Nota aktualizacyjna do książki
Nomenklatura scalona (CN) ze stawkami VAT – powiązania z PKWiU 2008 – opisowa wersja CN

KS1359

Zgodnie z rozporządzeniami wykonawczymi Komisji (UE): 2020/1577 z dnia 21 września 2020 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
L 361, z dnia 30.10.2020 r.) oraz 2020/2159 z dnia 16 grudnia 2020 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 431, z dnia 21.12.2020 r.)
zmieniającymi załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie
Wspólnej Taryfy Celnej od dnia 1 stycznia 2021 r. w tekście Nomenklatury Scalonej wprowadza się następujące zmiany:
Strona 90 – kod 0508 00 00 otrzymuje brzmienie:
0508 00

0508 00 10
0508 00 90

Koral i podobne materiały, nieobrobione lub po prostu przygotowane, ale nieobrobione inaczej; skorupy mięczaków, skorupiaków lub szkarłupni i kości sepii, nieobrobione lub po prostu przygotowane, ale nieprzycięte
do kształtu, proszek i ich odpadki:
– Koral czerwony (Corallium rubrum)
– Pozostałe
Koral (z wył. czerwonego) i podobne materiały; skorupy mięczaków, skorupiaków lub szkarłupni, kości sepii,
nieobrobione lub po prostu przygotowane, nieprzycięte do kształtu; proszek i ich odpadki

23%
23%

Strona 382 – po kodzie 3926 90 50 dodaje się:
3926 90 60

– – Osłony ochronne do twarzy/przyłbice

23%

Strona 409 – kod 4401 22 00 otrzymuje brzmienie:
4401 22

4401 22 10
4401 22 90

– – Z drzew innych niż iglaste:
Drewno w postaci wiórków lub kawałków (z wył. w rodzaju stosowanego głównie do barwienia lub w garbarstwie,
i drewna iglastego)
– – – Z eukaliptusa (Eucalyptus spp.)
Drewno w postaci wiórków lub kawałków, z eukaliptusa (Eucalyptus spp.)
– – – Pozostałe
Drewno w postaci wiórków lub kawałków z drzew liściastych z wyjątkiem z eukaliptusa

23%
23%

Strona 568 – po kodzie 6307 90 92 dodaje się:
6307 90 93
6307 90 95

– – – – Maski ochronne:
– – – – – Maski filtrujące (FFP) zgodne z normą EN149; pozostałe maski zgodne z podobnym standardem dla
masek jako sprzęt ochrony dróg oddechowych chroniący przed cząstkami
– – – – – Pozostałe

23%
23%

Strona 783 – po kodzie 8504 90 11 dodaje się:
8504 90 13

8504 90 17

– – – Blachy stalowe i rdzenie, nawet pakietowane lub zwijane
– – – Pozostałe
Części transformatorów i wzbudników gdzie indziej niewymienione (z wył. rdzeni ferrytowych do transformatorów i wzbudników oraz blach stalowych i rdzeni)

23%

23%

Strona 859 – kody 9019 20 00 i 9020 00 00 otrzymują brzmienie:
9019 20
9019 20 10
9019 20 20
9019 20 90

9020
9020 00 10
9020 00 90

– Aparatura do ozonoterapii, tlenoterapii, aerozoloterapii, sztucznego oddychania lub pozostałe respiratory
terapeutyczne:
– – Urządzenia do wentylacji mechanicznej, umożliwiające wentylację inwazyjną
– – Urządzenia do wentylacji mechanicznej, bezinwazyjne
– – Pozostałe, włącznie z częściami i akcesoriami
Aparatura do ozonoterapii, tlenoterapii, aerozoloterapii, sztucznego oddychania inna niż do wentylacji mechanicznej, włącznie z częściami i akcesoriami
Pozostałe aparaty do oddychania oraz maski gazowe, z wyłączeniem masek ochronnych nieposiadających ani
części mechanicznych ani wymiennych filtrów:
– Maski gazowe
– Pozostałe, włącznie z częściami i akcesoriami
Aparaty do oddychania (z wyłączeniem aparatów do sztucznego oddychania lub innych terapeutycznych aparatów do oddychania), włącznie z częściami i akcesoriami

23%
23%
23%

23%
23%

