EURÓPSKA
KOMISIA

V Bruseli 23. 1. 2019
COM(2019) 10 final
ANNEX

PRÍLOHA
k
návrhu na vykonávacie rozhodnutie Rady,
ktorým sa Poľsku povoľuje zaviesť osobitné opatrenie odchyľujúce sa od článku 226
smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty

SK

SK

PRÍLOHA: Zoznam dodávok tovarov a poskytovaných služieb, na ktoré sa vzťahuje
článok 1
Článok 1 sa uplatňuje na tieto dodávky tovarov a poskytované služby, ktoré sú opísané podľa
Poľskej klasifikácie výrobkov a služieb (PKWiU):

Položka

SK

PKWiU

Názov tovaru (skupiny tovarov)/názov služby (skupiny služieb)

1

24.10.12.0

Ferozliatiny

2

24.10.14.0

Pelety a prach zo surového železa, zrkadlové surové železo alebo oceľ

3

24.10.31.0

Ploché valcované výrobky z nelegovanej ocele, po valcovaní za tepla ďalej
neupravené, so šírkou >= 600 mm

4

24.10.32.0

Ploché valcované výrobky z nelegovanej ocele, po valcovaní za tepla ďalej
neupravené, so šírkou < 600 mm

5

24.10.35.0

Ploché valcované výrobky z ostatnej legovanej ocele, po valcovaní za tepla ďalej
neupravené, so šírkou >= 600 mm, okrem výrobkov z kremíkovej
elektrotechnickej ocele

6

24.10.36.0

Ploché valcované výrobky z ostatnej legovanej ocele, po valcovaní za tepla ďalej
neupravené, so šírkou < 600 mm, okrem výrobkov z kremíkovej
elektrotechnickej ocele

7

24.10.41.0

Ploché valcované výrobky z nelegovanej ocele, po valcovaní za studena ďalej
neupravené, so šírkou >= 600 mm

8

24.10.43.0

Ploché valcované výrobky z nelegovanej ocele, po valcovaní za studena ďalej
neupravené, so šírkou >= 600 mm, okrem výrobkov z kremíkovej
elektrotechnickej ocele

9

24.10.51.0

Ploché valcované výrobky z nelegovanej ocele, so šírkou >= 600 mm, plátované,
pokovované alebo potiahnuté

10

24.10.52.0

Ploché valcované výrobky z ostatnej legovanej ocele, so šírkou >= 600 mm,
plátované, pokovované alebo potiahnuté

11

24.10.61.0

Tyče a prúty z nelegovanej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne navinutých
zvitkoch

12

24.10.62.0

Ostatné tyče a prúty z ocele, po kovaní, valcovaní alebo ťahaní za tepla, alebo
pretláčaní už ďalej neupravené, ale vrátane krútených po valcovaní

13

24.10.65.0

Tyče a prúty z ostatnej legovanej ocele, valcované za tepla, v nepravidelne
navinutých zvitkoch

14

24.10.66.0

Ostatné tyče a prúty z ostatnej legovanej ocele, po kovaní, valcovaní alebo
ťahaní za tepla, alebo pretláčaní už ďalej neupravené, ale vrátane krútených po
valcovaní

15

24.10.71.0

Otvorené profily, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla
už ďalej neupravené, z nelegovanej ocele

16

24.10.73.0

Otvorené profily, po valcovaní za tepla, ťahaní za tepla alebo pretláčaní za tepla
už ďalej neupravené, z ostatnej legovanej ocele

17

24.31.10.0

Tyče a ťažké profily z nelegovanej ocele ťahané za studena

18

24.31.20.0

Tyče a ťažké profily z legovanej ocele, inej ako nehrdzavejúcej ocele, ťahané za
studena

1

SK

Položka
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PKWiU

Názov tovaru (skupiny tovarov)/názov služby (skupiny služieb)

19

24.32.10.0

Ploché výrobky z ocele valcované za studena, nepotiahnuté, so šírkou < 600 mm

20

24.32.20.0

Ploché výrobky z ocele valcované za studena, plátované, pokovované alebo
potiahnuté, so šírkou < 600 mm

21

24.33.11.0

Otvorené profily tvarované alebo ohýbané za studena z nelegovanej ocele

22

24.33.20.0

Rebrované plechy z nelegovanej ocele

23

24.34.11.0

Drôty z nelegovanej ocele ťahané za studena

24

24.41.10.0

Surové striebro alebo vo forme polotovarov alebo vo forme prachu

25

ex 24.41.20.0

Zlato surové alebo vo forme polotovarov alebo vo forme prachu, s výnimkou
investičného zlata v zmysle článku 121 zákona, za podmienok podľa bodu 27

26

24.41.30.0

Platina surová alebo vo forme polotovarov alebo vo forme prachu

27

Bez ohľadu na Investičné zlato v zmysle článku 121 zákona
symbol podľa
PKWiU

28

ex 24.41.40.0

Základné kovy alebo striebro, plátované zlatom, vo forme polotovarov – výlučne
striebro plátované zlatom, vo forme polotovarov

29

ex 24.41.50.0

Základné kovy plátované striebrom a základné kovy, striebro alebo zlato
plátované platinou, vo forme polotovarov – výlučne plátované zlatom
a striebrom, vo forme polotovarov

30

24.42.11.0

Neopracovaný (surový) hliník

31

24.43.11.0

Neopracované (surové) olovo

32

24.43.12.0

Neopracovaný (surový) zinok

33

24.43.13.0

Neopracovaný (surový) cín

34

24.44.12.0

Nerafinovaná meď; medené anódy na elektrolytickú rafináciu

35

24.44.13.0

Rafinovaná meď a zliatiny medi, neopracované (surové); predzliatiny medi

36

24.44.21.0

Medený prášok a medené šupiny (vločky)

37

24.44.22.0

Medené tyče, prúty a profily

38

24.44.23.0

Medené drôty

39

24.45.11.0

Neopracovaný (surový) nikel

40

ex 24.45.30.0

Iné neželezné kovy a výrobky z nich; cermety; popoly a zvyšky obsahujúce kovy
a kovové zlúčeniny – výlučne odpad a šrot z bežných kovov

41

ex 26.11.30.0

Elektronické integrované obvody – výlučne procesory

42

ex 26.20.11.0

Prenosné stroje na spracovanie údajov vážiace <= 10 kg, napríklad laptopy
a notebooky; vreckové počítače (napríklad notebooky) a podobné – výlučne
prenosné počítače, ako napríklad tablety, notebooky, laptopy

43

ex 26.30.22.0

Mobilné telefóny a iné bezdrôtové siete – iba mobilné telefóny vrátane
smartfónov

44

ex 26.40.60.0

Videoherné konzoly (napríklad tie, ktoré sa používajú s televízorom alebo
samostatnou obrazovkou) a iné herné vybavenie s elektronickým displejom –
s výnimkou častí, súčastí a príslušenstva

45

ex 32.12.13.0

Klenotnícke výrobky a ich časti a súčasti, ako aj iné klenotnícke výrobky a ich
časti a súčasti, zo zlata a striebra alebo plátované drahými kovmi – výlučne časti
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Položka

PKWiU

Názov tovaru (skupiny tovarov)/názov služby (skupiny služieb)
a súčasti klenotníckych výrobkov a časti a súčasti iných zlatých, strieborných
a platinových klenotníckych výrobkov, t. j. nedokončené alebo neúplné
klenotnícke výrobky a oddelené časti a súčasti klenotníckych výrobkov pokryté
alebo plátované drahým kovom

SK

46

38.11.49.0

Vraky iné ako plavidlá a ostatné plávajúce konštrukcie určené na demontáž

47

38.11.51.0

Sklenený odpad

48

38.11.52.0

Odpad z papiera a lepenky

49

38.11.54.0

Ostatný odpad z kaučuku

50

38.11.55.0

Odpad z plastov

51

38.11.58.0

Odpad obsahujúci kovy iný ako nebezpečný odpad

52

38.12.26.0

Nebezpečný kovový odpad

53

38.12.27

Odpad a chybné elektrické články a akumulátory; použité galvanické články
a elektrické akumulátory

54

38.32.2

Druhotné kovové suroviny

55

38.32.31.0

Druhotné suroviny zo skla

56

38.32.32.0

Druhotné suroviny z papiera a lepenky

57

38.32.33.0

Druhotné suroviny z plastov

58

38.32.34.0

Druhotné suroviny z kaučuku

59

24.20.11.0

Rúry, rúrky používané na ropovody alebo plynovody, bezšvíkové, z ocele

60

24.20.12.0

Pažnice, čerpacie a vrtné rúrky používané na ropných alebo plynových vrtoch,
bezšvíkové, z ocele

61

24.20.13.0

Ostatné rúry a rúrky, kruhovitého prierezu, z ocele

62

24.20.31.0

Rúry a rúrky používané na ropovody alebo plynovody, zvárané, s vonkajším
priemerom <= 406,4 mm, z ocele

63

24.20.33.0

Ostatné rúry a rúrky kruhovitého prierezu, zvárané, s vonkajším priemerom <=
406,4 mm, z ocele

64

24.20.34.0

Rúry a rúrky, s prierezom iným ako kruhovitým, zvárané, s vonkajším
priemerom <= 406,4 mm, z ocele

65

24.20.40.0

Príslušenstvo na rúry alebo rúrky, z ocele, iné ako liate

66

ex 25.11.23.0

Ostatné konštrukcie a ich časti, dosky, tyče, uholníky, tvarovky a podobné
výrobky zo železa, z ocele alebo hliníka – iba z ocele

67

ex 25.93.13.0

Tkaniny, mriežky (rošty), sieťovina, pletivo zo železného, oceľového alebo
medeného drôtu; plechová mriežkovina, zo železa, z ocele alebo medi – iba
z ocele

68

Motorový benzín, dieselový olej, plynné palivo – v zmysle ustanovení
o spotrebnej dani

69

Vykurovací olej a lubrikačný olej – v zmysle ustanovení o spotrebnej dani

70

ex 10.4

Živočíšne a rastlinné oleje a tuky – výlučne repkový olej

71

ex 20.59.12.0

Emulzie na scitlivenie povrchov používané pri fotografovaní chemické
prípravky používané pri fotografovaní, inde neuvádzané – výlučne tonery bez
tlačiarenskej hlavice do strojov na automatické spracovanie údajov
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PKWiU

Názov tovaru (skupiny tovarov)/názov služby (skupiny služieb)

72

ex 20.59.30.0

Atrament do písacích strojov, atrament na kreslenie a ostatné atramenty –
výlučne atramentové náplne bez tlačiarenskej hlavice do strojov na automatické
spracovanie údajov

73

ex 22.21.30.0

Platne, listy, film, fólia, pás a plastové pásy, nezosilnené, nelaminované alebo
nekombinované s inými materiálmi

74

ex 26.20.21.0

Pamäťové jednotky – výlučne pevné disky (HDD)

75

ex 26.20.22.0

Pevné pamäťové zariadenia – výlučne SSD

76

ex 26.70.13.0

Digitálne fotoaparáty a digitálne videokamery – výlučne digitálne fotoaparáty

77

ex 28.23.26.0

Časti, súčasti a príslušenstvo fotokopírovacích prístrojov – výlučne atramentové
náplne a tlačiarenské hlavice do tlačiarní pre stroje na automatické spracovanie
údajov, tonery s tlačiarenskou hlavicou do tlačiarní pre stroje na automatické
spracovanie údajov

78

ex 58.29.11.0

Softvérové balíky s operačným systémom – výlučne SSD

79

ex 58.29.29.0

Iné softvérové balíky – výlučne SSD

80

ex 59.11.23.0

Iné videá a videonahrávky na diskoch, magnetických páskach a podobných
médiách – SSD

81

Bez ohľadu na Služby prevodu emisií skleníkových plynov uvedené v zákone z 12. júna 2015
symbol podľa o systéme obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov (úradný
PKWiU
vestník z roku 2017, položka 568)

82

41.00.30.0

Stavebné práce na obytných domoch (práce na stavbe nových budov,
rekonštrukcia alebo renovácia existujúcich budov)

83

41.00.40.0

Stavebné práce na nebytových budovách (práce na stavbe nových budov,
rekonštrukcia alebo renovácia existujúcich budov)

84

42.11.20.0

Všeobecné stavebné práce zahŕňajúce stavbu rýchlostných ciest, ciest, ulíc
a iných ciest pre motorové vozidlá a chodcov, a stavba vzletových a pristávacích
dráh

85

42.12.20.0

Všeobecné stavebné práce zahŕňajúce stavbu železníc a podzemných dráh

86

42.13.20.0

Všeobecné stavebné práce zahŕňajúce stavbu mostov a tunelov

87

42.21.21.0

Všeobecné stavebné práce zahŕňajúce stavbu prenosových potrubí

88

42.21.22.0

Všeobecné stavebné práce zahŕňajúce stavbu distribučných sietí vrátane
pomocných prác

89

42.21.23.0

Všeobecné stavebné práce zahŕňajúce budovanie zavlažovacích systémov
(kanalizácie), zberníc a vodovodov, zariadení na sanitáciu vody a kanalizácie
a čerpacích staníc

90

42.21.24.0

Práce zahŕňajúce vŕtanie studní a prívodov vody a budovanie septikov

91

42.22.21.0

Všeobecné stavebné práce zahŕňajúce výstavbu telekomunikácií a elektrického
prenosového vedenia

92

42.22.22.0

Všeobecné stavebné práce zahŕňajúce výstavbu telekomunikácií a elektrického
distribučného vedenia

93

42.22.23.0

Všeobecné stavebné práce zahŕňajúce stavbu elektrární

94

42.91.20.0

Všeobecné stavebné práce zahŕňajúce stavbu prístavných hrádzí, prístavov,
priehrad, vzúvadiel a súvisiacich hydrotechnických zariadení
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PKWiU

Názov tovaru (skupiny tovarov)/názov služby (skupiny služieb)

95

42.99.21.0

Všeobecné stavebné práce zahŕňajúce stavbu výrobných a banských zariadení

96

42.99.22.0

Všeobecné stavebné práce zahŕňajúce stavbu štadiónov a športovísk

97

42.99.29.0

Všeobecné stavebné práce zahŕňajúce stavbu iných stavieb stavebného
inžinierstva

98

43.11.10.0

Práce zahŕňajúce búranie budov

99

43.12.11.0

Práce zahŕňajúce prípravu staveniska na stavbu, okrem zemných prác

100

43.12.12.0

Zemné práce: hĺbenie, hĺbenie kanálov a výkopové práce

101

43.13.10.0

Práce zahŕňajúce ťažobné činnosti a vŕtanie na účely geologického inžinierstva

102

43.21.10.1

Práce zahŕňajúce zavádzanie zariadení elektrickej bezpečnosti

103

43.21.10.2

Práce zahŕňajúce zavádzanie iných elektrických zariadení

104

43.22.11.0

Práce zahŕňajúce budovanie vodoinštalácií a odvodňovacie práce

105

43.22.12.0

Práce zahŕňajúce budovanie vykurovacích, ventilačných a klimatizačných
systémov

106

43.22.20.0

Práce zahŕňajúce zavádzanie plynových zariadení

107

43.29.11.0

Izolačné práce

108

43.29.12.0

Osádzanie oplotení

109

43.29.19.0

Ostatné inštalačné práce, inde neuvádzané.

110

43.31.10.0

Omietacie práce

111

43.32.10.0

Montážne práce súvisiace s tesárstvom

112

43.33.10.0

Práce zahŕňajúce kladenie podláh a obkladanie stien

113

43.33.21.0

Práce zahŕňajúce kladenie podláh a obkladanie stien z terazza, mramoru, žuly
alebo bridlice

114

43.33.29.0

Iné práce zahŕňajúce kladenie podláh a obkladanie stien (vrátane tapetovania),
inde neuvádzané

115

43.34.10.0

Maliarske a natieračské práce

116

43.34.20.0

Výroba a spracovanie skla a sklených výrobkov

117

43.39.11.0

Dekoračné práce

118

43.39.19.0

Práce zahŕňajúce vykonávanie ostatných dokončovacích prác, inde neuvádzané

119

43.91.11.0

Práce zahŕňajúce budovanie strešných systémov

120

43.91.19.0

Práce zahŕňajúce vykonávanie ostatných strešných prác

121

43.99.10.0

Práca zahŕňajúce osádzanie izolácie proti prenikaniu vlhkosti a vody

122

43.99.20.0

Práce zahŕňajúce stavbu a rozoberanie lešenia

123

43.99.30.0

Práce zahŕňajúce budovanie základov vrátane zatĺkania pilót

124

43.99.40.0

Betonárske práce

125

43.99.50.0

Práce zahŕňajúce budovanie oceľových štruktúr

126

43.99.60.0

Práce zahŕňajúce budovanie tehlových a kamenných štruktúr

127

43.99.70.0

Práce zahŕňajúce montovanie a osádzanie prefabrikovaných štruktúr
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PKWiU

128

43.99.90.0

Práce zahŕňajúce vykonávanie ostatných špecializovaných prác, inde
neuvádzané

129

05.10.10.0

Čierne uhlie

130

05.20.10.0

Lignit

131

19.10.10.0

Koks a polokoks z čierneho uhlia, hnedého uhlia alebo rašeliny; retortové uhlie

132

19.20.11.0

Brikety a podobné tuhé palivá vyrobené z čierneho uhlia

133

19.20.12.0

Brikety a podobné tuhé palivá vyrobené z hnedého uhlia

134

ex 26.70.13.0

Digitálne fotoaparáty a digitálne videokamery – výlučne digitálne fotoaparáty

135

26.40.20.0

Televízne prijímače, tiež kombinované s rádiovými prijímačmi alebo
zariadeniami na záznam alebo reprodukciu zvuku alebo obrazu

136

26.20.1

Počítače a iné stroje na automatické spracovanie údajov

137

30.91.20.0

Časti, súčasti a príslušenstvo motocyklov a prívesných vozíkov

138

27.20.2

Elektrické akumulátory a ich časti a súčasti

139

28.11.41.0

Časti a súčasti zážihových motorov s vnútorným spaľovaním, okrem častí
a súčastí leteckých motorov

140

ex 29.31.10.0

Zväzky zapaľovacích káblov a ostatné súpravy drôtov druhu používaného vo
vozidlách, v lietadlách a na lodiach – výlučne zväzky zapaľovacích káblov
a ostatné súpravy drôtov druhu používaného vo vozidlách

141

29.31.21.0

Zapaľovacie sviečky; magnetické zapaľovače (magnetá); magnetodynamá;
zotrvačníky s magnetom; rozdeľovače; zapaľovacie cievky

142

29.31.22.0

Spúšťače, tiež pracujúce ako štartovacie generátory; ostatné generátory a ostatné
príslušenstvo do spaľovacích motorov

143

29.31.23.0

Elektrické signalizačné zariadenia, čelné sklo, zariadenia na odmrazovanie
a odhmlievanie pre motorové vozidlá

144

29.31.30.0

Časti a súčasti ostatných elektrických zariadení pre motorové vozidlá

145

29.32.20.0

Bezpečnostné pásy, airbagy a časti, súčasti a príslušenstvo karosérií

146

29.32.30.0

Časti, súčasti a príslušenstvo pre motorové vozidlá, inde neuvádzané, okrem
motocyklov

147

45.31.1

Služby predaja častí, súčastí a príslušenstva motorových vozidiel, okrem
motocyklov

148

45.32.1

Služby maloobchodného predaja častí, súčastí a príslušenstva motorových
vozidiel v špecializovaných predajniach, okrem motocyklov

149

45.32.2

Ostatné služby maloobchodného predaja častí, súčastí a príslušenstva
motorových vozidiel, okrem motocyklov

150

ex 45.40.10.0

Služby veľkoobchodného predaja motocyklov a ich častí, súčastí a príslušenstva
– výlučne predaj častí, súčastí a príslušenstva pre motocykle

151

ex 45.40.20.0

Služby maloobchodného predaja motocyklov a ich častí, súčastí a príslušenstva
v špecializovaných predajniach – výlučne predaj častí, súčastí a príslušenstva pre
motocykle

152

ex 45.40.30.0

Ostatné služby maloobchodného predaja motocyklov a ich častí, súčastí a príslušenstva
– výlučne maloobchodný predaj častí, súčastí a príslušenstva pre motocykle
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