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MELLÉKLET
a következőhöz:
Javaslat: A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA
Lengyelországnak a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelv
226. cikkétől eltérő különös intézkedés bevezetésére való felhatalmazásáról

HU

HU

MELLÉKLET: Az 1. cikkben felölelt termékértékesítések és szolgáltatásnyújtások
jegyzéke
Az 1. cikk a termékek és szolgáltatások lengyel osztályozása (PKWiU) szerint ismertetett
alábbi termékértékesítésekre és szolgáltatásnyújtásokra alkalmazandó:

Tétel

HU

PKWiU

Az áru (árucsoport) megnevezése / A szolgáltatás (szolgáltatáscsoport)
megnevezése

1

24.10.12.0

Ferroötvözet

2

24.10.14.0

Pellet és por nyersvasból, tükörnyersvasból vagy acélból

3

24.10.31.0

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű ötvözetlen acéltermék, melegen
hengerelve, de tovább nem megmunkálva

4

24.10.32.0

Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű ötvözetlen acélból készült termék,
melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva

5

24.10.35.0

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék más ötvözött acélból,
melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, kivéve szilícium-elektroacél
termék

6

24.10.36.0

Síkhengerelt, 600 mm-nél kisebb szélességű termék más ötvözött acélból,
melegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, kivéve szilícium-elektroacél
termék

7

24.10.41.0

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű ötvözetlen acélból készült termék,
hidegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva

8

24.10.43.0

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű ötvözetlen acélból készült termék,
hidegen hengerelve, de tovább nem megmunkálva, kivéve szilícium-elektroacél
termék

9

24.10.51.0

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék ötvözetlen acélból,
plattírozva, lemezelve vagy bevonva

10

24.10.52.0

Síkhengerelt, legalább 600 mm szélességű termék nem rozsdamentes ötvözött
acélból, plattírozva, lemezelve vagy bevonva

11

24.10.61.0

Melegen hengerelt rúd, hengerhuzal szabálytalanul felgöngyölt tekercsben
ötvözetlen acélból

12

24.10.62.0

Melegen hengerelt, kovácsolt, melegen húzott, extrudált egyéb rúd acélból,
további megmunkálás nélkül, de a hengerlést követő csavarással is

13

24.10.65.0

Melegen hengerelt rúd, hengerhuzal nem rozsdamentes ötvözött acélból,
szabálytalanul felgöngyölt tekercsben

14

24.10.66.0

Melegen hengerelt, melegen kovácsolt, húzott, extrudált egyéb rúd ötvözött
acélból, további megmunkálás nélkül, de a hengerlést követő csavarással is

15

24.10.71.0

Melegen hengerelt, húzott, extrudált nyitott szelvény ötvözetlen acélból, további
megmunkálás nélkül

16

24.10.73.0

Melegen hengerelt, húzott, extrudált nyitott szelvény nem rozsdamentes
ötvözött acélból, további megmunkálás nélkül

17

24.31.10.0

Hidegen húzott rúd, tömör szelvény ötvözetlen acélból

18

24.31.20.0

Hidegen húzott rúd, tömör szelvény nem rozsdamentes ötvözött acélból

1

HU

Tétel

HU

PKWiU

Az áru (árucsoport) megnevezése / A szolgáltatás (szolgáltatáscsoport)
megnevezése

19

24.32.10.0

Hidegen hengerelt lapos acéltermék bevonat nélkül, kisebb mint 600 mm
szélességű

20

24.32.20.0

Hidegen hengerelt lapos acéltermék, plattírozva vagy bevonva, kisebb mint
600 mm szélességű

21

24.33.11.0

Hidegen alakított, hajlított nyitott szelvény ötvözetlen acélból

22

24.33.20.0

Profilozott (bordázott) lemez ötvözetlen acélból

23

24.34.11.0

Hidegen húzott huzal ötvözetlen acélból

24

24.41.10.0

Megmunkálatlan vagy félig feldolgozott ezüst, ezüstpor

25

ex 24.41.20.0

Megmunkálatlan vagy félig feldolgozott arany, aranypor, a jogi aktus 121.
cikkének értelmében vett befektetési arany kivételével, a 27. tételre is
figyelemmel

26

24.41.30.0

Megmunkálatlan vagy félig feldolgozott platina, platinapor

27

A PKWiU
szimbólumtól
függetlenül

Befektetési arany a jogi aktus 121. cikkének értelmében

28

ex 24.41.40.0

Arannyal plattírozott nemesfém vagy ezüst. félgyártmány – kizárólag az
arannyal plattírozott ezüst, félgyártmány

29

ex 24.41.50.0

Ezüsttel plattírozott nemnemesfém; platinával plattírozott ezüst vagy arany,
félgyártmány – kizárólag plattírozott arany és ezüst, félgyártmány

30

24.42.11.0

Megmunkálatlan alumínium

31

24.43.11.0

Megmunkálatlan ólom

32

24.43.12.0

Megmunkálatlan cink

33

24.43.13.0

Megmunkálatlan ón

34

24.44.12.0

Finomítatlan réz; rézanód elektrolízises finomításhoz

35

24.44.13.0

Finomított réz és rézötvözet, megmunkálatlan; réz mesterötvözet

36

24.44.21.0

Rézpor és -pehely

37

24.44.22.0

Rézrúd és -profil

38

24.44.23.0

Rézhuzal

39

24.45.11.0

Megmunkálatlan nikkel

40

ex 24.45.30.0

Egyéb nemvasfém és ebből készült termék; cermet; fémet vagy fémvegyületet
tartalmazó hamu és maradvány – kizárólag nem nemesfémhulladék és maradvány

41

ex 26.11.30.0

Elektronikus integrált áramkör – kizárólag processzor

42

ex 26.20.11.0

Hordozható adatfeldolgozó gép, tömege legfeljebb 10 kg, pl. laptop, notebook;
kézi számítógép (például notebook) és hasonlók – kizárólag hordozható
számítógépek, például táblagépek, laptopok és notebookok

43

ex 26.30.22.0

Mobiltelefon vagy más vezeték nélküli hálózat – csak mobiltelefonok, ideértve
az okostelefonokat is

44

ex 26.40.60.0

Videojáték-konzol (televízió-vevőkészülékhez kapcsolható, vagy beépített
képernyővel rendelkező) és egyéb játék- vagy szerencsejáték-készülék
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Tétel

PKWiU

Az áru (árucsoport) megnevezése / A szolgáltatás (szolgáltatáscsoport)
megnevezése
elektronikus kijelzővel – az alkatrészek és tartozékok kivételével

HU

45

ex 32.12.13.0

Ékszer és részei, valamint más ékszer és részei, aranyból és ezüstből vagy
nemesfémmel plattírozva – kizárólag ékszer és más arany-, ezüst- és
platinaékszer részei, azaz megmunkálatlan vagy befejezetlen ékszerek és
ékszerek különálló részei, nemesfémmel bevonva vagy plattírozva

46

38.11.49.0

Egyéb bontásra szánt roncsok (kivéve: hajók és más úszó szerkezetek)

47

38.11.51.0

Üveghulladék

48

38.11.52.0

Papír és kartonpapír-hulladék

49

38.11.54.0

Egyéb gumihulladék

50

38.11.55.0

Műanyaghulladék

51

38.11.58.0

Fémtartalmú hulladék, a veszélyes hulladék kivételével

52

38.12.26.0

Veszélyes fémhulladék

53

38.12.27

Hulladék és hibás elemek és akkumulátorok; kimerült galvánelem, elem és
elektromos akkumulátor

54

38.32.2

Másodlagos fém nyersanyagok

55

38.32.31.0

Másodlagos üveg nyersanyagok

56

38.32.32.0

Másodlagos papír és kartonpapír nyersanyagok

57

38.32.33.0

Másodlagos műanyag nyersanyagok

58

38.32.34.0

Másodlagos gumi nyersanyagok

59

24.20.11.0

Olaj-, gázvezeték varratmentes acélcsöve

60

24.20.12.0

Olaj-, gázkitermelés fúrásának varratmentes acél fúró-, vezeték- és béléscsöve

61

24.20.13.0

Egyéb kör keresztmetszetű acélcső

62

24.20.31.0

Hegesztett acélcső olaj-, gázvezetékhez, kör keresztmetszetű, külső átmérője
legfeljebb 406,4 mm

63

24.20.33.0

Egyéb hegesztett acélcső, kör keresztmetszetű, külső átmérője legfeljebb 406,4
mm

64

24.20.34.0

Hegesztett acélcső, nem kör keresztmetszetű, külső átmérője legfeljebb 406,4
mm

65

24.20.40.0

Csőszerelvény acélból, az öntött nélkül

66

ex 25.11.23.0

Egyéb szerkezet, szerkezetrész (állvány, konzol, oszlop, hasonló alátámasztó
szerkezet) vasból, acélból vagy alumíniumból – csak acélból

67

ex 25.93.13.0

Fémszövet, fémrács, háló, sodronyfonat vas-, acél- vagy rézhuzalból; terpesztett
vas-, acél- vagy réztermék – csak acélból

68

Motorbenzin, dízelolaj, fűtőgáz – a jövedéki adóról szóló rendelkezések
értelmében

69

Fűtőolaj és kenőolaj – a jövedéki adóról szóló rendelkezések értelmében

70

ex 10.4

Állati és növényi zsírok és olajak – kizárólag a repceolaj

71

ex 20.59.12.0

Emulziók felületi szenzibilizációhoz fényképészeti célra; m. n. s. vegyi
készítmények fényképészeti célra– kizárólag automatikus adatfeldolgozáshoz
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Tétel

PKWiU

Az áru (árucsoport) megnevezése / A szolgáltatás (szolgáltatáscsoport)
megnevezése
használt nyomtatófej nélküli tonerek

HU

72

ex 20.59.30.0

Írógéptinta, tus és egyéb tinta – kizárólag automatikus adatfeldolgozáshoz
használt nyomtatófej nélküli tintapatronok

73

ex 22.21.30.0

Műanyagból készült lap, lemez, film, fólia és szalag, más anyagokkal erősítés,
laminálás vagy kombinálás nélkül

74

ex 26.20.21.0

Memóriaegységek – kizárólag merevlemezek (HDD)

75

ex 26.20.22.0

Szilárdtest alapú adattároló eszközök – kizárólag SSD

76

ex 26.70.13.0

Digitális fényképezőgép és digitális kamera – kizárólag digitális fényképezőgép

77

ex 28.23.26.0

Alkatrész és tartozék fénymásolóhoz – kizárólag automata adatfeldolgozó
gépekhez használt tintapatron és nyomtatófej, automata adatfeldolgozó
gépekhez használt toner nyomtatófejjel

78

ex 58.29.11.0

Operációs rendszerhez való szoftvercsomagok – kizárólag SSD

79

ex 58.29.29.0

Egyéb szoftvercsomagok – kizárólag SSD-k

80

ex 59.11.23.0

Egyéb videó és videofelvétel lemezen, mágnesszalagon és hasonló médiumon –
kizárólag SSD

81

a PKWiU
szimbólumtól
függetlenül

Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelmi rendszeréről
szóló, 2015. június 12-i törvény (A 2017. évi Hivatalos Lap 568. tétele) szerinti
ÜHG-kibocsátásiegység-átadási szolgáltatások

82

41.00.30.0

Lakóépület építése (új épületek építése, meglévő épületek átépítése vagy
felújítása)

83

41.00.40.0

Nem lakóépület építése (új épületek építése, meglévő épületek átépítése vagy
felújítása)

84

42.11.20.0

Autópályák, utak, utcák és egyéb jármű- és gyalogos útvonal, valamint
kifutópályák építését magában foglaló általános építési munkák

85

42.12.20.0

Vasutak és földalatti vasutak építését magában foglaló általános építési munkák

86

42.13.20.0

Hidak és alagutak építését magában foglaló általános építési munkák

87

42.21.21.0

Szállítóvezetékek építését magában foglaló általános építési munkák

88

42.21.22.0

Elosztó hálózatok építését magában foglaló általános építési munkák, ideértve a
kapcsolódó munkákat is

89

42.21.23.0

Öntözőrendszerek (szennyvízcsatornák), busz- és vízvezetékek, víztisztító és
szennyvízkezelő létesítmények, valamint a szivattyútelepek építését magában
foglaló általános építési munkák

90

42.21.24.0

Kutak és vízkivételi források fúrását, valamint szeptikus tartályok telepítését
magában foglaló munkák

91

42.22.21.0

Távközlési és energiaátviteli vezetékek építését magában foglaló általános
építési munkák

92

42.22.22.0

Távközlési és energiaelosztási vezetékek építését magában foglaló általános
építési munkák

93

42.22.23.0

Erőművek építését magában foglaló általános építési munkák

94

42.91.20.0

Dokkok, kikötők, gátak, zsilipek és kapcsolódó hidromechanikai létesítmények
építését magában foglaló általános építési munkák
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Tétel

HU

PKWiU

Az áru (árucsoport) megnevezése / A szolgáltatás (szolgáltatáscsoport)
megnevezése

95

42.99.21.0

Termelő- és bányászati létesítmények építését magában foglaló általános építési
munkák

96

42.99.22.0

Stadionok és sportpályák magában foglaló általános építési munkák

97

42.99.29.0

Egyéb építmény építését magában foglaló általános építési munkák

98

43.11.10.0

Épületek lebontását magában foglaló munkák

99

43.12.11.0

Építési terület előkészítését magában foglaló munkálatok, a földmunkák
kivételével

100

43.12.12.0

Földmunkák: ásás, árokásás és földmozgató munkálatok

101

43.13.10.0

Kitermelési vagy geológiai-műszaki fúrást magában foglaló munkák

102

43.21.10.1

Elektromos biztonsági berendezések kiépítését magában foglaló munkák

103

43.21.10.2

Egyéb elektromos berendezések kiépítését magában foglaló munkák

104

43.22.11.0

Vízvezeték-szerelési és szennyvízelvezető munkák ellátását magában foglaló
munkák

105

43.22.12.0

Fűtő-, szellőző- és légkondicionáló rendszerek kiépítését magában foglaló
munkák

106

43.22.20.0

Gázlétesítmények építését magában foglaló munkák

107

43.29.11.0

Szigetelés

108

43.29.12.0

Kerítésállítás

109

43.29.19.0

M.n.s. egyéb épületgépészeti szerelés

110

43.31.10.0

Vakolás

111

43.32.10.0

Épületasztalos-ipari üzembe helyezési munkák

112

43.33.10.0

Padlóburkolást és falazást magában foglaló munkák

113

43.33.21.0

Mozaikdíszítés, márvány, gránit vagy palamunka padlón vagy falon

114

43.33.29.0

Egyéb m.n.s. padló- és falburkolás (beleértve a tapétázást is)

115

43.34.10.0

Festés

116

43.34.20.0

Üvegezés

117

43.39.11.0

Dekorálást magában foglaló munkák

118

43.39.19.0

Máshová nem sorolt egyéb befejező építések elvégzését magában foglaló munka

119

43.91.11.0

Tetőszerkezetek építését magában foglaló munka

120

43.91.19.0

Egyéb tetőfedést magában foglaló munka

121

43.99.10.0

Nedvességelzáró és vízálló szigetelést magában foglaló munka

122

43.99.20.0

Állványozást (összerakás és szétszedés) magában foglaló munka

123

43.99.30.0

Alapzatok építését magában foglaló munka, ideértve a cölöpverést is

124

43.99.40.0

Betonozás

125

43.99.50.0

Acélszerkezetek felállítását magában foglaló munka

126

43.99.60.0

Tégla- és kőszerkezetek felállítását magában foglaló munka
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Tétel

HU

PKWiU

Az áru (árucsoport) megnevezése / A szolgáltatás (szolgáltatáscsoport)
megnevezése

127

43.99.70.0

Előre gyártott építmények összeszerelését és felállítását magában foglaló munka

128

43.99.90.0

M. n. s. más szakmunkás tevékenységet magában foglaló munka

129

05.10.10.0

Feketekőszén

130

05.20.10.0

Barnaszén (lignit)

131

19.10.10.0

Szénből, lignitből vagy tőzegből készült koksz és félkoksz; retortaszén

132

19.20.11.0

Brikett és kőszénből előállított hasonló szilárd tüzelőanyag

133

19.20.12.0

Barnaszén- és lignitbrikett, barnaszénből és lignitből gyártott hasonló szilárd
tüzelőanyagok

134

ex 26.70.13.0

Digitális fényképezőgép és digitális kamera – kizárólag digitális fényképezőgép
és kamera

135

26.40.20.0

Televízióműsor-vevő készülék rádióműsor-vevő készülékkel, vagy hang és
videojel-felvevő és lejátszó berendezéssel egybeépítve is

136

26.20.1

Számítógép és egyéb automatikus adatfeldolgozó gép

137

30.91.20.0

Alkatrész motorkerékpárhoz, oldalkocsihoz

138

27.20.2

Villamos akkumulátor és alkatrésze

139

28.11.41.0

Szikragyújtású, belső égésű motor alkatrésze (kivéve: a repülőgépmotor
alkatrésze)

140

ex 29.31.10.0

Gyújtáskábelkötegek és járművön, repülőgépen vagy hajón használt egyéb
huzalkészlet – kizárólag gyújtáskábelkötegek és járművön használt egyéb
huzalkészlet

141

29.31.21.0

Gyújtógyertya, gyújtómágnes, mágnesdinamó; mágneses lendkerék; elosztó;
gyújtótekercs

142

29.31.22.0

Indítómotor és kettős funkciójú indítógenerátor; belső égetésű motorokhoz való
egyéb generátorok és berendezés

143

29.31.23.0

Villamos járművilágító és jelzőkészülék, ablaktörlő, jégmentesítő és
riasztókészülék gépjárművekhez

144

29.31.30.0

Alkatrész egyéb gépjárműjármű-villamossági készülékhez

145

29.32.20.0

Biztonsági öv, légzsák és karosszériaalkatrész és karosszériatartozék

146

29.32.30.0

M. n. s. gépjármű-alkatrészek, a motorkerékpárokhoz valók kivételével

147

45.31.1

Gépjárműalkatrész-kereskedelem, a motorkerékpárok kivételével

148

45.32.1

Gépjárműalkatrészek kiskereskedelme szaküzletben, a motorkerékpárok
kivételével

149

45.32.2

Gépjárműalkatrészek egyéb kiskereskedelme, a motorkerékpárok kivételével

150

ex 45.40.10.0

Motorkerékpár, -alkatrész és -tartozék nagykereskedelme – kizárólag
motorkerékpár-alkatrészek és -tartozékok értékesítése

151

ex 45.40.20.0

Motorkerékpár, -alkatrész és -tartozék kereskedelme szaküzletben – kizárólag
motorkerékpár-alkatrészek és -tartozékok értékesítése

152

ex 45.40.30.0

Motorkerékpár, -alkatrész és -tartozék egyéb kiskereskedelme – kizárólag
motorkerékpár-alkatrészek és -tartozékok kiskereskedelmi értékesítése
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