenų apdorojimo mašinos

137

30.91.20.0

Motociklų ir jų priekabų dalys ir pagalbiniai reikmenys

138

27.20.2

Elektros akumuliatoriai ir jų dalys

139

28.11.41.0

Kibirkštinio uždegimo stūmoklinių vidaus degimo variklių dalys, išskyrus
orlaivių variklių dalis

140

buv. 29.31.10.0

Uždegimo sistemų laidų grįžtės ir kiti laidų rinkiniai, naudojami transporto
priemonėse, orlaiviuose, laivuose – išimtinai uždegimo sistemų laidų grįžtės
ir kiti laidų rinkiniai, naudojami transporto priemonėse

141

29.31.21.0

Uždegimo žvakės; uždegimo magnetos; magnetų generatoriai; magnetiniai
smagračiai; skirstytuvai; uždegimo ritės

142

29.31.22.0

Paleidimo varikliai ir dvejopos paskirties paleidikliai-generatoriai; kiti
generatoriai ir kita vidaus degimo variklių įranga

143

29.31.23.0

Variklinių transporto priemonių elektrinė signalizacijos įranga, priekinio
stiklo valytuvai, apsaugos nuo stiklų apšalimo ir aprasojimo įranga

144

29.31.30.0

Kitos elektrinės variklinių transporto priemonių įrangos dalys
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Punktas
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PKWiU

Prekių (prekių grupės) pavadinimas / paslaugų (paslaugų grupės)
pavadinimas

145

29.32.20.0

Saugos diržai, oro pagalvės ir kėbulų dalys bei reikmenys

146

29.32.30.0

Niekur kitur nepriskirtos variklinių transporto priemonių, išskyrus
motociklus, dalys ir reikmenys

147

45.31.1

Variklinių transporto priemonių, išskyrus motociklus, dalių ir reikmenų
prekybos paslaugos

148

45.32.1

Variklinių transporto priemonių, išskyrus motociklus, dalių ir reikmenų
mažmeninės prekybos specializuotosiose parduotuvėse paslaugos

149

45.32.2

Kitos variklinių transporto priemonių, išskyrus motociklus, dalių ir
reikmenų mažmeninės prekybos paslaugos

150

buv. 45.40.10.0

Motociklų, jų atsarginių dalių ir reikmenų didmeninės prekybos paslaugos –
išimtinai prekyba motociklų atsarginėmis dalimis ir reikmenimis

151

buv. 45.40.20.0

Motociklų, jų atsarginių dalių ir reikmenų mažmeninės prekybos
specializuotosiose parduotuvėse paslaugos – išimtinai prekyba motociklų
atsarginėmis dalimis ir reikmenimis

152

buv. 45.40.30.0

Kitos motociklų, jų atsarginių dalių ir reikmenų mažmeninės prekybos
paslaugos – išimtinai mažmeninė prekyba motociklų atsarginėmis dalimis ir
reikmenimis
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