EUROPAKOMMISSIONEN

Bruxelles, den 23.1.2019
COM(2019) 10 final
ANNEX

BILAG
til
forslag til Rådets gennemførelsesafgørelse
om tilladelse til Polen til at indføre en særlig foranstaltning, der fraviger artikel 226 i
direktiv 2006/112/EF om det fælles merværdiafgiftssystem
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BILAG: Liste over leveringer af varer og tjenesteydelser, der er omfattet af artikel 1
Artikel 1 finder anvendelse på følgende leveringer af varer og tjenesteydelser beskrevet i
henhold til den polske klassificering af varer og tjenesteydelser (PKWiU):
Nr.

DA

PKWiU

Betegnelse for varer (gruppe af varer)/tjenesteydelser (gruppe af tjenesteydelser)

1

24.10.12.0

Ferrolegeringer

2

24.10.14.0

Piller og pulver af råjern, spejljern eller stål

3

24.10.31.0

Fladvalsede produkter af ulegeret stål, kun varmtvalsede, af bredde > = 600 mm

4

24.10.32.0

Fladvalsede produkter af ulegeret stål, kun varmtvalsede, af bredde < 600 mm

5

24.10.35.0

Fladvalsede produkter af andet legeret stål, kun varmtvalsede, af bredde > = 600 mm,
undtagen produkter af silicium-elektrisk stål

6

24.10.36.0

Fladvalsede produkter af andet legeret stål, kun varmtvalsede, af bredde < 600 mm,
undtagen produkter af silicium-elektrisk stål

7

24.10.41.0

Fladvalsede produkter af ulegeret stål, kun koldtvalsede, af bredde >= 600 mm

8

24.10.43.0

Fladvalsede produkter af ulegeret stål, kun koldtvalsede, af bredde >= 600 mm,
undtagen produkter af silicium-elektrisk stål

9

24.10.51.0

Fladvalsede produkter af ulegeret stål, af bredde >= 600 mm, pletterede, belagte eller
overtrukne

10

24.10.52.0

Fladvalsede produkter af andet legeret stål, af bredde >= 600 mm, pletterede, belagte
eller overtrukne

11

24.10.61.0

Varmtvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af ulegeret stål

12

24.10.62.0

Andre stænger af stål, kun smedede, varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede,
herunder varer, der er snoet efter valsningen

13

24.10.65.0

Varmvalsede stænger i uregelmæssigt oprullede ringe, af andet legeret stål

14

24.10.66.0

Andre stænger af andet legeret stål, kun smedede, varmtvalsede, varmttrukne eller
strengpressede, herunder varer, der er snoet efter valsningen

15

24.10.71.0

Åbne profiler, kun varmtvalsede, varmttrukne eller strengpressede, af ulegeret stål

16

24.10.73.0

Åbne profiler, kun varmvalsede, varmttrukne eller strengpressede, af andet legeret stål

17

24.31.10.0

Koldtrukne stænger og massive profiler af ulegeret stål

18

24.31.20.0

Koldtrukne stænger og massive profiler af ulegeret stål, undtagen rustfrit stål

19

24.32.10.0

Flade koldtvalsede stålprodukter, ikke overtrukne, af bredde < 600 mm

20

24.32.20.0

Flade koldtvalsede stålprodukter, pletterede, belagte eller overtrukne, af bredde < 600
mm

21

24.33.11.0

Åbne profiler, koldtbehandlede eller foldede, af ulegeret stål

22

24.33.20.0

Profilplader, af ulegeret stål

23

24.34.11.0

Koldtrukket tråd, af ulegeret stål

24

24.41.10.0

Ubearbejdet sølv eller i form af halvfabrikata eller som pulver

25

ex 24.41.20.0 Guld, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller som pulver, med undtagelse af
investeringsguld som defineret i lovens artikel 121 med forbehold af nr. 27

26

24.41.30.0

Platin, ubearbejdet eller i form af halvfabrikata eller som pulver

27

Uanset

Investeringsguld som defineret i lovens artikel 121

1

DA

Nr.

PKWiU

Betegnelse for varer (gruppe af varer)/tjenesteydelser (gruppe af tjenesteydelser)

PKWiUsymbol

DA

28

ex 24.41.40.0 Uædle metaller eller sølv, guldbelagt, i form af halvfabrikata – udelukkende sølv,
guldbelagt, i form af halvfabrikata

29

ex 24.41.50.0 Uædle metaller belagt med sølv og uædle metaller, sølv eller guld, belagt med platin, i
form af halvfabrikata – udelukkende guld- og sølvbelagt, i form af halvfabrikata

30

24.42.11.0

Ubearbejdet aluminium

31

24.43.11.0

Ubearbejdet bly

32

24.43.12.0

Ubearbejdet zink

33

24.43.13.0

Ubearbejdet tin

34

24.44.12.0

Uraffineret kobber, kobberanoder til elektrolytisk raffinering

35

24.44.13.0

Raffineret kobber og kobberlegeringer i ubearbejdet form, kobberforlegeringer

36

24.44.21.0

Pulver og flager, af kobber

37

24.44.22.0

Stænger og profiler, af kobber

38

24.44.23.0

Tråd af kobber

39

24.45.11.0

Ubearbejdet nikkel

40

ex 24.45.30.0 Andre ikkejernholdige metaller og varer af samme, sintrede keramiske metaller
(cermets); aske og restprodukter indeholdende metaller eller metalforbindelser –
udelukkende ikkeædelt metalaffald og skrot

41

ex 26.11.30.0 Elektroniske integrerede kredsløb – udelukkende processorer

42

ex 26.20.11.0 Bærbare databehandlingsmaskiner, af vægt <= 10 kg, som f.eks. laptops og notebooks,
håndholdte computere (f.eks. notebooks) og lignende – udelukkende bærbare
computere såsom tablets, notebooks, laptops

43

ex 26.30.22.0 Telefoner til celleopdelt netværk eller andre trådløse net – kun mobiltelefoner,
herunder smartphones

44

ex 26.40.60.0 Videospilkonsoller (som anvendes sammen med en fjernsynsmodtager eller en
selvstændig skærm) og andre spilleanordninger med en elektronisk skærm – uden dele
og tilbehør

45

ex 32.12.13.0 Smykker og dele deraf samt andre smykker og dele deraf, af guld og sølv eller belagt
med ædelmetal – udelukkende dele af smykker og dele af andre guld-, sølv- og
platinsmykker, dvs. ufærdige eller ufuldstændige smykker og særskilte dele af smykker
belagt med ædelt metal

46

38.11.49.0

Vrag, som ikke er fartøjer og flydende materiel, til demontering

47

38.11.51.0

Glasaffald

48

38.11.52.0

Papir- og papaffald

49

38.11.54.0

Andet gummiaffald

50

38.11.55.0

Plastaffald

51

38.11.58.0

Metalholdigt affald, bortset fra farligt affald

52

38.12.26.0

Farligt metalaffald

53

38.12.27

Affald og defekte elektriske felter og akkumulatorer, brugte galvaniske celler og
batterier og elektriske akkumulatorer
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54

38.32.2

Sekundære metalråmaterialer

55

38.32.31.0

Sekundære råmaterialer af glas

56

38.32.32.0

Sekundære råmaterialer af papir og pap

57

38.32.33.0

Sekundære råmaterialer af plast

58

38.32.34.0

Sekundære råmaterialer af gummi

59

24.20.11.0

Rør af den art, der anvendes til olie- og gasledninger, sømløse, af stål

60

24.20.12.0

Foringsrør, produktionsrør og borerør af den art, der anvendes ved udvinding af olie og
gas, sømløse, af stål

61

24.20.13.0

Andre rør, sømløse, med cirkulært tværsnit, af stål

62

24.20.31.0

Rør af den art, der anvendes til olie- og gasledninger, svejsede, med udvendig diameter
<= 406,4 mm, af stål

63

24.20.33.0

Andre rør, med cirkulært tværsnit, svejsede, med udvendig diameter <= 406,4 mm, af
stål

64

24.20.34.0

Rør, med ikke-cirkulært tværsnit, svejsede, med en udvendig diameter <= 406,4 mm, af
stål

65

24.20.40.0

Rørfittings af stål, ikke støbte

66

ex 25.11.23.0 Andre konstruktioner og dele af konstruktioner, plader, stænger, profiler o.l., af jern,
stål og aluminium – kun af stål

67

ex 25.93.13.0 Trådvæv, trådnet, tråddug og trådgitter, af jern- og kobbertråd, strækmetal af jern, stål
og kobber – kun af stål

68

Benzin, dieselolie, gas – i henhold til bestemmelserne om punktafgift

69

Fyringsolie og smøreolie – i henhold til bestemmelserne om punktafgift
Animalske og vegetabilske olier og fedtstoffer – udelukkende rapsolie

70

ex 10.4

71

ex 20.59.12.0 Emulsioner til sensibilisering til brug ved fotografering, kemiske præparater til brug
ved fotografering, ikke andetsteds nævnt (i.a.n.) – udelukkende tonere uden et
printerhoved til automatiske databehandlingsmaskiner.

72

ex 20.59.30.0 Skrivemaskinebånd, trykfarver og lignende farver – udelukkende blækpatroner uden et
printerhoved til automatiske databehandlingsmaskiner

73

ex 22.21.30.0 Plader, ark, film, folier, bånd og strimler af plast, ikke forstærket, lamineret eller i
forbindelse med andre materialer

74

ex 26.20.21.0 Hukommelsesenheder – udelukkende harddiske (HDD'er)

75

ex 26.20.22.0 Enheder til solid state storage – udelukkende SSD'er

76

ex 26.70.13.0 Digitalkameraer og videokameraer – udelukkende digitalkameraer

77

ex 28.23.26.0 Dele og tilbehør til fotokopieringsmaskiner – udelukkende blækpatroner og
printerhoveder til printere til automatiske databehandlingsmaskiner, tonere med
printerhoved til printere til automatiske databehandlingsmaskiner

78

ex 58.29.11.0 Operativsystemsoftwarepakker – udelukkende SSD

79

ex 58.29.29.0 Andre softwarepakker – udelukkende SSD'er

80

ex 59.11.23.0 Andre videoer og videooptagelser på disketter, magnetbånd og lignende medier –
udelukkende SSD'er
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81

uanset
PKWiUsymbol

Overførselstjenester vedrørende drivhusgasemissionskvoter som omhandlet i lov af 12.
juni 2015 om ordningen for handel med drivhusgasemissioner (lovtidende 2017, punkt
568)

82

41.00.30.0

Bygge- og anlægsarbejde på beboelsesejendomme (arbejde med opførelse af nye
bygninger, ombygning eller renovering af eksisterende bygninger)

83

41.00.40.0

Bygge- og anlægsarbejde på bygninger, som ikke er beboelsesejendomme (arbejde
med opførelse af nye bygninger, ombygning eller renovering af eksisterende
bygninger)

84

42.11.20.0

Almindeligt bygge- og anlægsarbejde, der omfatter anlæg af motorveje, veje, gader og
andre veje til køretøjer og fodgængere og anlæg af start- og landingsbaner

85

42.12.20.0

Almindeligt bygge- og anlægsarbejde, der omfatter anlæg af jernbaner og
undergrundsbaner

86

42.13.20.0

Almindeligt bygge- og anlægsarbejde, der omfatter anlæg af broer og tunneller

87

42.21.21.0

Almindeligt bygge- og anlægsarbejde, der omfatter etablering af
transmissionsrørledninger

88

42.21.22.0

Almindeligt bygge- og anlægsarbejde, der omfatter etablering af distributionsnet,
herunder hjælpearbejder

89

42.21.23.0

Almindeligt bygge- og anlægsarbejde, der omfatter etablering af
kunstvandingssystemer (kloakker), gennemgående ledninger og vandledninger, udstyr
til vandrensning og spildevandsbehandling og pumpestationer

90

42.21.24.0

Bygge- og anlægsarbejde, der omfatter boring af brønde og vandindtag samt anlæg af
septiktanke

91

42.22.21.0

Almindeligt bygge- og anlægsarbejde, der omfatter etablering af telekommunikationsog eltransmissionsledninger

92

42.22.22.0

Almindeligt bygge- og anlægsarbejde, der omfatter etablering af telekommunikationsog eldistributionsledninger

93

42.22.23.0

Almindeligt bygge- og anlægsarbejde, der omfatter etablering af kraftværker

94

42.91.20.0

Almindeligt bygge- og anlægsarbejde, der omfatter etablering af kajer, havne,
dæmninger, sluser og hydrotekniske anlæg

95

42.99.21.0

Almindeligt bygge- og anlægsarbejde, der omfatter etablering af produktions- og
minefaciliteter

96

42.99.22.0

Almindeligt bygge- og anlægsarbejde, der omfatter etablering af stadioner og
sportspladser

97

42.99.29.0

Almindeligt bygge- og anlægsarbejde, der omfatter etablering af andre anlægsarbejder

98

43.11.10.0

Bygge- og anlægsarbejder, der omfatter nedrivning af bygninger

99

43.12.11.0

Bygge- og anlægsarbejder, der omfatter forberedelse af stedet til bygge- og
anlægsarbejdet, undtagen jordkonstruktioner

100 43.12.12.0

Jordarbejder: gravning, grøftegravning og jordarbejder

101 43.13.10.0

Bygge- og anlægsarbejder, der omfatter udgravning og geologiske boringer

102 43.21.10.1

Bygge- og anlægsarbejder, der omfatter udførelse af elektriske sikkerhedsanlæg

103 43.21.10.2

Bygge- og anlægsarbejder, der omfatter gennemførelse af andre elektriske
installationer
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104 43.22.11.0

Bygge- og anlægsarbejder, der omfatter udførelse af rør- og dræningsarbejder

105 43.22.12.0

Bygge- og anlægsarbejder, der omfatter udførelse af varme-, ventilations- og
klimaanlæg

106 43.22.20.0

Bygge- og anlægsarbejder, der omfatter udførelse af gasanlæg

107 43.29.11.0

Isoleringsarbejde

108 43.29.12.0

Opsætning af hegn

109 43.29.19.0

Udførelse af andre installationer i.a.n.

110 43.31.10.0

Stukkatør- og pudsearbejde

111 43.32.10.0

Opsætning af snedkerarbejde

112 43.33.10.0

Arbejde, der omfatter gulvlægning og vægge

113 43.33.21.0

Bygge- og anlægsarbejder, der omfatter nedlægning af terrazzo, marmor, granit eller
skifer på gulve og vægge

114 43.33.29.0

Andre bygge- og anlægsarbejder, der omfatter lægning af gulve og vægge (herunder
tapetsering), i.a.n.

115 43.34.10.0

Malerarbejde

116 43.34.20.0

Glasproduktionsarbejde

117 43.39.11.0

Arbejde med dekoration

118 43.39.19.0

Bygge- og anlægsarbejder, der omfatter udførelse af andre afsluttende arbejder, i.a.n.

119 43.91.11.0

Bygge- og anlægsarbejder, der omfatter opførelse af tagkonstruktioner

120 43.91.19.0

Bygge- og anlægsarbejder, der omfatter andet tagarbejde

121 43.99.10.0

Bygge- og anlægsarbejder, der omfatter opsætning af fugtighedshæmmende og vandtæt
isolering

122 43.99.20.0

Bygge- og anlægsarbejder, der omfatter opsætning og nedtagning af stilladser

123 43.99.30.0

Bygge- og anlægsarbejder, der omfatter udførelse af fundamenter, herunder
nedramning af pæle

124 43.99.40.0

Betonarbejder

125 43.99.50.0

Bygge- og anlægsarbejder, der omfatter opstilling af stålprofiler

126 43.99.60.0

Bygge- og anlægsarbejder, der omfatter opførelse af murstens- og stenstrukturer

127 43.99.70.0

Bygge- og anlægsarbejder, der omfatter samling og opførelse af præfabrikerede
strukturer

128 43.99.90.0

Bygge- og anlægsarbejder, der omfatter andre specialiserede bygge- og anlægsarbejder
i.a.n.

129 05.10.10.0

Stenkul

130 05.20.10.0

Brunkul

131 19.10.10.0

Koks og halvkoks af stenkul, brunkul eller tørv, retortkul

132 19.20.11.0

Briketter og lignende fast brændsel fremstillet af stenkul

133 19.20.12.0

Briketter og lignende fast brændsel fremstillet af brunkul

134 ex 26.70.13.0 Digitale kameraer til fotografi og digitalkameraer – udelukkende digitalkameraer
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135 26.40.20.0

Fjernsynsmodtagere, også med indbygget radiofonimodtager, lydoptager eller
lydgengiver eller videooptager eller videogengiver

136 26.20.1

Computere og andre automatiske databehandlingsmaskiner

137 30.91.20.0

Dele og tilbehør til motorcykler og sidevogne

138 27.20.2

Elektriske akkumulatorer og dele dertil

139 28.11.41.0

Dele til forbrændingsmotorer med gnisttænding, undtagen dele til flyvemaskinemotorer

140 ex 29.31.10.0 Tændkabelsæt og andre kabelsæt af den art, der anvendes i køretøjer, fly eller fartøjer –

udelukkende tændkabelsæt og andre kabelsæt af den art, der anvendes i
køretøjer
141 29.31.21.0

Tændrør, tændmagneter, tændmagneter, svinghjulsmagneter, strømfordelere og
tændspoler

142 29.31.22.0

Startmotorer, også med generatorfunktion, andre generatorer og andet udstyr til
forbrændingsmotorer

143 29.31.23.0

Elektrisk signaludstyr, vindspejl, defrostere og dugfjernere til motorkøretøjer

144 29.31.30.0

Dele til andet elektrisk udstyr til motorkøretøjer

145 29.32.20.0

Sikkerhedsseler, airbags og dele og tilbehør til karrosserier

146 29.32.30.0

Dele og tilbehør til motorkøretøjer i.a.n., undtagen motorcykler

147 45.31.1

Handel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer, undtagen motorcykler

148 45.32.1

Detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer, undtagen motorcykler

149 45.32.2

Anden detailhandel med reservedele og tilbehør til motorkøretøjer, undtagen
motorcykler

150 ex 45.40.10.0 Engroshandel med motorcykler samt reservedele og tilbehør dertil – udelukkende salg
af reservedele og tilbehør til motorcykler
151 ex 45.40.20.0 Detailhandel med motorcykler samt reservedele og tilbehør dertil – udelukkende salg
af reservedele og tilbehør til motorcykler
152 ex 45.40.30.0 Anden detailhandel med motorcykler samt reservedele og tilbehør dertil – udelukkende
detailsalg af reservedele og tilbehør til motorcykler
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