Załączniki do ustawy z dnia
Załącznik nr 1
WYKAZ WYROBÓW RĘKODZIEŁA LUDOWEGO I ARTYSTYCZNEGO
(ATESTOWANYCH PRZEZ KOMISJE ARTYSTYCZNE I ETNOGRAFICZNE)

Część I. Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego z metalu
Lp.
Symbol PKWiU
Nazwa wyrobu
1
1
2

2
ex 25.71.1
ex 25.72.14.0

3

Wyroby noŜownicze i sztućce z wyłączeniem PKWiU 25.71.15.0
Zawiasy, zamocowania, obsady i podobne wyroby do pojazdów
silnikowych, drzwi, okien, mebli itp., wykonane z metali
nieszlachetnych
3 ex 25.99.24.0
Statuetki i pozostałe wyroby dekoracyjne oraz ramki do fotografii,
obrazków lub podobne, ramki z lusterkami z metali
nieszlachetnych – w tym medale
4 ex 25.99.29.0
Wyroby z metali nieszlachetnych pozostałe, gdzie indziej
niesklasyfikowane
5 ex 26.52.26.0
Koperty do zegarków, obudowy zegarów i ich części
6 ex 27.40.2
Lampy i osprzęt oświetleniowy
7 ex 32.12.13.0
BiŜuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części,
ze złota i srebra lub platerowane metalem szlachetnym
8 ex 32.12.14.0
Pozostałe wyroby wykonane z metali szlachetnych; wyroby z pereł
naturalnych lub hodowlanych, kamieni szlachetnych lub
półszlachetnych – w tym medale z metali szlachetnych, z
wyłączeniem pasków i bransoletek do zegarków oraz ich części
wykonanych z metali szlachetnych
9 ex 32.13.10.0
BiŜuteria sztuczna i podobne wyroby – w tym medale oprawione w
biŜuterię, z wyłączeniem pasków i bransoletek do zegarków oraz
ich części wykonanych z metali nieszlachetnych pokrytych
metalem szlachetnym
Część II. Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego z ceramiki
Lp.
Symbol PKWiU
Nazwa wyrobu
1
2
3
1 ex 23.41.11.0
Zastawy stołowe, naczynia kuchenne oraz pozostałe artykuły
gospodarstwa domowego i toaletowe, z porcelany, równieŜ
chińskiej
2 ex 23.41.12.0
Zastawy stołowe, naczynia kuchenne oraz pozostałe artykuły
gospodarstwa domowego i toaletowe, z wyłączeniem z porcelany,
równieŜ chińskiej
3 ex 23.41.13.0
Statuetki i pozostałe ceramiczne wyroby dekoracyjne
4 ex 23.49.12.0
Pozostałe wyroby ceramiczne, gdzie indziej niesklasyfikowane – z
wyłączeniem wyrobów budowlanych
5 ex 26.52.26.0
Koperty do zegarków, obudowy do zegarów i ich części
6 ex 27.40.2
Lampy i osprzęt oświetleniowy
7 ex 32.13.10.0
BiŜuteria sztuczna i podobne wyroby
8 ex 32.99.41.0
Zapalniczki do papierosów i pozostałe zapalniczki; fajki do tytoniu
(włączając cybuchy), cygarniczki oraz części tych wyrobów
wyłącznie: fajki i cybuchy, cygarniczki do papierosów i cygar oraz
ich części, części fajek, z ceramiki

1
9

2
ex 90.03.12.0

3
Oryginały prac autorów, kompozytorów i pozostałych artystów, z
wyłączeniem artystów wykonawców, malarzy, grafików i rzeźbiarzy
dotyczy wyłącznie:
– współczesnych artystycznych wyrobów z ceramiki innych niŜ
rzeźby i posągi
10 ex 90.03.13.0
Oryginały prac malarzy, grafików i rzeźbiarzy
dotyczy wyłącznie:
– współczesnych oryginałów rzeźb, posągów, z ceramiki
Część III. Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego ze szkła
Lp.
Symbol PKWiU
Nazwa wyrobu
1
1
2

2
ex 23.13.12.0
ex 23.13.13.0

3
Kieliszki i szklanki z wyłączeniem szklano-ceramicznych
Wyroby ze szkła w rodzaju stosowanych do celów stołowych,
kuchennych, toaletowych, biurowych, do dekoracji wnętrz itp.
3 ex 23.19.24.0
Części szklane do lamp i osprzętu oświetleniowego, podświetlane
tablice informacyjne itp.
4 ex 23.19.26.0
Wyroby szklane, gdzie indziej niesklasyfikowane
5 ex 32.13.10.0
BiŜuteria sztuczna i podobne wyroby
dotyczy wyłącznie:
– biŜuterii sztucznej szklanej
6 ex 90.03.12.0
Oryginały prac autorów, kompozytorów i pozostałych artystów, z
wyłączeniem artystów wykonawców, malarzy, grafików i rzeźbiarzy
dotyczy wyłącznie:
– współczesnych artystycznych wyrobów ze szkła innych niŜ
rzeźby i posągi
7 ex 90.03.13.0
Oryginały prac malarzy, grafików i rzeźbiarzy
dotyczy wyłącznie:
– współczesnych oryginałów rzeźb i posągów, ze szkła
Część IV. Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego z drewna, wikliny, słomy,
rogoŜyny, trzciny, łuby oraz papieru
Lp.
Symbol PKWiU
Nazwa wyrobu
1
2
3
1 ex 16.24.12.0
Beczki i pozostałe wyroby bednarskie, z drewna
dotyczy wyłącznie:
– beczek i kompletów beczkowych z drewna iglastego, z drewna
liściastego, baryłek do płynów z drewna
2 ex 16.29.12.0
Przybory stołowe i kuchenne, z drewna
3 ex 16.29.13.0
Intarsje i mozaiki, kasety i szkatułki na biŜuterię lub sztućce i
podobne artykuły, statuetki oraz pozostałe ozdoby, z drewna
4 ex 16.29.14.0
Ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych przedmiotów
oraz pozostałe wyroby, z drewna – z wyłączeniem:
1) części obuwia z drewna (bez cholewek i usztywniaczy);
2) części, ozdób i dodatków z drewna do wyrobów ujętych w
grupowaniach PKWiU: 15.12.11.0 i 32.99.21.0
5 ex 16.29.25.0
Wyroby ze słomy, esparto i pozostałych materiałów w rodzaju
stosowanych do wyplatania; wyroby koszykarskie i wikliniarskie
z wyłączeniem:
– mat z trzciny pospolitej izolacyjnych, mat z trzciny pospolitej
podtynkowych
– mat ze słomy izolacyjnych dla budownictwa
– wyroby z materiałów do wyplatania pozostałych (z wyjątkiem
roślinnych), gdzie indziej niesklasyfikowanych
2

1
6

2
ex 17.22.11.0

3
Papier toaletowy, chusteczki do nosa, chusteczki i ręczniki
higieniczne lub kosmetyczne, obrusy i serwetki wykonane z masy
celulozowej, papieru, waty celulozowej lub wstęg z włókien
celulozowych
dotyczy wyłącznie:
– serwetek i obrusów z papieru, waty celulozowej lub bibułki
tissue
7 ex 17.22.12.0
Podpaski higieniczne i tampony, pieluszki i wkładki dla niemowląt
oraz podobne wyroby sanitarne lub wyroby odzieŜowe i akcesoria
odzieŜowe, wykonane z masy celulozowej, papieru, waty
celulozowej lub wstęg z włókien celulozowych
dotyczy wyłącznie:
– wyrobów do uŜytku domowego z papieru, waty celulozowej
lub bibułki tissue – firanek
8 ex 17.23.13.0
Rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, zeszyty, formularze i
pozostałe artykuły piśmienne, z papieru lub tektury
dotyczy wyłącznie:
– pamiętników
9 ex 17.23.13.0
Rejestry, księgi rachunkowe, skoroszyty, zeszyty, formularze i
pozostałe artykuły piśmienne, z papieru lub tektury
dotyczy wyłącznie:
– albumów na próbki lub do kolekcji, z papieru lub tektury
10 ex 17.29.19.0
Papier do wyrobu papierosów, szpule, cewki, cewki przędzalnicze
i podobne nośniki z masy papierniczej; papier i tektura filtracyjne;
pozostałe artykuły z papieru i tektury, gdzie indziej
niesklasyfikowane
dotyczy wyłącznie:
– koronek i haftów z papieru lub tektury
11 ex 31.00.12.0
Meble do siedzenia o konstrukcji głównie drewnianej
12 ex 31.02.10.0
Meble kuchenne
dotyczy wyłącznie:
– mebli kuchennych drewnianych regionalnych i artystycznych
13 ex 31.09.12.0
Meble drewniane, w rodzaju uŜywanych w sypialniach, pokojach
stołowych i salonach
14 ex 31.09.13.0
Meble drewniane, gdzie indziej niesklasyfikowane
15 ex 31.09.14.0
Meble z tworzyw sztucznych oraz meble wykonane z pozostałych
materiałów (np. z trzciny, wikliny, bambusa)
16 ex 32.13.10.0
BiŜuteria sztuczna i podobne wyroby
dotyczy wyłącznie:
– biŜuterii sztucznej, pozostałej – z drewna
17 ex 32.99.41.0
Zapalniczki do papierosów i pozostałe zapalniczki; fajki do tytoniu
(włączając cybuchy), cygarniczki oraz części tych wyrobów
dotyczy wyłącznie:
– fajek i cybuchów, cygarniczek do papierosów i cygar oraz ich
części, części fajek – o charakterze pamiątkarskim, z drewna
lub korzenia
Część V. Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego włókiennicze
Lp.
Symbol PKWiU
Nazwa wyrobu
1
2
3
1 ex 13.20.1
Tkaniny z włókien naturalnych innych niŜ bawełniane, z
wyłączeniem tkanin specjalnych
2 ex 13.20.20.0
Tkaniny bawełniane
3

1
3

2
ex 13.20.4

3
Tkaniny z okrywą runową, tkaniny ręcznikowe, włączając frotté
oraz pozostałe tkaniny specjalne

z wyjątkiem:
13.20.44.0
13.20.46.0
ex 13.91.19.0

Gaza, z wyłączeniem taśm tkanych
Tkaniny z włókien szklanych, włącznie z taśmami tkanymi
4
Pozostałe dzianiny metraŜowe, włącznie z dzianinami futerkowymi
dotyczy wyłącznie:
- tkanin o ściegu dzianinowym lub szydełkowym
5 ex 13.92.11.0
Koce i pledy, z wyłączeniem koców elektrycznych
6 ex 13.92.12.0
Pościel
7 ex 13.92.13.0
Obrusy i serwety
8 ex 13.92.14.0
Wyroby tekstylne toaletowe i kuchenne
9 ex 13.92.15.0
Firanki, włącznie z draperiami, zasłony i rolety wewnętrzne;
lambrekiny okienne i łóŜkowe
10 ex 13.92.16.0
Wyroby wyposaŜenia wnętrz, gdzie indziej niesklasyfikowane;
zestawy tkanin i przędzy do wykonywania dywaników, gobelinów
itp.
11 ex 13.93.11.0
Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe
wiązane
12 ex 13.93.12.0
Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe tkane,
z wyłączeniem igłowych i flokowanych
13 ex 13.93.13.0
Dywany, chodniki i pozostałe tekstylne pokrycia podłogowe
igłowe
14 ex 13.93.19.0
Pozostałe dywany, chodniki i tekstylne pokrycia podłogowe,
włączając filcowe
15 ex 13.96.17.0
Taśmy tkane; taśmy tkane z osnowy bez wątku, połączone za
pomocą kleju (bolducs); wykończenia itp.
16 ex 13.99.11.0
Tiule i pozostałe wyroby siatkowe, z wyłączeniem tkanin i dzianin;
koronki w sztukach, w postaci taśm lub aplikacji
17 ex 13.99.12.0
Hafty w sztukach, w postaci taśm lub aplikacji
Część VI. Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego odzieŜowe
Symbol PKWiU
Nazwa wyrobu
Lp.
1
2
3
1 ex 13.92.12.0
Pościel
2 ex 13.92.13.0
Obrusy i serwety
3 ex 14.13
Pozostała odzieŜ wierzchnia
z wyjątkiem:
14.13.4
OdzieŜ uŜywana i pozostałe uŜywane artykuły, gdzie indziej
niesklasyfikowane
4 ex 14.14
Bielizna
z wyjątkiem:
14.14.25.0
Biustonosze, pasy, gorsety, szelki, pasy do pończoch, podwiązki i
podobne artykuły oraz ich części
Pozostała odzieŜ i dodatki odzieŜowe
5 ex 14.19
z wyjątkiem:
14.19.12.0
Dresy, ubiory narciarskie, stroje kąpielowe i pozostała odzieŜ, z
dzianin metraŜowych
6 ex 14.31.10.0
Rajstopy, pończochy, skarpetki i pozostałe wyroby pończosznicze
7 ex 14.39.10.0
Blezery, pulowery, swetry rozpinane, kamizelki i podobne wyroby
dziane

4

Część VII. Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego skórzane
Lp.
Symbol PKWiU
Nazwa wyrobu
1
2
3
1 ex 14.11.10.0
OdzieŜ ze skóry lub skóry wtórnej
2 ex 14.20.10.0
OdzieŜ, dodatki odzieŜowe i pozostałe wyroby ze skór
futerkowych, z wyłączeniem nakryć głowy
3 ex 15.12.11.0
Wyroby rymarskie z dowolnego materiału przeznaczone dla
zwierząt – z wyłączeniem biczy i szpicrut, lasek, lasek z siodełkiem
i innych lasek
4 ex 15.12.19.0
Pozostałe wyroby ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej, gdzie
indziej niesklasyfikowane, włączając wyroby w rodzaju
stosowanych w maszynach lub urządzeniach mechanicznych itp.
dotyczy wyłącznie:
– wyrobów ze skóry lub skóry wtórnej, gdzie indziej
niesklasyfikowanych
5 ex 15.20
Obuwie
6 ex 90.03.12.0
Oryginały prac autorów, kompozytorów i pozostałych artystów, z
wyłączeniem artystów wykonawców, malarzy, grafików i
rzeźbiarzy
dotyczy wyłącznie:
– współczesnych artystycznych wyrobów ze skóry
7 ex 90.03.13.0
Oryginały prac malarzy, grafików i rzeźbiarzy
dotyczy wyłącznie:
– współczesnych artystycznych wyrobów ze skóry
Część VIII. Wyroby rękodzieła ludowego i artystycznego osobno niewymienione
Symbol PKWiU
Nazwa wyrobu
Lp.
1
2
3
1 ex 13.99
Wyroby tekstylne, gdzie indziej niesklasyfikowane
dotyczy wyłącznie:
– puszków do pudru
2 ex 15.12
Wyroby rymarskie; torby bagaŜowe, torebki ręczne i podobne
wyroby kaletnicze
– dotyczy wyłącznie: batów i szpicrut
3 ex 16.29
Pozostałe wyroby z drewna; wyroby z korka, słomy i materiałów
w rodzaju stosowanych do wyplatania
dotyczy wyłącznie:
– rączek do parasolek, lasek i podobnych przedmiotów,
– bloków do wyrobu fajek do palenia tytoniu
4 ex 17.29
Pozostałe wyroby z papieru i tektury
dotyczy wyłącznie:
– papierowych ozdóbek
5 ex 20.51
Materiały wybuchowe; zapałki
dotyczy wyłącznie:
– zapałek
6 ex 22.19
Pozostałe wyroby z gumy
dotyczy wyłącznie:
– szczotek gumowych,
– cybuchów fajek z ebonitu,
– grzebieni, spinek, szpilek, wałków do włosów i podobnych
artykułów z ebonitu

5

1
7

2
ex 22.23

8

ex 22.29

9

ex 25.99

10 ex 26.51.32.0
11 ex 28.99

12 ex 30.92

13 ex 32.20.12.0

14 ex 32.99

15 ex 90.03.12.0

16 ex 90.03.13.0

3
Wyroby z tworzyw sztucznych dla budownictwa
dotyczy wyłącznie:
– spręŜystych pokryć podłogowych, tj. płytki winylowe,
linoleum, itp., z tworzyw sztucznych
Pozostałe wyroby z tworzyw sztucznych
dotyczy wyłącznie:
– cygarniczek, grzebieni, wałków do włosów, drobnych
artykułów, z tworzyw sztucznych
Pozostałe gotowe wyroby metalowe, gdzie indziej
niesklasyfikowane
dotyczy wyłącznie:
– termosów i butelek metalowych,
– metalowych odznak i insygniów wojskowych, metalowych
wałków do włosów, metalowych rączek i ram parasolek
Przyrządy traserskie
Pozostałe maszyny specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej
niesklasyfikowane
dotyczy wyłącznie:
– karuzeli, huśtawek, strzelnic i pozostałych urządzeń dla
wesołych miasteczek
Rowery i wózki inwalidzkie
dotyczy wyłącznie:
– wózków dziecięcych
Pozostałe strunowe instrumenty muzyczne – z wyłączeniem
instrumentów muzycznych strunowych smyczkowych oraz gitar i
harf
Pozostałe wyroby, gdzie indziej niesklasyfikowane
dotyczy wyłącznie:
– globusów plastycznych
– tablic do pisania
Oryginały prac autorów, kompozytorów i pozostałych artystów, z
wyłączeniem artystów wykonawców, malarzy, grafików i
rzeźbiarzy
dotyczy wyłącznie:
– prac wykonanych ręcznie np. druków reklamowych
wykonanych przez artystów innych niŜ autorzy, kompozytorzy,
artyści wykonawcy, malarze, graficy i rzeźbiarze
Oryginały prac malarzy, grafików i rzeźbiarzy
dotyczy wyłącznie:
– współczesnych obrazów, rysunków, pasteli, grafik, plakatów,
druków reklamowych wykonanych ręcznie,
– współczesnych oryginałów rzeźb, posągów z dowolnego
materiału

6

Załącznik nr 2
WYKAZ USŁUG, KTÓRYCH ŚWIADCZENIE WYŁĄCZA PODATNIKA Z
OPODATKOWANIA RYCZAŁTEM OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH,
OZNACZONYCH WEDŁUG POLSKIEJ KLASYFIKACJI WYROBÓW I USŁUG
Lp.
Symbol PKWiU
1
2
1
ex 02.40.10

2
3
4

41.00.10.0
41.00.20.0
ex 42.1

5

ex 42.21

6

ex 42.22

7

ex 42.91

8

ex 42.99

Nazwa usługi
3
Usługi związane z leśnictwem
dotyczy wyłącznie:
– doradztwa w zakresie zarządzania lasem
Budynki mieszkalne
Budynki niemieszkalne
Drogi kołowe i szynowe; roboty ogólnobudowlane związane z
budową dróg kołowych i szynowych
dotyczy wyłącznie:
– realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek
obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe
w celu przygotowania lub budowy: dróg i autostrad, dróg
szynowych i kolei podziemnej oraz przejść podziemnych,
mostów i tuneli
Rurociągi przesyłowe i sieci rozdzielcze; roboty ogólnobudowlane
związane z budową rurociągów
dotyczy wyłącznie:
– realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek
obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe
w celu przygotowania lub budowy rurociągów przesyłowych i
sieci rozdzielczych
Linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne; roboty
ogólnobudowlane związane z budową linii telekomunikacyjnych i
elektroenergetycznych
dotyczy wyłącznie:
– realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek
obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe
w celu przygotowania lub budowy rozdzielczych linii
elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych
Pozostałe obiekty inŜynierii wodnej; roboty ogólnobudowlane
związane z budową pozostałych obiektów inŜynierii wodnej
dotyczy wyłącznie:
– realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek
obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe
w celu przygotowania lub budowy portów morskich i
pozostałych obiektów inŜynierii wodnej
Pozostałe obiekty inŜynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej
niesklasyfikowane; roboty ogólnobudowlane związane z budową
pozostałych obiektów inŜynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej
niesklasyfikowane
dotyczy wyłącznie:
– realizacji projektów inwestycyjnych na własny rachunek
obejmującej przedsięwzięcia finansowe, techniczne i rzeczowe
w celu przygotowania lub budowy obiektów górniczych i
produkcyjnych, obiektów innych niŜ budynki i pozostałych
obiektów inŜynierskich
7

9

1

2
46.12

10

46.14

11

46.18

12

46.19

13
14

52.10.12.0
ex 52.10.19.0

15

55.90.13.0

16

58.11.60.0

17

58.12.30.0

18

58.14.40.0

19

58.19.30.0

20

58.21.40.0

21

58.29.50.0

22

ex dział 59

23

dział 60

24
25

63.91.1
63.99

26
27
28

Sekcja K
68.10.1
68.20.1

29

ex 68.3
z wyjątkiem:
68.32.1

3
Usługi pośrednictwa w sprzedaŜy hurtowej paliw, rud, metali i
chemikaliów przemysłowych
Usługi pośrednictwa w sprzedaŜy hurtowej maszyn, urządzeń
przemysłowych, statków i samolotów
Usługi pośrednictwa w sprzedaŜy hurtowej pozostałych
określonych towarów
Usługi pośrednictwa w sprzedaŜy hurtowej towarów róŜnego
rodzaju
Magazynowanie i przechowywanie cieczy i gazów
Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
dotyczy wyłącznie:
– usług magazynowania i przechowywania towarów w strefach
wolnocłowych
Usługi oferowania miejsc sypialnych w wagonach kolejowych i w
pozostałych środkach transportu
Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do ksiąŜek,
broszur, ulotek, map itp.
Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z
wykazów i list (np. adresowych, telefonicznych)
Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do czasopism i
pozostałych periodyków
Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do pozostałych
wyrobów drukowanych
Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z
gier komputerowych
Usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do korzystania z
programów komputerowych
Usługi związane z produkcją filmów, nagrań wideo, programów
telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych
z wyłączeniem:
– sprzedaŜy miejsca lub czasu na cele reklamowe w filmach,
nagraniach wideo i programach telewizyjnych (PKWiU
59.11.30.0),
– usług związanych z wydawaniem nagrań dźwiękowych
(PKWiU 59.20.3),
– udzielania licencji na korzystanie z praw do oryginałów nagrań
dźwiękowych i muzycznych (PKWiU 59.20.40.0)
Usługi związane z nadawaniem programów ogólnodostępnych i
abonamentowych
Usługi agencji informacyjnych
Pozostałe usługi w zakresie informacji, gdzie indziej
niesklasyfikowane
Usługi finansowe i ubezpieczeniowe
Kupno i sprzedaŜ nieruchomości na własny rachunek
Wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi lub
dzierŜawionymi****
Usługi związane z obsługą rynku nieruchomości
Usługi zarządzania nieruchomościami świadczone na zlecenie**

8

1
30
31

2
dział 69
ex dział 70

32

dział 71

33
34
35
36

dział 72
dział 73
74.1
ex 74.20.2

37
38

74.3
ex 74.90.1

39

ex 74.90.20.0

40

77.40

41
42

78.10.1
79.90.32.0

43

79.90.39.0

44

dział 80

45

ex 81.10.10.0

46

ex 82.9

3
Usługi prawne, rachunkowo-księgowe i doradztwa podatkowego
Usługi firm centralnych (head office); usługi doradztwa związane z
zarządzaniem
z wyłączeniem:
usług związanych z zarządzaniem rynkiem rybnym (PKWiU ex
70.22.16.0)
Usługi architektoniczne i inŜynierskie; usługi badań i analiz
technicznych
Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
Usługi reklamowe; usługi badania rynku i opinii publicznej
Usługi w zakresie specjalistycznego projektowania
Usługi fotograficzne specjalistyczne
dotyczy wyłącznie:
– usług fotoreporterów,
– usług wykonywania fotografii reklamowych i podobnych
Usługi tłumaczeń pisemnych i ustnych*
Usługi profesjonalne i techniczne wspomagające i usługi
doradztwa, gdzie indziej niesklasyfikowane
dotyczy wyłącznie:
– usług związanych z wykonywaniem obmiarów budowlanych,
– usług prognozowania pogody,
– usług pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem
wyceny nieruchomości i ubezpieczeń,
– usług doradztwa w zakresie bezpieczeństwa
Pozostałe usługi profesjonalne, techniczne i handlowe, gdzie
indziej niesklasyfikowane
z wyłączeniem:
– usług doradców w zakresie agronomii
DzierŜawa własności intelektualnej i podobnych produktów z
wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim
Usługi świadczone przez urzędy/agencje pracy
Usługi w zakresie rezerwacji centrów konferencyjnych i hal
wystawienniczych
Usługi w zakresie rezerwacji biletów wstępu na imprezy
rekreacyjne, rozrywkowe i sportowe oraz pozostałe usługi w
zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
Usługi detektywistyczne i ochroniarskie
z wyłączeniem:
– robót związanych z instalowaniem systemów
przeciwpoŜarowych i przeciwwłamaniowych z późniejszym
monitoringiem
Usługi pomocnicze związane z utrzymaniem porządku
dotyczy wyłącznie:
– usług związanych z obsługą budynków będących własnością
rządu lub zajmowanych przez instytucje rządowe
Usługi wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej,
gdzie indziej niesklasyfikowane
z wyłączeniem:
– usług przyjmowania telefonów
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2
ex dział 84
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ex dział 85

49
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dział 86
87.10.10.0

51

ex 87.20.1

52

ex 87.30.1

53

ex 88.99.1
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dział 90
ex dział 91
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dział 93
dział 94
96.09.1

*
**
***
****

3
Usługi administracji publicznej i obrony narodowej; usługi w
zakresie obowiązkowych zabezpieczeń społecznych
z wyłączeniem:
– usług związanych ze zwalczaniem poŜarów i zapobieganiem
poŜarom (PKWiU 84.25.11.0)***
Usługi w zakresie edukacji*
z wyłączeniem:
– usług wychowania przedszkolnego (PKWiU 85.10.10.0),***
– usług szkół pozwalających uzyskać zawodowe certyfikaty i
uprawnienia w zakresie prowadzenia statków oraz w zakresie
pilotaŜu (PKWiU ex 85.53.12.0)
Usługi w zakresie opieki zdrowotnej*
Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem zapewniającej
opiekę pielęgniarską*
Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczone osobom
z zaburzeniami psychicznymi
dotyczy wyłącznie:
– usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczonych
osobom z zaburzeniami psychicznymi przez placówki inne niŜ
zarejestrowane szpitale*
Usługi pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczone osobom
w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym
dotyczy wyłącznie:
– usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem świadczonych
osobom w podeszłym wieku i osobom niepełnosprawnym
przez placówki inne niŜ zarejestrowane szpitale*
Pozostałe usługi pomocy społecznej bez zakwaterowania, gdzie
indziej niesklasyfikowane
dotyczy wyłącznie:
– usług pomocy społecznej świadczonych przez psychologów,
psychoterapeutów w placówkach innych niŜ zarejestrowane
szpitale i niezwiązanych z prowadzeniem praktyki prywatnej,*
– pomocy międzynarodowej dla ofiar katastrof, uchodźców i
imigrantów, włącznie z udzielaniem schronienia
Usługi kulturalne i rozrywkowe
Usługi bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałe usługi w
zakresie kultury
z wyłączeniem:
– usług związanych z działalnością ogrodów botanicznych i
zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody
(PKWiU 91.04.1)***
Usługi związane ze sportem, rozrywką i rekreacją
Usługi świadczone przez organizacje członkowskie
Pozostałe usługi indywidualne, gdzie indziej niesklasyfikowane

Wyłączenie nie dotyczy pozarolniczej działalności gospodarczej świadczonej w ramach wolnych
zawodów.
Usługi podlegają opodatkowaniu według stawki 17% przychodów.
Usługi podlegają opodatkowaniu według stawki 8,5% przychodów.
Wyłączenie nie dotyczy przychodów osiąganych z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierŜawy,
poddzierŜawy lub innych umów o podobnym charakterze, o których mowa w art. 6 ust. 1a.
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