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ANNEX

LIITE
asiakirjaan
Ehdotus neuvoston täytäntöönpanoasetukseksi
luvan antamisesta Puolalle ottaa käyttöön yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä
annetun direktiivin 2006/112/EY 226 artiklasta poikkeava erityistoimenpide

FI

FI

LIITE: Luettelo 1 artiklassa tarkoitetuista tavaroiden luovutuksista ja palvelujen
suorituksista
Edellä olevaa 1 artiklaa sovelletaan seuraaviin Puolan tuote- ja palveluluokituksen
(PKwiU) mukaisesti kuvattuihin tavaroiden luovutuksiin ja palvelujen suorituksiin:

Kohta

FI

PKWiU

Tavaran nimi (tavararyhmä) / Palvelun nimi (palveluryhmä)

1

24.10.12.0

Rautaseokset

2

24.10.14.0

Harkkorautapelletit ja -jauhe, peilirauta tai -teräs

3

24.10.31.0

Levyvalmisteet, seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin
kuumavalssatut, leveys >= 600 mm

4

24.10.32.0

Levyvalmisteet, seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin
kuumavalssatut, leveys < 600 mm

5

24.10.35.0

Levyvalmisteet, muuta seosterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut,
leveys >= 600 mm, ei kuitenkaan sähköpiiteräksestä valmistetut tuotteet

6

24.10.36.0

Levyvalmisteet, muuta seosterästä, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut,
leveys < 600 mm, ei kuitenkaan sähköpiiteräksestä valmistetut tuotteet

7

24.10.41.0

Levyvalmisteet, seostamatonta terästä, ei enempää valmistetut kuin
kylmävalssatut, leveys >= 600 mm

8

24.10.43.0

Levyvalmisteet, muuta seosterästä, ei enempää valmistetut kuin kylmävalssatut,
leveys >= 600 mm, ei kuitenkaan sähköpiiteräksestä valmistetut tuotteet

9

24.10.51.0

Levyvalmisteet, seostamatonta terästä, leveys >= 600 mm, pleteroidut tai
metallilla tai muulla aineella pinnoitetut

10

24.10.52.0

Levyvalmisteet, muuta seosterästä, leveys >= 600 mm, pleteroidut tai metallilla tai
muulla aineella pinnoitetut

11

24.10.61.0

Kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt, seostamatonta terästä

12

24.10.62.0

Muut tangot, terästä, ei enempää valmistetut kuin taotut, kuumavalssatut,
kuumavedetyt tai kuumapursotetut, myös valssauksen jälkeen kierretyt

13

24.10.65.0

Kuumavalssatut tangot, säännöttömästi kiepitetyt, muuta seosterästä

14

24.10.66.0

Muut tangot, muuta seosterästä, ei enempää valmistetut kuin taotut,
kuumavalssatut, kuumavedetyt tai kuumapursotetut, myös valssauksen jälkeen
kierretyt

15

24.10.71.0

Avoimet profiilit, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai
kuumapursotetut, seostamatonta terästä

16

24.10.73.0

Avoimet profiilit, ei enempää valmistetut kuin kuumavalssatut, kuumavedetyt tai
kuumapursotetut, muuta seosterästä

17

24.31.10.0

Kylmävedetyt tangot ja profiilit, seostamatonta terästä

18

24.31.20.0

Kylmävedetyt tangot ja profiilit, seosterästä, ei kuitenkaan ruostumatonta terästä

19

24.32.10.0

Kylmävalssatut levyvalmisteet, terästä, leveys < 600 mm

20

24.32.20.0

Kylmävalssatut levyvalmisteet, terästä, pleteroidut tai muulla tavalla metallilla tai
muulla aineella pinnoitetut, leveys < 600 mm

21

24.33.11.0

Kylmämuovatut tai -taitetut avoimet profiilit, seostamatonta terästä
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Kohta

FI

PKWiU

Tavaran nimi (tavararyhmä) / Palvelun nimi (palveluryhmä)

22

24.33.20.0

Profiloidut levyt, seostamatonta terästä

23

24.34.11.0

Kylmävedetty lanka, seostamatonta terästä

24

24.41.10.0

Hopea muokkaamattomana, puolivalmisteena tai jauheena

25

ex 24.41.20.0

Kulta muokkaamattomana, puolivalmisteena tai jauheena, ei kuitenkaan
säädöksen 121 artiklassa tarkoitettu sijoituskulta, jollei 27 kohdasta muuta johdu

26

24.41.30.0

Platina muokkaamattomana, puolivalmisteena tai jauheena

27

PKWiUtunnuksesta
riippumatta

Säädöksen 121 artiklassa tarkoitettu sijoituskulta

28

ex 24.41.40.0

Kullalla pleteroitu epäjalo metalli tai hopea, puolivalmisteena - ainoastaan kullalla
pleteroitu hopea, puolivalmisteena

29

ex 24.41.50.0

Hopealla pleteroitu epäjalo metalli, platinalla pleteroitu epäjalo metalli, hopea tai
kulta, puolivalmisteena – ainoastaan kulta- ja hopeapleteroidut, puolivalmisteena

30

24.42.11.0

Muokkaamaton alumiini

31

24.43.11.0

Muokkaamaton lyijy

32

24.43.12.0

Muokkaamaton sinkki

33

24.43.13.0

Muokkaamaton tina

34

24.44.12.0

Kupari, puhdistamaton; kuparianodit elektrolyyttistä puhdistusta varten

35

24.44.13.0

Puhdistettu kupari ja kupariseokset, muokkaamattomat; kupariesiseokset

36

24.44.21.0

Kuparijauheet ja -suomut

37

24.44.22.0

Kuparitangot ja -profiilit

38

24.44.23.0

Kuparilanka

39

24.45.11.0

Muokkaamaton nikkeli

40

ex 24.45.30.0

Muut metallit kuin rautametallit ja niistä valmistetut tuotteet; kermetit; tuhka ja
jäännökset, joissa on metalleja ja metalliyhdisteitä – ainoastaan muuta metallia
kuin jalometallia oleva jäte ja romu

41

ex 26.11.30.0

Elektroniset integroidut piirit – ainoastaan prosessorit

42

ex 26.20.11.0

Kannettavat tietojenkäsittelylaitteet, paino <= 10 kg, kuten kannettavat tietokoneet
ja sylimikrot; kädessä pidettävät tietokoneet (kuten sylimikrot) ja vastaavat –
ainoastaan tablettien, sylimikrojen ja kannettavien tietokoneiden kaltaiset
tietokoneet

43

ex 26.30.22.0

Matkapuhelimet tai muut langattomat verkot – vain matkapuhelimet, myös
älypuhelimet

44

ex 26.40.60.0

Videopelikonsolit (kuten televisiovastaanottimessa käytettävät ja erilliset
kuvaruudut) sekä muut peli- tai rahapelilaitteet, joissa on elektroninen näyttö, ei
kuitenkaan osat ja tarvikkeet

45

ex 32.12.13.0

Korut ja niiden osat sekä muut korut ja niiden osat, kullalla, hopealla tai
jalometallilla pleteroidut – ainoastaan korujen osat sekä muiden kulta-, hopea- ja
platinakorujen osat eli viimeistelemättömät tai epätäydelliset korut sekä
jalometallilla päällystettyjen tai pleteroitujen korujen erilliset osat

46

38.11.49.0

Romut, muut kuin alukset ja uivat rakenteet, purettavaksi tarkoitetut
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PKWiU

Tavaran nimi (tavararyhmä) / Palvelun nimi (palveluryhmä)

47

38.11.51.0

Lasijäte

48

38.11.52.0

Paperi, kartonki- ja pahvijäte

49

38.11.54.0

Muu kumijäte

50

38.11.55.0

Muovijäte

51

38.11.58.0

Metalli, joka sisältää muuta jätettä kuin vaarallista jätettä

52

38.12.26.0

Vaarallinen metallijäte

53

38.12.27

Jätteet ja vialliset sähköiset parit ja akut; käytetyt galvaaniset parit ja paristot sekä
sähköakut

54

38.32.2

Metalliset toisioraaka-aineet

55

38.32.31.0

Toisioraaka-aineet, lasia

56

38.32.32.0

Toisioraaka-aineet, paperia, pahvia ja kartonkia

57

38.32.33.0

Toisioraaka-aineet, muovia

58

38.32.34.0

Toisioraaka-aineet, kumia

59

24.20.11.0

Öljy- tai kaasuputkijohdoissa käytettävät saumattomat putket, terästä

60

24.20.12.0

Vaippa-, pumppaus- tai poraputket, jollaisia käytetään öljyn tai kaasun
porauksessa, saumattomat, terästä

61

24.20.13.0

Muut putket, joiden poikkileikkaus on ympyrän muotoinen, terästä

62

24.20.31.0

Putket, jollaisia käytetään öljy- tai kaasuputkijohdoissa, hitsatut, ulkoläpimitta <=
406,4 mm, terästä

63

24.20.33.0

Muut putket, joiden poikkileikkaus on ympyrän muotoinen, hitsatut, ulkoläpimitta
<= 406,4 mm, terästä

64

24.20.34.0

Putket, joiden poikkileikkaus on ympyrän muotoinen, hitsatut, ulkoläpimitta <=
406,4 mm, terästä

65

24.20.40.0

Putkien liitos- ja muut osat, terästä, ei kuitenkaan valetut

66

ex 25.11.23.0

Muut rakenteet ja rakenteiden osat, levyt, tangot, profiilit ja niiden kaltaiset
tavarat, rautaa, terästä tai alumiinia - vain terästä

67

ex 25.93.13.0

Metallikangas, ristikko sekä aitaus- ja muu verkko, rauta-, teräs- tai kuparilankaa;
leikkoverkko, rautaa, terästä tai kuparia - vain terästä

68

Moottoribensiini, dieselöljy, polttoöljy – valmisteveroa koskevien säännösten
mukainen

69

Lämmitys- ja voiteluöljy – valmisteveroa koskevien säännösten mukainen

70

ex 10.4

Eläin- ja kasviöljyt ja -rasvat – ainoastaan rapsiöljy

71

ex 20.59.12.0

Pintojen herkistävät emulsiot, valokuvaamiseen tarkoitetut; valokuvaamisessa
käytettävät kemialliset valmisteet, muualle kuulumattomat – ainoastaan
automaattisia tietojenkäsittelykoneita varten tarkoitetut kirjoituspäällä varustetut
tulostimet

72

ex 20.59.30.0

Kirjoituskoneen muste, piirustusmuste ja muut musteet - ainoastaan automaattisia
tietojenkäsittelykoneita varten tarkoitetut mustekasetit, joissa ei ole kirjoituspäätä

73

ex 22.21.30.0

Laatat, levyt, kalvot, kaistaleet ja muoviset kaistaleet, joita ei ole vahvistettu tai
laminoitu muilla aineilla eikä yhdistetty muihin aineisiin
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PKWiU

Tavaran nimi (tavararyhmä) / Palvelun nimi (palveluryhmä)

74

ex 26.20.21.0

Muistiyksiköt – ainoastaan kovalevyt (kiintolevyasemat)

75

ex 26.20.22.0

Puolijohdetallennusvälineet – ainoastaan puolijohdeasemat (SSD)

76

ex 26.70.13.0

Digitaalikamerat ja digitaaliset videokamerat – ainoastaan digitaalikamerat

77

ex 28.23.26.0

Kopiokoneiden osat ja tarvikkeet – ainoastaan automaattisia
tietojenkäsittelykoneiden tulostimia varten tarkoitetut mustekasetit ja
kirjoituspäät, automaattisia tietojenkäsittelykoneita varten tarkoitetut
kirjoituspäällä varustetut tulostimet

78

ex 58.29.11.0

Käyttöjärjestelmäohjelmistopaketit – ainoastaan puolijohdeasemat (SSD)

79

ex 58.29.29.0

Muut ohjelmistopaketit – ainoastaan puolijohdeasemat (SSD)

80

ex 59.11.23.0

Muut videot ja videotallenteet levykkeillä, magneettinauhoilla ja niiden kaltaisilla
välineillä – ainoastaan puolijohdeasemat (SSD)

81

PKWiUtunnuksesta
riippumatta

Päästökauppajärjestelmästä 12. kesäkuuta 2015 annetussa laissa (vuoden 2017
virallinen lehti 568) tarkoitetut kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien
siirtopalvelut

82

41.00.30.0

Asuinrakennusten rakennustyöt (uusien rakennusten rakentaminen, olemassa
olevien rakennusten uudelleenrakentaminen tai kunnostaminen)

83

41.00.40.0

Muiden kuin asuinrakennusten rakennustyöt (uusien rakennusten rakentaminen,
olemassa olevien rakennusten uudelleenrakentaminen tai kunnostaminen)

84

42.11.20.0

Moottoriteiden, teiden, katujen, muiden ajoneuvoille ja jalankulkijoille
tarkoitettujen teiden sekä kiitoteiden rakentamiseen liittyvät yleiset rakennustyöt

85

42.12.20.0

Rautateiden ja metron rakentamiseen liittyvät yleiset rakennustyöt

86

42.13.20.0

Siltojen ja tunneleiden rakentamiseen liittyvät yleiset rakennustyöt

87

42.21.21.0

Siirtoputkistojen rakentamiseen liittyvät yleiset rakennustyöt

88

42.21.22.0

Jakeluverkkojen rakentamiseen liittyvät yleiset rakennustyöt, aputehtävät mukaan
luettuina

89

42.21.23.0

Kastelujärjestelmien (viemäreiden), syöttö- ja vesijohtojen sekä vedenkäsittely-,
jäteveden käsittely- ja pumppuasemien laitteistojen rakentamiseen liittyvät yleiset
rakennustyöt

90

42.21.24.0

Kaivojen ja veden sisäänottojen poraukseen sekä sakokaivojen asentamiseen
liittyvät työt

91

42.22.21.0

Tietoliikenne- ja voimansiirtolinjojen rakentamiseen liittyvät yleiset rakennustyöt

92

42.22.22.0

Tietoliikenne- ja voimavirranjakelulinjojen rakentamiseen liittyvät yleiset
rakennustyöt

93

42.22.23.0

Voimalaitosten rakentamiseen liittyvät yleiset rakennustyöt

94

42.91.20.0

Satamalaitureiden, satamien, patojen, sulkujen ja asiaankuuluvien hydroteknisten
laitteiden rakentamiseen liittyvät yleiset rakennustyöt

95

42.99.21.0

Tuotantolaitosten ja kaivosten rakentamiseen liittyvät yleiset rakennustyöt

96

42.99.22.0

Stadioneiden ja urheilukenttien rakentamiseen liittyvät yleiset rakennustyöt

97

42.99.29.0

Muuhun maa- ja vesirakentamiseen liittyvät yleiset rakennustyöt

98

43.11.10.0

Rakennusten purkamiseen liittyvät työt

99

43.12.11.0

Rakennustyömaan valmisteluun liittyvät työt, pois lukien maatyöt
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PKWiU

Tavaran nimi (tavararyhmä) / Palvelun nimi (palveluryhmä)

100

43.12.12.0

Maatyöt: kaivaminen, ojien kaivaminen ja maansiirtotyöt

101

43.13.10.0

Louhintaan ja ilmastonmuokkaukseen liittyvät poraustyöt

102

43.21.10.1

Sähköturvallisuuslaitteiden käyttöönottoon liittyvät työt

103

43.21.10.2

Muiden sähkölaitteiden asennukseen liittyvät työt

104

43.22.11.0

Viemäröinnin käyttöönottoon liittyvät työt

105

43.22.12.0

Lämmitys-, tuuletus- ja ilmastointijärjestelmien käyttöönottoon liittyvät työt

106

43.22.20.0

Kaasulaitteiden käyttöönottoon liittyvät työt

107

43.29.11.0

Eristystyöt

108

43.29.12.0

Aitojen asentaminen

109

43.29.19.0

Muut asennustyöt, muualle kuulumattomat

110

43.31.10.0

Rappaustyöt

111

43.32.10.0

Puusepäntuotteiden asennustyöt

112

43.33.10.0

Lattian asennukseen ja seinien pinnoittamiseen liittyvät työt

113

43.33.21.0

Työt, jotka liittyvät mosaiikin, marmorin, graniitin tai liuskekivien asentamiseen
seiniin tai lattioihin

114

43.33.29.0

Muut lattioiden ja seinien asentamiseen (myös tapetointiin) liittyvät työt, muualle
kuulumattomat

115

43.34.10.0

Maalaustyöt

116

43.34.20.0

Lasinvalmistustyöt

117

43.39.11.0

Sisustamiseen liittyvät työt

118

43.39.19.0

Muihin viimeistelytöihin liittyvät työt, muualle kuulumattomat

119

43.91.11.0

Kattorakenteiden rakentamiseen liittyvät työt

120

43.91.19.0

Muihin kattotöihin liittyvät työt

121

43.99.10.0

Kosteussuojattujen ja vesitiiviiden eristeiden asentamiseen liittyvät työt

122

43.99.20.0

Rakennustelineiden pystytykseen ja purkuun liittyvät työt

123

43.99.30.0

Perustuksien rakentamiseen liittyvät työt, mukaan lukien paalutustyöt

124

43.99.40.0

Betonityöt

125

43.99.50.0

Teräsrakenteiden pystyttämiseen liittyvät työt

126

43.99.60.0

Tiili- ja kivirakenteiden pystyttämiseen liittyvät työt

127

43.99.70.0

Valmisrakenne-elementtien kokoamiseen ja pystyttämiseen liittyvät työt

128

43.99.90.0

Muihin erityistöihin liittyvät työt, muualle kuulumattomat

129

05.10.10.0

Kivihiili

130

05.20.10.0

Ruskohiili

131

19.10.10.0

Kivihiilestä, ruskohiilestä tai turpeesta saatu koksi ja puolikoksi; retorttihiili

132

19.20.11.0

Briketit ja niiden kaltaiset kivihiilestä saadut kiinteät polttoaineet

133

19.20.12.0

Briketit ja niiden kaltaiset ruskohiilestä saadut kiinteät polttoaineet
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Tavaran nimi (tavararyhmä) / Palvelun nimi (palveluryhmä)

134

ex 26.70.13.0

Valokuvaukseen tarkoitetut digitaalikamerat ja digitaalikamerat – ainoastaan
digitaalikamerat

135

26.40.20.0

Televisiovastaanottimet, myös jos niissä on radiovastaanottimia tai äänen tai
videosignaalin tallennus- tai toistolaitteita

136

26.20.1

Tietokoneet ja muut automaattiset tietojenkäsittelykoneet

137

30.91.20.0

Moottoripyörien ja sivuvaunujen osat ja tarvikkeet

138

27.20.2

Sähköakut ja niiden osat

139

28.11.41.0

Kipinäsytytteisten mäntämoottorien osat, ei kuitenkaan ilma-alusten moottorien
osat

140

ex 29.31.10.0

Sytytyskaapelisarjat ja muut kaapelisarjat, jollaisia käytetään ajoneuvoissa, ilmaaluksissa tai vesikulkuneuvoissa — ainoastaan sytytyskaapelisarjat ja muut
kaapelisarjat, jollaisia käytetään ajoneuvoissa

141

29.31.21.0

Sytytystulpat; sytytysmagneetot; laturimagneetot; vauhtipyörämagneetot;
virranjakajat; sytytyskelat

142

29.31.22.0

Käynnistinmoottorit, myös jos ne toimivat generaattorina; muut generaattorit ja
muut laitteet polttomoottoreita varten

143

29.31.23.0

Sähköllä toimivat merkinantolaitteet, tuulilasit sekä jään- ja huurunpoistolaitteet,
moottoriajoneuvoihin tarkoitetut

144

29.31.30.0

Muiden sähkölaitteiden osat, moottoriajoneuvoihin tarkoitetut

145

29.32.20.0

Turvavyöt, turvatyynyt sekä korien osat ja tarvikkeet

146

29.32.30.0

Moottoriajoneuvojen, ei kuitenkaan moottoripyörien, osat ja tarvikkeet, muualle
luokittelemattomat

147

45.31.1

Moottoriajoneuvojen, ei kuitenkaan moottoripyörien, osien ja tarvikkeiden
myyntipalvelut

148

45.32.1

Moottoriajoneuvojen, ei kuitenkaan moottoripyörien, osien ja tarvikkeiden
erityiset vähittäiskauppapalvelut

149

45.32.2

Moottoriajoneuvojen, ei kuitenkaan moottoripyörien, osien ja tarvikkeiden muut
vähittäismyyntipalvelut

150

ex 45.40.10.0

Moottoripyörien sekä asiaankuuluvien osien ja tarvikkeiden tukkumyyntipalvelut
– ainoastaan moottoripyörien osien ja tarvikkeiden myynti

151

ex 45.40.20.0

Moottoripyörien sekä asiaankuuluvien osien ja tarvikkeiden erityiset
vähittäiskauppapalvelut – ainoastaan moottoripyörien osien ja tarvikkeiden
myynti

152

ex 45.40.30.0

Moottoripyörien sekä asiaankuuluvien osien ja tarvikkeiden muut
vähittäismyyntipalvelut – ainoastaan moottoripyörien osien ja tarvikkeiden myynti
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