
Załącznik nr 2 

 
Ostatnia zmiana (Dz.U. z 2019 r. poz. 1520) — zaznaczona na czerwono (poz. 24b) — weszła w życie dnia 01.09.2019 r. 

 

WYKAZ WYROBÓW AKCYZOWYCH, DO KTÓRYCH STOSUJE SIĘ PROCEDURĘ 
ZAWIESZENIA POBORU AKCYZY I KTÓRYCH PRODUKCJA ODBYWA SIĘ 

W SKŁADZIE PODATKOWYM, O KTÓRYCH MOWA W DYREKTYWIE RADY 92/12/EWG 
 

Poz. Kod CN Nazwa wyrobu (grupy wyrobów) 

1 2 3 

1  ex 1507  Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie —  
jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych  

2  ex 1508  Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane 
chemicznie — jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych  

3  ex 1509  Oliwa i jej frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie —  
jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych  

4  ex 1510 00  Pozostałe oleje i ich frakcje, otrzymywane wyłącznie z oliwek, nawet rafinowane,  
ale niemodyfikowane chemicznie, włącznie z mieszaninami tych olejów lub ich frakcji  
z olejami lub frakcjami objętymi pozycją 1509 — jeżeli są przeznaczone do celów 
opałowych lub napędowych  

5  ex 1511  Olej palmowy i jego frakcje, nawet rafinowany, ale niemodyfikowany chemicznie —  
jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych  

6  ex 1512  Olej z nasion słonecznika, z krokosza balwierskiego lub z nasion bawełny i ich frakcje, 
nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie — jeżeli są przeznaczone do celów 
opałowych lub napędowych  

7  ex 1513  Olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych lub olej babassu i ich frakcje,  
nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie — jeżeli są przeznaczone  
do celów opałowych lub napędowych  

8  ex 1514  Olej rzepakowy, rzepikowy lub gorczycowy oraz ich frakcje, nawet rafinowane,  
ale niemodyfikowane chemicznie — jeżeli są przeznaczone do celów opałowych 
lub napędowych  

9  ex 1515  Pozostałe ciekłe tłuszcze i oleje roślinne (włącznie z olejem jojoba) i ich frakcje,  
nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie — jeżeli są przeznaczone  
do celów opałowych lub napędowych  

10  ex 1516  Tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie 
uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane,  
nawet rafinowane, ale dalej nieprzetworzone — jeżeli są przeznaczone do celów  
opałowych lub napędowych  

11  ex 1517  Margaryna; jadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych  
lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów, z działu 15 Nomenklatury 
Scalonej, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje, objęte pozycją 1516 —  
jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych  

12  ex 1518 00  Tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, gotowane, utlenione, odwodnione, 
siarkowane, napowietrzane, polimeryzowane przez ogrzewanie w próżni lub w gazie 
obojętnym, lub inaczej modyfikowane chemicznie, z wyłączeniem objętych pozycją 1516; 
niejadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, 
lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów z działu 15 Nomenklatury Scalonej, gdzie 
indziej nie-wymienione ani niewłączone — jeżeli są przeznaczone do celów opałowych  
lub napędowych 

13  2203 00  Piwo otrzymywane ze słodu  

14  2204  Wino ze świeżych winogron, włącznie z winami wzmocnionymi; moszcz gronowy,  
inny niż ten objęty pozycją 2009  



 

1 2 3 

15 2205  Wermut i pozostałe wina ze świeżych winogron aromatyzowane roślinami lub 
substancjami aromatycznymi  

16 2206 00  Pozostałe napoje fermentowane (na przykład cydr (cidr), perry i miód pitny) mieszanki 
napojów fermentowanych oraz mieszanki napojów fermentowanych i napojów 
bezalkoholowych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone  

17 2207  Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu 80% obj. lub większej;  
alkohol etylowy i pozostałe wyroby alkoholowe, o dowolnej mocy, skażone  

18 2208  Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% obj.;  
wódki, likiery i pozostałe napoje spirytusowe  

19 ex 2707  
 
 
2707 10  
2707 20  
2707 30  
2707 50  

Oleje i pozostałe produkty destylacji wysokotemperaturowej smoły węglowej; podobne 
produkty, w których masa składników aromatycznych jest większa niż składników 
niearomatycznych, wyłącznie:  
1)  Benzol (benzen)  
2)  Toluol (toluen)  
3)  Ksylol (ksyleny)  
4)  Pozostałe mieszaniny węglowodorów aromatycznych, z których 65% lub więcej 

objętościowo (włącznie ze stratami) destyluje w 250OC zgodnie z metodą ASTM D 86  

20 od ex 2710 12  
do ex 2710 19 68 i  
od ex 2710 20 11  
do ex 2710 20 90  

Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; 
preparaty gdzie indziej niewymienione ani niewłączone, zawierające 70% masy lub więcej 
olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, których  
te oleje stanowią składniki zasadnicze preparatów  

21 ex 2711  Gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe, z wyłączeniem objętych pozycjami 
2711 11 00, 2711 21 00 oraz 2711 29 00  

22 2901 10 00  Węglowodory alifatyczne nasycone  

23 ex 2902  
2902 20 00  
2902 30 00  
2902 41 00  
2902 42 00  
2902 43 00  
2902 44 00  

Węglowodory cykliczne, wyłącznie:  
1)  Benzen  
2)  Toluen  
3)  o-Ksylen  
4)  m-Ksylen  
5)  p-Ksylen  
6)  Mieszaniny izomerów ksylenu  

24 ex 2905 11 00  Metanol (alkohol metylowy) — niebędący pochodzenia syntetycznego —  
jeżeli jest przeznaczony do celów opałowych lub napędowych  

24a ex 3811  
 
 
 
3811 11 90  
3811 19 00  
3811 90 00 

Środki przeciwstukowe, inhibitory utleniania, inhibitory tworzenia się żywic, dodatki 
zwiększające lepkość, preparaty antykorozyjne oraz pozostałe preparaty dodawane  
do olejów mineralnych (włącznie z benzyną) lub do innych cieczy, stosowanych do tych 
samych celów, co oleje mineralne, wy-łącznie:  
1)  Środki przeciwstukowe, na bazie tetraetyloołowiu  
2)  Pozostałe środki przeciwstukowe, na bazie związków ołowiu  
3)  Pozostałe środki przeciwstukowe  
4)  Pozostałe 

24b ex 3824 99 86  
ex 3824 99 92  
ex 3824 99 93  
ex 3824 99 96  

Pozostałe produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów 
pokrewnych (włączając te składające się z mieszanin produktów naturalnych), gdzie 
indziej niewymienione ani niewłączone (wyłączając preparaty przeciwrdzewne 
zawierające aminy jako składniki aktywne i złożone rozpuszczalniki nieorganiczne  
i rozcieńczalniki do lakierów i pro-duktów podobnych) — jeżeli są przeznaczone  
do celów opałowych lub napędowych  

25  ex 3826 00  Biodiesel i jego mieszaniny, niezawierające lub zawierające mniej niż 70% masy olejów 
ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych — jeżeli są 
przeznaczone do celów opałowych lub napędowych  



26  (uchylona)   

27  bez względu  
na kod CN  

Papierosy, tytoń do palenia, cygara i cygaretki  

 
Objaśnienia:  

ex — dotyczy tylko danego wyrobu z danej pozycji lub kodu. 


