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ZAŁĄCZNIK 12 

ex 24.41.10.0  
Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku – 
wyłącznie:  
1) proszek srebra,  

2) srebro technicznie czyste,  

3) srebro o wysokiej czystości,  

4) stopy srebra,  

5) srebro (łącznie z pokrytym złotem lub platyną), w postaci półproduktu, z wyłączeniem 
srebra (także pokrytego złotem lub platyną) w postaci folii ze srebra i stopów srebra (w tym 
pokrytych złotem lub platyną) i półproduktów ze srebra lub ze stopów srebra innych niż w 
postaci taśm, pasów, blach, drutów, prętów, kształtowników, rur  
 
ex 24.41.20.0  

Złoto nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku – 
wyłącznie:  

1) proszek złota,  

2) złoto technicznie czyste,  

3) złoto o wysokiej czystości,  

4) złoto (także pokryte platyną), w postaci półproduktu, z wyłączeniem złota (także 
pokrytego platyną) w postaci folii ze złota i stopów złota (także pokrytych platyną) i 
półproduktów ze złota lub ze stopów złota innych niż w postaci blach, taśm, pasów, drutów, 
prętów, rur  
 
 
ex 24.41.30.0  
Platyna nieobrobiona plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci proszku – 
wyłącznie:  
1) proszek platyny,  

2) proszek palladu,  

3) proszek irydu,  

4) proszek rodu,  

5) platyna technicznie czysta,  



6) pallad technicznie czysty,  

7) iryd technicznie czysty,  

8) rod technicznie czysty,  

9) platyna o wysokiej czystości,  

10) pallad o wysokiej czystości,  

11) iryd o wysokiej czystości,  

12) rod o wysokiej czystości,  

13) platyna w postaci półproduktu, z wyłączeniem platyny w postaci folii z platyny, palladu, 
irydu, osmu, rodu i rutenu i ze stopów tych metali, oraz półproduktów z tych metali i ich 
stopów innych niż w postaci blach, taśm, pasów, drutów, prętów, rur  
 
 
Załącznik 15  
 
12 24.10.31.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, ze stali 
niestopowej  
13 24.10.32.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, ze stali 
niestopowej  
14 24.10.35.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej 
stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej  
15 24.10.36.0 Wyroby płaskie walcowane na gorąco, o szerokości < 600 mm, z pozostałej 
stali stopowej z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej  
16 24.10.41.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, ze stali 
niestopowej  
17 24.10.43.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej 
stali stopowej, z wyłączeniem wyrobów ze stali krzemowej elektrotechnicznej  
18 24.10.51.0 Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, ze stali niestopowej, 
platerowane, powlekane lub pokrywane  
19 24.10.52.0 Wyroby płaskie walcowane, o szerokości >= 600 mm, z pozostałej stali 
stopowej, platerowane, powlekane lub pokrywane  
20 24.10.61.0 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, ze stali 
niestopowej  
21 24.10.62.0 Pozostałe pręty ze stali, nieobrobione więcej niż kute, na gorąco walcowane, 
ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały skręcone  
22 24.10.65.0 Pręty walcowane na gorąco, w nieregularnie zwijanych kręgach, z pozostałej 
stali stopowej  



23 24.10.66.0 Pozostałe pręty z pozostałej stali stopowej, nieobrobione więcej niż kute, na 
gorąco walcowane, ciągnione lub wyciskane, włączając te, które po walcowaniu zostały 
skręcone  
24 24.10.71.0 Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, 
ciągnione na gorąco lub wyciskane, ze stali niestopowej  
25 24.10.73.0 Kształtowniki otwarte, nieobrobione więcej niż walcowane na gorąco, 
ciągnione na gorąco lub wyciskane, z pozostałej stali stopowej 
 
33 24.31.10.0 Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, ze stali 
niestopowej  
34 24.31.20.0 Pręty ciągnione na zimno oraz kątowniki, kształtowniki i profile, z pozostałej 
stali stopowej  
35 24.32.10.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, 
niepokrywane  
36 24.32.20.0 Wyroby płaskie walcowane na zimno, ze stali, o szerokości < 600 mm, 
platerowane, powlekane lub pokrywane  
37 24.33.11.0 Kształtowniki otwarte, formowane lub profilowane na zimno, ze stali 
niestopowej 
38 24.33.20.0 Arkusze żeberkowane ze stali niestopowej  
39 24.34.11.0 Drut ciągniony na zimno, ze stali niestopowej  
40 24.41.10.0 Srebro nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu, lub w postaci 
proszku 
 
45 ex 24.41.50.0 Metale nieszlachetne platerowane srebrem oraz metale nieszlachetne, 
srebro lub złoto, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu półproduktu – 
wyłącznie złoto i srebro, platerowane platyną, nieobrobione inaczej niż do stanu 
półproduktu  
 
46 24.42.11.0 Aluminium nieobrobione plastycznie 
 
56 ex 24.45.30.0 Pozostałe metale nieżelazne i wyroby z nich; cermetale; popiół i 
pozostałości zawierające metale i związki metali – wyłącznie odpady i złom metali 
nieszlachetnych 
 
78 ex 32.12.13.0 Biżuteria i jej części oraz pozostałe wyroby jubilerskie i ich części, ze złota i 
srebra lub platerowane metalem szlachetnym – wyłącznie części biżuterii i części pozostałych 
wyrobów jubilerskich ze złota, srebra i platyny, tj. niewykończone lub niekompletne wyroby 
jubilerskie i wyraźne części biżuterii, w tym pokrywane lub platerowane metalem 
szlachetnym 
 
 


