
 
LISTA PRODUKTÓW I PÓŁPRODUKTÓW POCHODZENIA RO ŚLINNEGO , KTÓRE , ZE WZGL ĘDU 

NA SWOJĄ POSTAĆ,  NIE WYMAGAJ Ą  ZEZWOLENIA 1[1] DLA IMPORTU I ŚWIADECTWA 

FITOSANITARNEGO DLA EKSPORTU ORAZ MOG Ą PODLEGAĆ INSPEKCJI NA TERYTORIUM 

PAŃSTW NALEśĄCYCH DO UNII CELNEJ  
 
Opis produktu Kod celny   

Olej z nasion bawełny, surowy 1512.21.00 Aceite de algodón, en 
bruto  

1512.21.00 

Olej z nasion bawełny, rafinowany 1512.29.00 Aceite de algodón, 
refinado 

1512.29.00 

Olej z ziaren babassu, surowy 1513.21.00 Aceite de almendra de 
babasú, en bruto 

1513.21.00 

Olej z ziaren babassu, rafinowany 1513.29.00 Aceite de almendra de 
babasú, refinado 

1513.29.00 

Olej palmowy, surowy 1513.21.00 Aceite de almendra de 
palma, en bruto 

1513.21.00 

Olej palmowy rafinowany 1513.29.00 Aceite de almendra de 
palma, refinado 

1513.29.00 

Olej z orzeszków ziemnych , 
surowy 

1508.10.00 Aceite de cacahuate 
(cacahuete, maní), en 
bruto 

1508.10.00 

Olej z orzeszków ziemnych, 
rafinowany 

1508.90.00 Aceite de cacahuate 
(cacahuete, maní), 
refinado 

1508.90.00 

Olej z kakao 1804.00.00 Aceite de cacao 1804.00.00 

Olej z krokosza, surowy 1512.11.00 Aceite de cártamo, en 
bruto 

1512.11.00 

olej z krokosza, rafinowany 1512.19.00 Aceite de cártamo, 
refinado 

1512.19.00 

Olej kokosowy (z kopry), surowy 1513.11.00 Aceite de coco (de copra), 
en bruto 

1513.11.00 

Olej kokosowy (z kopry), 
rafinowany 

1513.19.00 Aceite de coco (de copra), 
refinado 

1513.19.00 

Olej słonecznikowy, surowy 1512.11.00 Aceite de girasol, en bruto 1512.11.00 

Olej słonecznikowy rafinowany 1512.19.00 Aceite de girasol, refinado 1512.19.00 

Oliwa z oliwek, surowa 1509.10.00 Aceite de oliva, en bruto 1509.10.00 

Oliwa z oliwek, rafinowana 1509.90.00 Aceite de oliva, refinado 1509.90.00 

Olej palmowy rafinowany 1511.90.90 Aceite de palma , refinado 1511.90.90 

Olej palmowy, surowy 1511.10.00 Aceite de palma africana, 
en bruto 

1511.10.00 

Olejek sosnowy 3301.29.00 Aceite de pino 3301.29.00 

Olejek sosnowy zawierający 
alfaterpinol jako główny składnik 

3805.20.00 Aceite de pino con alfa-
terpineol como 
componente principal 

3805.20.00 

Olej sojowy (soja) surowy, nawet 
odgumowany 

1507.10.00 Aceite de soja (soya) en 
bruto, incluso desgomado 

1507.10.00 

                                                 
1[1] lub pozwolenia fitosanitarnego w krajach, w których obowiązuje niniejsze pojęcie  



olej sojowy (soja) rafinowany 1507.90.00 Aceite de soja (soya) 
refinado 

1507.90.00 

Kwaśne oleje z rafinacji 3823.19.00 Aceites ácidos del 
refinado 

3823.19.00 

 Olej sojowy i jego frakcje, nawet 
rafinowane, ale niemodyfikowane 
chemicznie    

1507.90.00 Aceites de soja (soya) y 
sus fracciones, pero sin 
modificar químicamente 

1507.90.00 

Olejek eteryczny z pomarańczy 
bergamota 

3301.11.00 Aceites esenciales de 
bergamota 

3301.11.00 

Olejek eteryczny z wetiwerii 3301.26.00 Aceites esenciales de 
espicanardo ("vetiver") 

3301.26.00 

Olejek eteryczny z geranium 3301.21.00 Aceites esenciales de 
geranio 

3301.21.00 

Olejek eteryczny z jaśminu 3301.22.00 Aceites esenciales de 
jazmín 

3301.22.00 

Olejki eteryczne z pozostałych 
mięt 

3301.25.00 Aceites esenciales de las 
demás mentas 

3301.25.00 

Olejki eteryczne z lawendy 
(lawenda) lub olej lawendowy 
(hybrydowy) 

3301.23.00 Aceites esenciales de 
lavanda (espliego) o de 
lavandín 

3301.23.00 

Olejki eteryczne z limonki 3301.14.00 Aceites esenciales de lima 3301.14.00 

Olejki eteryczne z cytryny 3301.13.00 Aceites esenciales de 
limón 

3301.13.00 

Olejki eteryczne z mięty 
pieprzowej (Mentha piperita) 

3301.24.00 Aceites esenciales de 
menta piperita (Mentha 
piperita) 

3301.24.00 

Olejki eteryczne z pomarańczy 3301.12.00 Aceites esenciales de 
naranja 

3301.12.00 

Oleje roślinne i ich frakcje, 
ekstryfikowane 

1516.20.90 Aceites vegetales y sus 
fracciones,  
interesterificados 

1516.20.90 

Oleje roślinne i ich frakcje, 
elaidynizowane 

1516.20.90 Aceites vegetales y sus 
fracciones, elaidinizados 

1516.20.90 

Oleje roślinne i ich frakcje, 
częściowo lub całkowicie 
uwodornione 

1516.20.90 Aceites vegetales y sus 
fracciones, parcial o 
totalmente hidrogenados  

1516.20.90 

Oleje roślinne i ich frakcje, 
estryfikowane 

1516.20.90 Aceites vegetales y sus 
fracciones, reesterificados 

1516.20.90 

Oliwki w zalewie 0711.20.00 Aceitunas en salmuera 0711.20.00 

Oliwki, przetworzone lub 
konserwowane (inaczej niŜ za 
pomocą octu lub kwasu octowego) 
(w kaŜdym rodzaju pojemnika), 
niemroŜone 

2005.70.00 Aceitunas preparadas o 
conservadas, (excepto en 
vinagre o en ácido 
acético) (en cualquier tipo 
de envase), sin congelar 

2005.70.00 

Oliwki, przetworzone lub 
zakonserwowane octem lub 
kwasem octowym (wszelkiego 
rodzaju opakowania) 

2001.90.90 Aceitunas preparadas o 
conservadas, en vinagre o 
en ácido acético (en 
cualquier tipo de envase) 

2001.90.90 



Octany celuluzy, uplastycznione 3912.12.00 Acetatos de celulosa 
plastificados 

3912.12.00 

Octany celulozy, nieuplastycznione 3912.11.00 Acetatos de celulosa sin 
plastificar 

3912.11.00 

Cykoria palona 2101.30.00 Achicoria tostada   2101.30.00 

Achiote (annato) 1404.10.10 Achiote (bija) 1404.10.10 

Kwas stearynowy 3823.11.00 Acido esteárico 3823.11.00 

Kwas oleinowy 3823.12.00 Acido oleico 3823.12.00 

Kwasy tłuszczowe oleju talowego 3823.13.00 Acidos grasos del "tall oil" 3823.13.00 

Przemysłowe monokarboksylowe 
kwasy tłuszczowe 

3823.19.00 Acidos grasos 
monocarboxílicos 
industriales  

3823.19.00 

Agar-agar 1302.31.00 Agar-agar 1302.31.00 

Owoce cytrusowe, naczej 
przetworzone lub 
zakonserwowane, nawet 
zawierające dodatek cukru lub 
innej substancji słodzącej, lub 
alkoholu (kaŜdy rodzaj 
opakowania) 

2008.30.00 Agrios (cítricos), 
preparados o 
conservados, incluso con 
adición de azúcar u otro 
edulcorante o alcohol (en 
cualquier tipo de envase) 

2008.30.00 

Czosnek w proszku w 
opakowaniach o zawartości netto 
mniejszej niŜ 5 kg 

0712.90.90 Ajo en polvo, en envases 
de contenido neto inferior 
a 5 kg 

0712.90.90 

Czosnek w proszku w 
opakowaniach o zawartości netto 
nie mniejszej niŜ 5 kg 

0712.90.10 Ajo en polvo, en envases 
de contenido neto superior 
o igual a 5 kg 

0712.90.10 

Morele, naczej przetworzone lub 
zakonserwowane, nawet 
zawierające dodatek cukru lub 
innej substancji słodzącej, lub 
alkoholu (kaŜdy rodzaj 
opakowania) 

2008.50.00 Albaricoques (damascos, 
chabacanos), preparados 
conservados, incluso con 
adición de azúcar u otro 
edulcorante o alcohol (en 
cualquier tipo de envase) 

2008.50.00 

Morele suszone, pakowane do 
sprzedaŜy detalicznej 

0813.10.00 Albaricoques (damascos, 
chabacanos), secos, 
acondicionadas para la 
venta al por menor 

0813.10.00 

Kapary w zalewie 0711.30.00 Alcaparras, en salmuera 0711.30.00 

Alkohol etylowy nieskaŜony o 
objętościowej mocy alkoholu 80 % 
obj. lub większej 

2207.10.10 Alcohol etílico absoluto 
con grado alcohólico 
volumétrico superior o 
igual a 80% vol 

2207.10.10 

Alkohol etylowy nieskaŜony 2208.90.10 Alcohol etílico sin 
desnaturalizar 

2208.90.10 

Alkohol etylowy i pozostałe wyroby 
alkoholowe, o dowolnej mocy, 
skaŜone  

2207.20.00 Alcohol etílico y 
aguardiente 
desnaturalizados, de 
cualquier graduación 

2207.20.00 

etylowy nieskaŜony alkohol 
alkoholu równej lub 
przekraczającej 80% obj 

2207.10.90 Alcoholes etílicos sin 
desnaturalizar con grado 
alcohólico volumétrico 
superior o igual a 80% vol 

2207.10.90 



Przemysłowe alkohole tłuszczowe 3823.70.00 Alcoholes grasos 
industriales 

3823.70.00 

Migdały suche, łuskane 0802.12.00 Almendra seca, sin 
cáscara 

0802.12.00 

Skrobia kukurydziana, pakowana 
do sprzedaŜy detalicznej 

1108.12.00 Almidón de maíz, 
acondicionado para la 
venta al por menor 

1108.12.00 

Skrobia pszenna, pakowana do 
sprzedaŜy detalicznej 

1108.11.00 Almidón de trigo, 
acondicionado para la 
venta al por menor 

1108.11.00 

Dekstryny i pozostałe skrobie 
modyfikowane   

3505.10.20 Almidón pregelatinizado o 
esterificado 

3505.10.20 

Skrobie, pakowane do sprzedaŜy 
detalicznej 

1108.19.00 Almidones, 
acondicionados para la 
venta al por menor 

1108.19.00 

Gliny do zastosowań 
przemysłowych 

2508.40.00 Arcillas de uso industrial 2508.40.00 

Szpinak, szpinak nowozelandzki i 
szpinak ogrodowy, nawet 
gotowane na parze lub w wodzie, 
zamroŜone 

0710.30.00 Armuelles, estén o no 
cocidos en agua o vapor, 
congeladas 

0710.30.00 

RyŜ parboiled 1904.90.10 Arroz precocido 1904.90.10 

Wyroby cukiernicze (włącznie z 
białą czekoladą), niezawierające 
kakao 

1704.90.00 Artículos de confitería sin 
cacao (incluido el 
chocolate blanco)  

1704.90.00 

Groch (Pisum sativum), nawet 
gotowany na parze lub w wodzie, 
zamroŜony 

0710.21.00 Arvejas (guisantes, 
chícharos) (Pisum 
sativum), estén o no 
cocidas en agua o vapor, 
congeladas 

0710.21.00 

Groch (Pisum sativum), 
przetworzony lub zakonserwowany 
octem lub kwasem octowym 
(wszelkiego rodzaju opakowania) 

2001.90.90 Arvejas (guisantes, 
chícharos) (Pisum 
sativum), preparadas o 
conservadas, en vinagre o  
en ácido acético (en 
cualquier tipo de envase) 

2001.90.90 

Groch (Pisum sativum), nie 
przetworzony lub konserwowany 
(inaczej niŜ za pomocą octu lub 
kwasu octowego) (w kaŜdym 
rodzaju pojemnika), zamroŜony 

2005.40.00 Arvejas (guisantes, 
chícharos) (Pisum 
sativum), preparadas o 
conservadas, (excepto en 
vinagre o ácido 
acético)(en cualquier tipo 
de envase), sin congelar 

2005.40.00 

Meble do siedzenia z drewnianą 
ramą, tapicerowane 

9401.61.00 Asientos con armazón de 
madera, con relleno 

9401.61.00 

Meble do siedzenia z drewnianą 
ramą, bez wypełnienia 

9401.69.00 Asientos con armazón de 
madera, sin relleno 

9401.69.00 

Meble do siedzenia trzcinowe, 
wiklinowe, bambusowe lub z 
podobnych materiałów 

9401.50.00 Asientos de roten (ratán), 
mimbre, bambú o materias 
similares. 

9401.50.00 



Płatki owsiane gotowe pakowane 
do sprzedaŜy detalicznej 

1904.90.90 Avena preparada 
acondicionada para la 
venta al por menor 

1904.90.90 

Szafran, pakowany do sprzedaŜy 
detalicznej 

0910.20.00 Azafrán, acondicionado 
para la venta al por menor 

0910.20.00 

Cukier trzcinowy, zawierający 
dodatek środków aromatyzujących 
lub barwiących, w postaci stałej 

1701.91.00 Azúcar de caña, con 
adición de aromatizante o 
colorante, en estado 
sólido 

1701.91.00 

Cukier trzcinowy, surowy, 
niezawierający dodatku środków 
aromatyzujących lub barwiących, 
w postaci stałej 

1701.11.00 Azúcar de caña, en bruto 
sin adición de 
aromatizante ni colorante, 
en estado sólido 

1701.11.00 

Cukier buraczany, zawierający 
dodatek środków aromatyzujących 
lub barwiących, w postaci stałej 

1701.91.00 Azúcar de remolacha, con 
adición de aromatizante o 
colorante, en estado 
sólido 

1701.91.00 

Cukier buraczany, surowy', 
niezawierający dodatku środków 
aromatyzujących lub barwiących, 
w postaci stałej 

1701.12.00 Azúcar de remolacha, en 
bruto sin adición de 
aromatizante ni colorante, 
en estado sólido 

1701.12.00 

Cukier buraczany, w postaci stałej 1701.99.00 Azúcar de remolacha, en 
estado sólido 

1701.99.00 

Cukier trzcinowy, w postaci stałej 1701.99.00 Azúcares de caña, en 
estado sólido 

1701.99.00 

Cukry, chemicznie czyste 2940.00.00 Azúcares químicamente 
puros 

2940.00.00 

Cukry, z wyjątkiem syropu 
sacharozy i karmelu z fruktozą, 
zawierające w stanie suchym 50 % 
masy fruktozy  

1702.90.20 Azúcares, excepto los 
jarabes de sacarosa y los 
caramelizados, con un 
contenido de fructosa, 
calculado sobre producto 
seco, de 50% en peso 

1702.90.20 

Cukry, włącznie z cukrem 
inwertowanym i innymi cukrami 
oraz mieszankami syropów 
cukrowych, zawierającymi w stanie 
suchym 50 % masy fruktozy   

0904.20.20 Azúcares, incluido el 
azúcar invertido y demás 
azúcares, con un 
contenido de fructosa, 
calculado sobre producto 
seco, de 50% en peso 

1702.90.90 

Palety z drewna sosnowego, 
struganego, przybory kuchenne i 
stołowe, z drewna 

4419.00.00 Bandejas de madera de 
pino, cepilladas, para el 
servicio de mesa o de 
cocina   

4419.00.00 

Gofry i wafle  1905.32.00 Barquillos y obleas, 
incluso rellenos 
(“gaufrettes"," wafers") y " 
waffles"  (“gaufres") 

1905.32.00 

napój sojowy (tzw. mleko sojowe), 
nie zawierające pola mlecznych 

2202.90.90 Bebida a base de soya 
(denominada leche de 
soya), que no contenga 
materia láctea 

2202.90.90 



Orzeszki ziemne, przetworzone lub 
zakonserwowane (w kaŜdym 
rodzaju pojemnika) 

2008.11.90 Cacahuates (cacahuetes, 
maníes) preparados o 
conservados (en cualquier 
tipo de envase) 

2008.11.90 

Proszek kakaowy zawierający 
dodatek cukru lub innego środka 
słodzącego 

1806.10.00 Cacao en polvo con 
adición de azúcar u otro 
edulcorante 

1806.10.00 

Kawa rozpuszczalna w 
saszetkach, torbach i butelkach 

2101.11.00 Café instantáneo, en 
sobres, bolsas o frascos 

2101.11.00 

Kawa palona bezkofeinowa 0901.22.00 Café tostado, molido y 
descafeinado 

0901.22.00 

Kawa palona,niepozbawiona 
kofeiny 

0901.21.00 Café tostado, sin 
descafeinar 

0901.21.00 

Dynia cięta, schłodzona 0709.90.90 Calabaza raspada, 
refrigerada 

0709.90.90 

Buliony 2104.10.00 Caldos preparados 2104.10.00 

Cynamon, rozgniatany lub 
mielony, pakowany do sprzedaŜy 
detalicznej 

0906.20.00 Canela triturada o 
pulverizada, 
acondicionada para la 
venta al por menor 

0906.20.00 

Węgiel drzewny (włączając węgiel 
z łupin lub orzechów), nawet 
aglomerowany 

4402.00.00 Carbón vegetal 
(comprendido el de 
cáscaras o de huesos 
(carozos) de frutos), 
incluso aglomerado 

4402.00.00 

Karboksymetyloceluloza i jej sole 3912.31.00 Carboximetilcelulosa y sus 
sales 

3912.31.00 

Szpule do zwijania kabli, 
drewniane 

4421.90.90 Carretes para extender y 
recoger mangueras, de 
madera 

4421.90.90 

Kauczuk (ebonit), utwardzone 
masy, arkusze, taśmy, pręty, 
profile i rury, odpady, proszek 

4017.00.10 Caucho (hule)  
endurecido, en masas, 
planchas, hojas, tiras, 
barras, perfiles y tubos; 
desechos y desperdicios; 
polvo 

4017.00.10 

Cebula suszona, w płatkach 0712.20.90 Cebolla deshidratada en 
hojuelas  

0712.20.90 

Cebule marynowane (wszelkiego 
rodzaju opakowania) 

2001.90.20 Cebolla en encurtido (en 
cualquier tipo de envase) 

2001.90.20 

Cebula w proszku, w 
opakowaniach o zawartości netto 
mniejszych niŜ 5 kg 

0712.20.90 Cebolla en polvo, en 
envases de contenido 
neto inferior a 5 kg 

0712.20.90 

Cebula w proszku, w pojemnikach 
o zawartości netto nie mniejszej 
niŜ 5 kg 

0712.20.10 Cebolla en polvo, en 
envases de contenido 
neto superior o igual a 5 
kg 

0712.20.10 

Cebule w zalewie (solance) 0711.90.20 Cebollas en salmuera 0711.90.20 



Cebule, przetworzone lub 
zakonserwowane octem lub 
kwasem octowym (wszelkiego 
rodzaju opakowania) 

2001.90.20 Cebollas, preparadas o 
conservadas en vinagre o 
en ácido acético (en 
cualquier tipo de envase)  

2001.90.20 

ZboŜa ( z wyłączeniem kukurydzy) 
w postaci ziarna, płatków lub 
inaczej przetworzonego ziarna (z 
wyjątkiem mąki, kasz i mączki), 
wstępnie obgotowane lub inaczej 
przygotowane 

1904.90.90 Cereales (excepto el 
maíz) en grano o en forma 
de copos u otro grano 
trabajado (excepto la 
harina , grañones y 
sémola), precocidos o 
preparados de otro modo 

1904.90.90 

Wiśnie i czereśnie, przetworzone 
lub zakonserwowane, zawierające 
dodatek cukru lub innego środka 
słodzącego lub alkoholu 
(wszelkiego rodzaju opakowania) 

2008.60.00 Cerezas, preparadas o 
conservadas, incluso con 
adición de azúcar u otro 
edulcorante o alcohol (en 
cualquier tipo de envase) 

2008.60.00 

Papryka słodka ,suszona (w 
kaŜdym rodzaju opakowania) 

0904.20.10 Chile dulce seco o 
deshidratado en  cualquier 
tipo de envase. 

0904.20.10 

Papryka słodka, marynowana 0711.90.90 Chile dulce, en salmuera 0711.90.90 

Papryka chili, przetworzona lub 
zakonserwowana octem lub 
kwasem octowym (wszelkiego 
rodzaju opakowania) 

2001.90.90 Chile en conserva  
preparados o conservados 
en vinagre o en ácido 
acético (en cualquier tipo 
de envase)  

2001.90.90 

Papryka chili, konserwowana 
(inaczej niŜ octem lub kwasem 
octowym) (w kaŜdym rodzaju 
pojemnika), zamroŜona 

2004.90.00 Chile en conserva 
(excepto en vinagre o en 
ácido acético) (en 
cualquier tipo de envase), 
congelada 

2004.90.00 

Papryka chili, rozgniatana lub 
mielona 

0904.20.20 Chile triturado o 
pulverizado 

0904.20.20 

Czekolada w blokach, tabliczkach 
lub batonach, o masie mniejszej 
lub równej 2 kg, wypełnione 

1806.31.00 Chocolates en bloques, 
tabletas o barras de peso 
inferior o igual a 2 kg, 
rellenos 

1806.31.00 

Czekolada w blokach, tabliczkach 
lub batonach, o masie mniejszej 
lub równej 2 kg, bez nadzienia 

1806.32.00 Chocolates en bloques, 
tabletas o barras de peso 
inferior o igual a 2 kg, sin 
rellenar 

1806.32.00 

Czekolada i inne przetwory w 
blokach, tabliczkach lub batonach, 
o masie mniejszej lub równej 2 kg, 
z nadzieniem 

1806.90.00 Chocolates y demás 
preparaciones alimenticias 
que contengan cacao en 
bloques, tabletas o barras 
de peso inferior o igual a 2 
kg 

1806.90.00 

Cygara (cygaretki) 2402.10.00 Cigarros (puros) 2402.10.00 

Śliwki przetworzone lub 
zakonserwowane, pakowane do 
sprzedaŜy detalicznej 

2008.99.00 Ciruelas preparadas  o 
conservadas 
acondicionadas para la 
venta al por menor 

2008.99.00 



Śliwki suszone, pakowane do 
sprzedaŜy detalicznej 

0813.20.00 Ciruelas, secas, 
acondicionadas para la 
venta al por menor 

0813.20.00 

Mieszanki owoców (pakowane) 2006.00.00 Cóctel de frutas 
(envasado) 

2006.00.00 

Przetwory owocowe lub 
orzechowe, homogenizowane 
(wszelkiego rodzaju opakowania) 

2007.10.00 Colados de frutas u otros 
frutos (en cualquier tipo de 
envase) 

2007.10.00 

Kalafior suszony lub odwodniony, 
ale dalej nieprzetworzony, w 
kaŜdym rodzaju opakowania. 

0712.90.90  Coliflor seca o 
deshidratada, pero sin otra 
preparación, en  cualquier 
tipo de envase.  

0712.90.90  

Kalafior, w zalewie 0711.90.90 Coliflor, en salmuera 0711.90.90 

Barwniki kadziowe oraz preparaty 
na ich bazie (włącznie z 
wykorzystywanymi w charakterze 
pigmentów) 

3204.15.00 Colorantes a la tina o a la 
cuba (incluidos los 
utilizables directamente 
como colorantes 
pigmentarios) y 
preparaciones a base de 
estos colorantes 

3204.15.00 

Barwniki kwasowe, nawet 
metalizowane, oraz preparaty na 
ich bazie; barwniki zaprawowe 
oraz preparaty na ich bazie 

3204.12.00 Colorantes ácidos, incluso 
metalizados y 
preparaciones a base de 
estos colorantes  

3204.12.00 

 Barwniki zasadowe oraz preparaty 
na ich bazie   

3204.13.00 Colorantes básicos y 
preparaciones a base de 
estos colorantes 

3204.13.00 

Barwniki bezpośrednie oraz 
preparaty na ich bazie 

3204.14.00 Colorantes directos y 
preparaciones a base de 
estos colorantes 

3204.14.00 

Barwniki zawiesinowe oraz 
preparaty na ich bazie 

3204.11.00 Colorantes dispersos y 
preparaciones a base de 
estos colorantes 

3204.11.00 

barwniki Mordant oraz preparaty 
na ich 

3204.12.00 Colorantes para 
mordientes y 
preparaciones a base de 
estos colorantes  

3204.12.00 

Pigmenty i preparaty na ich bazie 3204.17.00 Colorantes pigmentarios y 
preparaciones a base de 
estos colorantes 

3204.17.00 

Barwniki reaktywne oraz preparaty 
na ich bazie 

3204.16.00 Colorantes reactivos y 
preparaciones a base de 
estos colorantes 

3204.16.00 

DŜemy, galaretki owocowe, 
marmolady, przeciery i pasty z 
owoców cytrusowych, otrzymane 
przez gotowanie, nawet z 
dodatkiem cukru lub innego środka 
słodzącego (w kaŜdym rodzaju 
opakowania) 

2007.10.00 Compotas de agrios 
(cítricos), obtenidos por 
cocción, incluso con 
adición de azúcar u otro 
edulcorante (en cualquier 
tipo de envase) 

2007.10.00 



Kompoty, otrzymane przez 
gotowanie, nawet z dodatkiem 
cukru lub innego środka 
słodzącego (w kaŜdym rodzaju 
opakowania) 

2007.10.00 Compotas de frutas u 
otros frutos, obtenidos por 
cocción, incluso con 
adición de azúcar u otro 
edulcorante(en cualquier 
tipo de envase) 

2007.10.00 

Koncentrat przetworzone lub 
zakonserwowane pomidory 
(wszelkiego rodzaju opakowania) 

2002.90.10 Concentrado de tomate 
preparados o conservados 
(en cualquier tipo de 
envase) 

2002.90.10 

Koncentraty z cykorii palonej 2101.30.00 Concentrados de achicoria 
tostada   

2101.30.00 

Koncentraty kawy 2101.11.00 Concentrados de café  2101.11.00 

Koncentraty kawy palonej 2101.30.00 Concentrados de 
sucedáneos del café 
tostados 

2101.30.00 

Koncentraty herbaty 2101.20.00 Concentrados de té 2101.20.00 

Koncentraty Yerba Mate 2101.20.00 Concentrados de yerba 
mate  

2101.20.00 

Przyprawy 2103.90.00 Condimentos compuestos 2103.90.00 

Krem kokosowy (wszelkiego 
rodzaju opakowania) 

2008.19.90 Crema de coco (en 
cualquier tipo de envase) 

2008.19.90 

Krem kukurydziany 2005.80.00 Crema de maíz  2005.80.00 

Śmietanki niezawierające tłuszczu 
mleka 

2106.90.90 Crema no láctea 2106.90.90 

Twaróg sojowy 2106.90.90 Cuajada de soya 2106.90.90 

Kurkuma, pakowana do sprzedaŜy 
detalicznej 

0910.30.00 Cúrcuma, acondicionada 
para la venta al por meno 

0910.30.00 

Curry, pakowane do sprzedaŜy 
detalicznej 

0910.50.00 Curry, acondicionado para 
la venta al por menor. 

0910.50.00 

Wodne destylaty olejków 
eterycznych 

3301.90.00 Destilados acuosos 
aromáticos   

3301.90.00 

Terpentyny 3805.90.00 Dipenteno en bruto  3805.90.00 

Wodne roztwory olejków 
eterycznych 

3301.90.00 Disoluciones acuosas de 
aceites esenciales 

3301.90.00 

Koncentraty olejków eterycznych w  
ciekłych olejach  lub w podobnych 
substancjach, otrzymane w 
procesie maceracji, nawet 
tłuszczami (enfleurage) 

3301.90.00 Disoluciones 
concentradas de aceites 
esenciales en aceites fijos 
o materias análogas, 
obtenidas por enflorado o 
maceración      

3301.90.00 

Koncentraty olejków eterycznych w 
woskach lub podobnych 
substancjach, otrzymane w 
procesie maceracji, nawet 
tłuszczami (enfleurage) 

3301.90.00 Disoluciones 
concentradas de aceites 
esenciales en ceras o 
materias análogas, 
obtenidas por enflorado o 
maceración 

3301.90.00 

Koncentraty olejków eterycznych w 
tłuszczach lub podobnych 
substancjach, otrzymane w 
procesie maceracji, nawet 
tłuszczami (enfleurage) 

3301.90.00 Disoluciones 
concentradas de aceites 
esenciales en grasas o 
materias análogas, 
obtenidas por enflorado o 
maceración 

3301.90.00 



Brzoskwinie zakonserwowane 
tymczasowo 

0812.90.90 Duraznos conservados 
provisionalmente 

0812.90.90 

Kukurydza (jilotes, chilotes) 
przetworzona lub 
zakonserwowana octem lub 
kwasem octowym w kaŜdym 
rodzaju opakowania) 

2001.90.10 Elotitos (jilotes, chilotes) 
preparados o conservados 
en vinagre o en ácido 
acético en cualquier tipo 
de envase) 

2001.90.10 

Szalunki do konstrukcyjnych robót 
betoniarskich 

4418.40.00 Encofrados para 
hormigón, de madera 

4418.40.00 

Terpentyna posiarczynowa i 
pozostały surowy paracymen 

3805.90.00 Esencia de pasta celulosa 
al bisulfito (bisulfito de 
trementina) y demás 
paracimenos  en bruto 

3805.90.00 

Esencje z cykorii palonej 2101.30.00 Esencias de achicoria 
tostada   

2101.30.00 

Esencje kawy 2101.11.00 Esencias de café  2101.11.00 

Esencje z sosny 3805.10.00 Esencias de madera de 
pino  

3805.10.00 

Terpentyny balsamiczne, 
ekstrakcyjne lub siarczanowe 

3805.10.00 Esencias de pasta 
celulósica al sulfato 
(sulfato de trementina) 

3805.10.00 

Esencje z kawy palonej 2101.30.00 Esencias de sucedáneos 
del café tostados 

2101.30.00 

Esencje herbaty 2101.20.00 Esencias de té  2101.20.00 

Terpentyna 3805.10.00 Esencias de trementina  3805.10.00 

Esencje yerba mate 2101.20.00 Esencias de yerba mate   2101.20.00 

Oleje terpenowe produkowane w 
wyniku destylacji lub innej obróbki 
drzew iglastych 

3805.90.00 Esencias terpénicas 
procedentes de la 
destilación o de otros 
tratamientos de la madera 
de coníferas  

3805.90.00 

Szparagi przetworzone lub 
zakonserwowane octem lub 
kwasem octowym (wszelkiego 
rodzaju opakowania) 

2001.90.90 Espárragos, preparados o 
conservados  en vinagre o 
en ácido acético (en 
cualquier tipo de envase) 

2001.90.90 

Szparagi przetworzone lub 
konserwowane (inaczej niŜ za 
pomocą octu lub kwasu octowego) 
(w kaŜdym rodzaju opakowania), 
zamroŜone 

2004.90.00 Espárragos, preparados o 
conservados (excepto en 
vinagre o en ácido 
acético) (en cualquier tipo 
de envase), congelados 

2004.90.00 

Szparagi, nie przetworzone lub 
zakonserwowane (inaczej niŜ za 
pomocą octu lub kwasu octowego) 
(w kaŜdym rodzaju pojemnika), 
zamroŜone 

2005.60.00 Espárragos, preparados o 
conservados (excepto en 
vinagre o en ácido 
acético) (en cualquier tipo 
de envase), sin congelar 

2005.60.00 

Mieszanki przypraw,pakowane do 
sprzedaŜy detalicznej 

0910.91.00 Especies mezcladas, 
acondicionadas para la 
venta al por menor 

0910.91.00 

Gatunki herbat, pakowane do 
sprzedaŜy detalicznej 

0910.99.00 Especies, acondicionadas 
para la venta al por 
menor. 

0910.99.00 



Śluzy i zagęszczacze, nawet 
modyfikowane, pochodzące z 
chleba świętojańskiego, nasion 
chleba świętojańskiego lub z 
nasion rośliny guar 

1302.32.00 Espesativos de la 
algarroba o de su semilla 
o de las semillas de guar, 
incluso modificados 

1302.32.00 

Zagęszczacze pochodzące z 
produktów roślinnych 

1302.39.00 Espesativos derivados de 
los vegetales, incluso 
modificados 

1302.39.00 

Szpinak, szpinak nowozelandzki i 
szpinak ogrodowy , nawet 
gotowane na parze lub zamroŜone 

0710.30.00 Espinacas (incluida la de 
Nueva Zelanda), estén o 
no cocidas en agua o 
vapor, congeladas 

0710.30.00 

Olej palmowy i jego frakcje, nawet 
rafinowany, ale niemodyfikowany 
chemicznie  w którym zawartość 
jodu jest mniejsza niŜ lub równa 48 

1511.90.10 Estearina de palma con un 
índice de yodo inferior o 
igual a 48 

1511.90.10 

Ekstrakty wodorostów morskich i 
pozostałych alg (proszek) 

1212.20.00 Extracto de alga marina 
(en polvo) 

1212.20.00 

Ekstrakt słodowy 1901.90.10 Extracto de malta 1901.90.10 

Ekstrakt akacji   3201.20.00 Extracto de mimosa 
(acacia) 

3201.20.00 

Ekstrakt quebracho   3201.10.00 Extracto de quebracho 3201.10.00 

Ekstrakt z wanilii 1302.19.90 Extracto de vainilla 1302.19.90 

Ekstrakty roślinne, taniny, garbniki 
i ich sole, etery, estry i inne 
pochodne 

1302.19.90 Extractos curtientes de 
origen vegetal; taninos y 
sus sales, éteres, esteres 
y demás derivados 

3201.90.00 

Ekstrakt z cykorii palonej 3201.90.00 Extractos de achicoria 
tostada   

2101.30.00 

Ekstrakty kawy 2101.30.00 Extractos de café  2101.11.00 

Ekstrakty z innych materiałów 
roślinnych 

2101.11.00 Extractos de otras 
materias vegetales 

1302.19.90 

Ekstrakty kawy palonej 1302.19.90 Extractos de sucedáneos 
del café tostados 

2101.30.00 

Ekstrakty herbaty 2101.30.00 Extractos de té  2101.20.00 

Ekstrakty z yerba mate 2101.20.00 Extractos de yerba mate   2101.20.00 

Ekstrakty roślinne z chmielu 1302.13.00 Extractos vegetales de 
lúpulo 

1302.13.00 

Wyciągi roślinne ze złocienia 
(Pyrethrum) lub korzeni roślin 
zawierających rotenon 

1302.14.00 Extractos vegetales de 
pelitre (piretro) o de raíces 
que contengan rotenona 

1302.14.00 

Ekstrakty z lukrecji 1302.12.00 Extractos vegetales de 
regaliz 

1302.12.00 

Wyciągi roślinne do produkcji 
środków owadobójczych, 
grzybobójczych lub podobnych 

1302.19.20 Extractos vegetales, para 
usos insecticidas, 
fungicidas o similares 

1302.19.20 

Wyciągi roślinne stosowane w 
medycynie 

1302.19.20 Extractos vegetales, para 
usos medicinales 

1302.19.10 



Skrobia ziemniaczana (ziemniaki), 
pakowana do sprzedaŜy 
detalicznej 

1108.13.00 Fécula de papa (patata), 
acondicionada para la 
venta al por menor 

1108.13.00 

Skrobia z manioku (maniok), 
pakowana do sprzedaŜy 
detalicznej 

1108.14.00 Fécula de yuca 
(mandioca), 
acondicionada para la 
venta al por menor 

1108.14.00 

Skrobia (innych roślin), 
przeznaczona do sprzedaŜy 
detalicznej 

1108.19.00 Féculas (las demás), 
acondicionadas para la 
venta al por menor 

1108.19.00 

Zapałki 3605.00.00 Fósforos (cerillas) 3605.00.00 

Maliny, niepoddane obróbce 
cieplnej lub ugotowane na parze 
lub w wodzie, zamroŜone, nawet 
zawierające dodatek cukru lub 
innego środka słodzącego 

0811.20.00 Frambuesas, estén o no 
cocidas en agua o vapor, 
congeladas, incluso con 
adición de azúcar u otro 
edulcorante 

0811.20.00 

Truskawki , zakonserwowane 
tymczasowo 

0812.90.10 Fresas (frutillas), 
conservadas 
provisionalmente 

0812.90.10 

Truskawki ,niepoddane obróbce 
cieplnej lub ugotowane na parze 
lub w wodzie, zamroŜone, nawet 
zawierające dodatek cukru lub 
innego środka słodzącego 

0811.10.00 Fresas (frutillas), estén o 
no cocidas en agua o 
vapor, congeladas, incluso 
con adición de azúcar u 
otro edulcorante 

0811.10.00 

Truskawki (truskawki), 
przetworzone lub 
zakonserwowane, zawierające 
dodatek cukru lub innego środka 
słodzącego lub alkoholu 
(wszelkiego rodzaju opakowania) 

2008.80.00 Fresas (frutillas), 
preparadas o 
conservadas, incluso con 
adición de azúcar u otro 
edulcorante o alcohol (en 
cualquier tipo de envase) 

2008.80.00 

Fasola  (Vigna spp., Phaseolus 
spp.), ugotowane na parze lub w 
wodzie, zamroŜone 

0710.22.00 Frijoles (judías, porotos, 
alubias, fréjoles) (Vigna 
spp., Phaseolus spp.), 
estén cocidos en agua o 
vapor, congelados 

0710.22.00 

Fasola (Vigna spp.., Phaseolus 
spp.) łuskana, przetworzona lub 
zakonserwowana (w kaŜdym 
rodzaju opakowania), 
niezamroŜone 

2005.51.00 Frijoles (judías, porotos, 
alubias, fréjoles) (Vigna 
spp., Phaseolus spp.) 
desvainados, preparados 
o conservados (en 
cualquier tipo de envase), 
sin congelar 

2005.51.00 

Fasola  (Vigna spp.., Phaseolus 
spp.) nie przetworzone lub 
zakonserwowane (w kaŜdym 
rodzaju opakowania), 
niezamroŜone 

2005.59.00 Frijoles (judías, porotos, 
alubias, fréjoles) (Vigna 
spp., Phaseolus spp.), 
preparados o conservados 
(en cualquier tipo de 
envase), sin congelar 

2005.59.00 

Fruktoza chemicznie czysta 1702.50.00 Fructosa químicamente 
pura 

1702.50.00 



Pozostała fruktoza i syrop 
fruktozowy, zawierające w stanie 
suchym więcej niŜ 50 % masy 
fruktozy, z wyłączeniem cukru 
inwertowanego 

1702.60.00 Fructosa, con un 
contenido de fructosa, 
calculado sobre producto 
seco, superior al 50% en 
peso, excepto el azúcar 
invertido 

1702.60.00 

Owoce w syropie (wszelkiego 
rodzaju opakowania) 

2006.00.00 Frutas en almíbar(en 
cualquier tipo de envase) 

2006.00.00 

Owoce, orzechy i inne jadalne 
części roślin, przetworzone lub 
zakonserwowane, zawierające 
dodatek cukru lub innego środka 
słodzącego lub alkoholu 
(wszelkiego rodzaju opakowania) 

2008.99.00 Frutas o frutos y demás 
partes comestibles de las 
plantas preparados o 
conservados , incluso con 
adición de azúcar u otro 
edulcorante o alcohol (en 
cualquier tipo de envase) 

2008.99.00 

Owoce tropikalne w solance 0812.90.90 Frutas tropicales en 
salmuera 

0812.90.90 

Mieszanki z owoców, orzechy i 
inne jadalne części roślin, 
przetworzone lub 
zakonserwowane, zawierające 
dodatek cukru lub innego środka 
słodzącego lub alkoholu 
(wszelkiego rodzaju opakowania) 

2008.92.00 Frutas u otros frutos 
mezclados y demás partes 
comestibles de plantas, 
preparadas o 
conservadas, incluso con 
adición de azúcar u otro 
edulcorante o alcohol (en 
cualquier tipo de envase) 

2008.92.00 

Mieszanki orzechów lub owoców 
suszonych, przeznaczone do 
sprzedaŜy detalicznej 

0813.50.00 Frutas u otros frutos 
mezclados, secos 
acondicionadas para la 
venta al por menor 

0813.50.00 

Warzywa, owoce, orzechy, skórki z 
owoców i pozostałe części roślin, 
zakonserwowane cukrem 
(odsączone, lukrowane lub 
kandyzowane)   
 (w kaŜdym rodzaju opakowania) 

2006.00.00 Frutas u otros frutos o sus 
cortezas y demás partes 
de plantas, confitados con 
azúcar (almibarados, 
glaseados o 
escarchados)(en cualquier 
tipo de envase) 

2006.00.00 

Owoce, orzechy i inne jadalne 
części roślin, przetworzone lub 
zakonserwowane octem lub 
kwasem octowym (wszelkiego 
rodzaju opakowania) 

2001.90.90 Frutas u otros frutos y 
demás partes comestibles 
de plantas, preparados o 
conservados en vinagre o 
en ácido acético (en 
cualquier tipo de envase) 

2001.90.90 

Owoce i orzechy, nawet gotowane 
na parze lub mroŜone, zawierające 
dodatek cukru lub innego środka 
słodzącego 

0811.90.00 Frutas u otros frutos, 
estén o no cocidos en 
agua o vapor, congelados 
incluso con adición de 
azúcar u otro edulcorante 

0811.90.00 

Owoce i orzechy, suszone, 
pakowane do sprzedaŜy 
detalicznej 

0813.40.00 Frutas u otros frutos, 
secos, acondicionadas 
para la venta al por menor 

0813.40.00 



Owoce, orzechy i pozostałe 
jadalne części roślin, inaczej 
przetworzone lub 
zakonserwowane, nawet 
zawierające dodatek cukru lub 
innej substancji słodzącej, lub 
alkoholu 

2008.19.90 Frutos de cáscara y 
demás semillas, incluso 
mezclados entre sí, 
preparadas o 
conservadas, incluso con 
adición de azúcar u otro 
edulcorante o alcohol (en 
cualquier tipo de envase) 

2008.19.90 

Słodkie herbatniki; gofry i wafle  1905.31.90 Galletas dulces (con 
adición de edulcorante)  

1905.31.90 

Ciastka (z dodatkiem środka 
słodzącego) kakao, wafle do lodów 

1905.31.10 Galletas dulces (con 
adición de edulcorante) 
con adición de cacao, 
para sandwich de helado 

1905.31.10 

Chemicznie czysta glukoza nie, 
fruktoza 

1702.30.11 Glucosa químicamente 
pura, sin fructosa 

1702.30.11 

Glukozowy, niezawierające 
fruktozy, w przeliczeniu na suchą, 
nie mniej niŜ 20%, ale mniej niŜ 
50% masy, z wyłączeniem cukru 
inwertowanego 

1702.40.00 Glucosa, con un contenido 
de fructosa, calculado 
sobre  producto seco, 
superior o igual al 20% 
pero inferior al 50%, en 
peso, excepto el azúcar 
invertido 

1702.40.00 

Glukoza i syrop glukozowy, 
niezawierające fruktozy lub 
zawierające w stanie suchym 
mniej niŜ 20 % masy fruktozy   

1702.30.20 Glucosa, con un contenido 
de fructosa, calculado 
sobre producto seco, 
inferior al 20% en peso 

1702.30.20 

Guma arabska 1301.20.00 Goma arábiga 1301.20.00 

Szelak 1301.10.00 Goma laca 1301.10.00 

Guma naturalna 1301.90.00 Gomas, naturales 1301.90.00 

śywice naturalne 1301.90.00 Gomorresinas, naturales 1301.90.00 

Tłuszcz kakaowy 1804.00.00 Grasa de cacao 1804.00.00 

Uwodorniony olej rycynowy, tzw. 
"wosk opalowy"  tempoeraturze 
zmiękczania  co najmniej 32 ° C i 
maksymalnej 41 ° C, w rodzaju 
stosowanych jako substytuty 
masła kakaowego. (Dotyczy Gua, 
Ho, Ni, i CR) Tłuszcz roślinny nie 
laurunowy, częściowo 
uwodorniony lub 
transestryfikowany, o powierzchni 
co najmniej 32 zmiękczania 32 ° C, 
a maksymalna 41 ° C (dotyczy 
tylko Es) 

1516.20.10 Grasa vegetal no láurica, 
parcialmente hidrogenada, 
con  ámbito de 
reblandecimiento mínimo 
de 32 °C y máximo de 41 
°C, de los tipos utilizados 
como sucedáneos de 
manteca de cacao.(aplica 
para Gua, Ho, Ni y CR) 
Grasa vegetal no láurica, 
parcialmente hidrogenada 
o transesterificada, con un 
ámbito de 
reblandecimiento mínimo 
de 32 °C y máxima de 41 
°C (aplica solo para Es) 

1516.20.10 

Tłuszcze roślinne i ich frakcje, 
reestryfikowane 

1516.20.90 Grasas vegetales y sus 
fracciones,  reesterificadas 

1516.20.90 



Tłuszcze roślinne i ich frakcje, 
elaidynizowane 

1516.20.90 Grasas vegetales y sus 
fracciones, elaidinizadas 

1516.20.90 

tłuszcze roślinne i ich frakcje, 
estryfikowane wewnętrznie 

1516.20.90 Grasas vegetales y sus 
fracciones, 
interesterificadas 

1516.20.90 

Tłuszcze roślinne i ich frakcje, 
częściowo lub całkowicie 
uwodornione 

1516.20.90 Grasas vegetales y sus 
fracciones, parcial o 
totalmente hidrogenadas  

1516.20.90 

Nektarynki, przetworzone lub 
zakonserwowane, zawierające 
dodatek cukru lub innego środka 
słodzącego lub alkoholu 
(wszelkiego rodzaju opakowania) 

2008.70.00 Griñones, preparados o 
conservados, incluso con 
adición de azúcar u otro 
edulcorante o alcohol (en 
cualquier tipo de envase) 

2008.70.00 

Porzeczki, nawet gotowane na 
parze lub w wodzie, mroŜone, 
zawierające dodatek cukru lub 
innego środka słodzącego) 

0811.20.00 Grosellas, estén o no 
cocidas en agua o vapor, 
congeladas, incluso con 
adición de azúcar u otro 
edulcorante 

0811.20.00 

Wiśnie zakonserwowane 
tymczasowo 

0812.10.10 Guindas conservadas 
provisionalmente 

0812.10.10 

Mączka sojowa 2304.00.10 Harina de  torta de soya 2304.00.10 

Mąka ryŜowa przeznaczona do 
sprzedaŜy detalicznej 

1102.30.00 Harina de arroz 
acondicionada para la 
venta al por menor 

1102.30.00 

Mąka owsiana pakowana do 
sprzedaŜy detalicznej 

1102.90.20 Harina de avena 
acondicionada para la 
venta al por menor 

1102.90.20 

Mąka z gorczycy 2103.30.10 Harina de mostaza 2103.30.10 

Pozostałości i odpady browarnicze 
i gorzelniane 

2303.30.00  Heces y desperdicios de 
cervecería o de destilería. 

2303.30.00  

Liście laurowe, prznaczone do 
sprzedaŜy detalicznej 

0910.40.20 Hojas de laurel, 
condicionadas para la 
venta al por menor. 

0910.40.20 

Przetworykukurydziane otrzymane 
przez spęcznianie lub praŜenie 

1904.10.90 Hojuelas o copos de maíz 
obtenidos por inflado o 
tostado 

1904.10.90 

Grzyby z rodzaju Agaricus, w 
solance 

0711.51.00 Hongos del género 
Agaricus, en salmuera 

0711.51.00 

Grzyby z rodzaju Agaricus, 
przetworzone lub konserwowane 
(inaczej niŜ za pomocą octu lub 
kwasu octowego) (w kaŜdym 
rodzaju pojemnika) 

2003.10.00 Hongos del género 
Agaricus, preparados o 
conservados  (excepto en 
vinagre o en ácido 
acético)   (en cualquier 
tipo de envase) 

2003.10.00 

Grzyby z rodzaju Agaricus, 
suszone, pocięte na kawałki lub w 
plasterkach lub rozgniatane lub 
mielone, ale dalej 
nieprzetworzone, w kaŜdym 
rodzaju opakowania. 

0712.31.00 Hongos del género 
Agaricus, secos, cortados 
en trozo o en rodajas o 
triturados o pulverizados, 
pero sin otra preparación, 
en cualquier tipo de 
envase.  

0712.31.00 



Grzyby inne niŜ z rodzaju 
Agaricus, w solance 

0711.59.00 Hongos diferentes del 
género Agaricus, en 
salmuera 

0711.59.00 

Grzyby trzęsaki (Tremella spp.). 
suszone, pocięte na kawałki lub w 
plasterkach lub rozgniatane lub 
mielone, ale dalej 
nieprzetworzone, w kaŜdym 
opakowaniu. 

0712.33.00 Hongos gelatinosos 
(Tremella spp.) secos, 
cortados en trozo o 
rodajas o triturados o 
pulverizados,  pero sin 
otra preparación, en 
cualquier envases.   

0712.33.00 

Grzyby, z wyjątkiem tych z rodzaju 
Agaricus, przetworzone lub 
konserwowane (inaczej niŜ za 
pomocą octu lub kwasu octowego) 
(w kaŜdym rodzaju opakowania) 

2003.90.00 Hongos, excepto los del 
género Agaricus, 
preparados o conservados 
(excepto en vinagre o en 
ácido acético) (en 
cualquier tipo de envase)    

2003.90.00 

Warzywa (w tym korzenie i bulwy 
jadalne, nawet dzikie) łuskane lub 
nie łuskane, nawet gotowane na 
parze lub zamroŜone 

0710.29.00 Hortalizas (incluso 
silvestres) de vaina, 
desvainadas o sin 
desvainar, estén o no 
cocidas en agua o vapor, 
congeladas     

0710.29.00 

Warzywa (w tym korzenie i bulwy 
jadalne, nawet dzikie) mieszane, 
przetworzone lub konserwowane 
(inaczej niŜ za pomocą octu lub 
kwasu octowego) (w kaŜdym 
rodzaju pojemnika), zamroŜone 

2004.90.00 Hortalizas (incluso 
silvestres) mezcladas, 
preparadas o conservadas  
(excepto en vinagre o en 
ácido acético ) (en 
cualquier tipo de envase), 
congeladas 

2004.90.00 

Warzywa (w tym dzikich) 
mieszane, nie przetworzone lub 
konserwowane (inaczej niŜ za 
pomocą octu lub kwasu octowego) 
(w kaŜdym rodzaju pojemnika), 
zamroŜone 

2005.90.00 Hortalizas (incluso 
silvestres) mezcladas, 
preparadas o conservadas   
(excepto en vinagre o en 
ácido acético ) (en 
cualquier tipo de envase), 
sin congelar 

2005.90.00 

Warzywa (w tym dzikich) 
przetworzone lub konserwowane 
(inaczej niŜ za pomocą octu lub 
kwasu octowego) (w kaŜdym 
rodzaju pojemnika), zamroŜone 

2004.90.00 Hortalizas (incluso 
silvestres) preparadas o 
conservadas (excepto en 
vinagre o en ácido 
acético)  (en cualquier tipo 
de envase), congeladas 

2004.90.00 

Warzywa (w tym dzikich), 
mieszany, nawet gotowane na 
parze lub w wodzie, zamroŜone 

0710.90.00 Hortalizas (incluso 
silvestres),   mezcladas, 
estén o no cocidas en 
agua o vapor, congeladas 

0710.90.00 



Warzywa (w tym dzikich), 
zakonserwowane cukrem 
(odsączone, lukrowane lub 
kandyzowane) (w kaŜdym rodzaju 
pojemnika) 

2006.00.00 Hortalizas (incluso 
silvestres), confitados con 
azúcar (almibarados, 
glaseados o 
escarchados)(en cualquier 
tipo de envase) 

2006.00.00 

Warzywa (w tym dzikich zwierząt), 
nawet gotowane na parze lub 
zamroŜone 

0710.80.00 Hortalizas (incluso 
silvestres), estén o no 
cocidas en agua o vapor, 
congeladas 

0710.80.00 

Warzywa (w tym dzikich), nie 
przetworzone lub konserwowane 
(inaczej niŜ za pomocą octu lub 
kwasu octowego) (w kaŜdym 
rodzaju pojemnika), zamroŜone 

2005.90.00 Hortalizas (incluso 
silvestres), preparadas o 
conservadas   (excepto en 
vinagre o en ácido acético 
)   (en cualquier tipo de 
envase), sin congelar 

2005.90.00 

Warzywa (w tym korzenie i bulwy 
jadalne, nawet dzikie), 
przetworzone lub 
zakonserwowane octem lub 
kwasem octowym (wszelkiego 
rodzaju opakowania) 

2001.90.90 Hortalizas (inclusos 
silvestres), preparadas o 
conservadas en vinagre o 
en ácido acético (en 
cualquier tipo de envase) 

2001.90.90 

Warzywa homogenizowane 
(wszelkiego rodzaju opakowania), 
nie mroŜone 

2005.10.00 Hortalizas 
homogeneizadas, (en 
cualquier tipo de envase), 
sin congelar 

2005.10.00 

Hostie i podobne produkty 1905.90.00 Hostias y productos 
similares 

1905.90.00 

Inulina, pakowana do sprzedaŜy 
detalicznej 

1108.20.00 Inulina, acondicionada 
para la venta al por menor 

1108.20.00 

Galaretki cytrusowe (cytrusy), 
otrzymane przez gotowanie, nawet 
z dodatkiem cukru lub innego 
środka słodzącego (w kaŜdym 
rodzaju pojemnika) 

2007.91.00 Jaleas de agrios (cítricos), 
obtenidas por cocción, 
incluso con adición de 
azúcar u otro edulcorante 
(en cualquier tipo de 
envase) 

2007.91.00 

Galaretki owocowe, orzechowe, 
otrzymane przez gotowanie, nawet 
z dodatkiem cukru lub innego 
środka słodzącego (w kaŜdym 
rodzaju pojemnika) 

2007.99.90 Jaleas de frutas u otros 
frutos, obtenidas por 
cocción, incluso con 
adición de azúcar u otro 
edulcorante (en cualquier 
tipo de envase) 

2007.99.90 

Pozostała fruktoza i syrop 
fruktozowy, zawierające w stanie 
suchym więcej niŜ 50 % masy 
fruktozy, z wyłączeniem cukru 
inwertowanego   

1702.60.00 Jarabe de fructosa, con un 
contenido de fructosa, 
calculado sobre producto 
seco, superior al 50% en 
peso, excepto el azúcar 
invertido 

1702.60.00 



Glukoza i syrop glukozowy, 
zawierające w stanie suchym co 
najmniej 20 % masy, ale mniej niŜ 
50 % masy fruktozy, z 
wyłączeniem cukru inwertowanego  

1702.40.00 Jarabe de glucosa, con un 
contenido de fructosa, 
calculado sobre  producto 
seco, superior o igual al 
20% pero inferior al 50%, 
en peso, excepto el 
azúcar invertido 

1702.40.00 

Glukoza i syrop glukozowy, 
niezawierające fruktozy lub 
zawierające w stanie suchym 
mniej niŜ 20 % masy fruktozy  

1702.30.12 Jarabe de glucosa, sin 
fructosa 

1702.30.12 

Cukry, włącznie z cukrem 
inwertowanym i innymi cukrami 
oraz mieszankami syropów 
cukrowych, zawierającymi w stanie 
suchym 50 % masy fruktozy  

1702.90.90 Jarabes de azúcar, con un 
contenido de fructosa, 
calculado sobre producto 
seco, de 50% en peso 

1702.90.90 

Syropy cukrowe, z wyjątkiem 
syropu sacharozy i karmelu z 
fruktozą, zawierające w stanie 
suchym 50 % masy fruktozy  

1702.90.20 Jarabes, excepto los 
jarabes de sacarosa y los 
caramelizados, con un 
contenido de fructosa, 
calculado sobre producto 
seco, de 50% en peso 

1702.90.20 

Imbir marynowany (wszelkiego 
rodzaju opakowania) 

2001.90.90 Jengibre en vinagre (en 
cualquier tipo de envase) 

2001.90.90 

Imbir, rozgniatany lub mielony, 
pakowane do sprzedaŜy 
detalicznej 

0910.10.12 Jengibre seco, triturado o 
pulverizado, 
acondicionado para la 
venta al por menor 

0910.10.12 

Koncentrat soku wiśniowym, nawet 
mroŜony 

2009.80.10 Jugo concentrado  de 
cereza, incluso congelado 

2009.80.10 

Koncentrat soku tarniny, nawet 
mroŜony 

2009.80.10 Jugo concentrado de  
endrina, incluso congelado 

2009.80.10 

Koncentrat soku z pigwy, nawet 
mroŜony 

2009.80.10 Jugo concentrado de  
membrillo, incluso 
congelado 

2009.80.10 

Koncentrat soku z moreli, włącznie 
z zamroŜonym 

2009.80.10 

Jugo concentrado de 
albaricoque (damasco, 
chabacano), incluso 
congelado 2009.80.10 

Koncentrat soku ze śliwki, nawet 
mroŜony 2009.80.10 

Jugo concentrado de 
ciruela, incluso congelado 2009.80.10 

Koncentrat sokuz brzoskwini, 
nawet mroŜony 

2009.80.10 

Jugo concentrado de 
melocotón (durazno), 
incluso congelado 2009.80.10 

Koncentrat soku z gruszki, nawet 
mroŜony 2009.80.10 

Jugo concentrado de pera, 
incluso congelado 2009.80.10 

koncentrat  soku tamaryndy 

2009.80.40 
Jugo concentrado de 
tamarindo  2009.80.40 



Sok z dowolnego innego 
pojedynczego owocu cytrusowego  
O liczbie Brixa nieprzekraczającej 
20  

2009.31.00 

Jugo de cualquier otro 
agrio (cítrico) de valor Brix 
inferior o igual a 20 2009.31.00 

Sok z dowolnego innego 
pojedynczego owocu cytrusowego 2009.39.00 

Jugo de cualquier otro 
agrio (cítrico),  2009.39.00 

Sok z gaunabany (Annona 
muricata) 2009.80.30 

Jugo de guanábana 
(Annona muricata) 2009.80.30 

Koncentrat soku jabłkowego, 
włącznie z zamroŜonymi 

2009.79.10 

Jugo de manzana 
concentrado, incluso 
congelado 2009.79.10 

Sok jabłkowy o liczbie Brixa 
nieprzekraczającej 20  2009.71.00 

Jugo de manzana de valor 
Brix inferior o igual a 20 2009.71.00 

sok z marakui (Passiflora spp.) 

2009.80.20 
Jugo de maracuyá 
(Passiflora spp.) 2009.80.20 

Koncentrat soku pomarańczowego 

2009.19.10 
Jugo de naranja 
concentrado 2009.19.10 

Sok pomarańczowy mroŜony 
2009.11.00 

Jugo de naranja 
congelado 2009.11.00 

Sok pomarańczowy nie mroŜone, 
lio liczbie Brixa nieprzekraczającej 
20  

2009.12.00 

Jugo de naranja sin 
congelar, de  valor Brix 
inferior o igual a 20 2009.12.00 

Sok ananasowy (ananas) o liczbie 
Brixa nieprzekraczającej 20  

2009.41.00 

Jugo de piña tropical 
(ananá) de valor Brix 
inferior o igual a 20 2009.41.00 

Sok pomidorowy 2009.50.00 Jugo de tomate 2009.50.00 
Sok grejpfrutowyo liczbie Brixa 
nieprzekraczającej 20  

2009.21.00 

Jugo de toronja o pomelo 
de valor Brix inferior o 
igual a 20 2009.21.00 

Sok grejpfrutowy, skoncentrowany 

2009.29.10 
Jugo de toronja o pomelo, 
concentrado 2009.29.10 

Zagęszczony sok winogronowy, 
włącznie z zamroŜonymi 2009.69.10 

Jugo de uva concentrado, 
incluso congelado 2009.69.10 

Sok winogronowy o liczbie Brixa 
nieprzekraczającej 30  2009.61.00 

Jugo de uva de valor Brix 
inferior o igual a 30 2009.61.00 

KaŜdy sok owocowy i warzywny 

2009.80.90 

Jugos de cualquier otra 
fruta o fruto, u hortaliza 
(incluso silvestres) 2009.80.90 

Sok jabłkowy 2009.79.90 Jugos de manzana 2009.79.90 
Sok pomarańczowy 2009.19.90 Jugos de naranja 2009.19.90 
Inne soki warzywne 

1302.19.90 
Jugos de otras materias 
vegetales 1302.19.90 

Sok grejpfrutowy 2009.29.90 Jugos de toronja o pomelo 2009.29.90 
Sok z winogron 2009.69.90 Jugos de uva 2009.69.90 
Sok z chmielu 1302.13.00 Jugos vegetales de lúpulo 1302.13.00 
Soki warzywne, ze złocienia 
(Pyrethrum) lub korzeni roślin 
zawierających rotenon 

1302.14.00 

Jugos vegetales de pelitre 
(piretro) o de raíces que 
contengan rotenona 1302.14.00 

Sok z lukrecji 1302.12.00 Jugos vegetales de regaliz 1302.12.00 



Soki warzywne, do produkcji 
środków owadobójczych, 
grzybobójczych lub podobnych 1302.19.20 

Jugos vegetales, para 
usos insecticidas, 
fungicidas o similares 1302.19.20 

Soki warzywne stosowane w 
lecznictwie 1302.19.10 

Jugos vegetales, para 
usos medicinales 1302.19.10 

Ketchup   2103.20.00 Ketchup   2103.20.00 
Celuloza i jej pochodne 
chemiczne, w formach 
podstawowych 

3912.90.00 

Las demás celulosas y 
sus derivados químicos, 
en formas primarias 3912.90.00 

Naturalny lateks kauczukowy, 
nawet wstępnie wulkanizowany  4001.10.00 

Látex de caucho natural, 
incluso prevulcanizado  4001.10.00 

Lecytyna sojowa 2106.90.10 Lecitina de soya  2106.90.10 
Lecytyna sojowa 2923.20.00 Lecitina de soya,  2923.20.00 
Kultury droŜdŜy 

2102.10.10 
Levaduras madre para 
cultivo 2102.10.10 

DroŜdŜe martwe 2102.20.00 Levaduras muertas  2102.20.00 
DroŜdŜe Ŝywe 2102.10.90 Levaduras vivas 2102.10.90 
 Makuchy i inne pozostałości stałe, 
nawet mielone lub w postaci 
granulek, pozostałe z ekstrakcji 
oleju sojowego   
  

2304.00.90  

Los demás (torta y demás 
residuos sólidos de la 
extracción del aceite de 
soja (soya), incluso 
molidos o en “pellets”) 2304.00.90  

Inne olejki eteryczne cytrusowe 
(cytrusy) 

3301.19.00 

Los demás aceites 
esenciales de agrios 
(cítricos) 3301.19.00 

Inne olejki eteryczne inne niŜ z 
owoców cytrusowych (Citrus) 

3301.29.00 

Los demás aceites 
esenciales excepto de 
agrios (cítricos) 3301.29.00 

Etery celulozy, pozostałe 

3912.39.00 
Los demás éteres de 
celulosa 3912.39.00 

Inne grzyby suszone, drobno 
krojone lub rozgniatane lub 
mielone, ale dalej 
nieprzetworzone, w kaŜdym 
rodzaju opakowania. 

0712.39.00 

Los demás hongos secos, 
cortados en trozo o en 
rodajas o triturados o 
pulverizados, pero sin otra 
preparación,  en cualquier 
tipo de envase.    0712.39.00 

Sok ananasowy, pozostałe 

2009.49.00 
Los demás jugo de piña 
tropical (ananá) 2009.49.00 

Drewno okleinowane 
4412.22.00 
4412.23.00 
4412.29.00 
4412.92.00 
4412.93.00 
4412.99.00 Madera chapada 

4412.22.00 
4412.23.00 
4412.29.00 
4412.92.00 
4412.93.00 
4412.99.00 



Sklejka 

4412.13.00 
4412.14.00 
4412.19.00 
4412.22.00 
4412.23.00 
4412.29.00 
4412.92.00 
4412.93.00 
4412.99.00 Madera contrachapada 

4412.13.00 
4412.14.00 
4412.19.00 
4412.22.00 
4412.23.00 
4412.29.00 
4412.92.00 
4412.93.00 
4412.99.00 

drewno laminowane 
4412.22.00 
4412.23.00 
4412.29.00 
4412.92.00 
4412.93.00 
4412.99.00 Madera estratificada  

4412.22.00 
4412.23.00 
4412.29.00 
4412.92.00 
4412.93.00 
4412.99.00 

Kukurydza cukrowa (Zea mays 
var. saccharata), przetworzona lub 
konserwowana (inaczej niŜ za 
pomocą octu lub kwasu octowego) 
(w kaŜdym rodzaju pojemnika), 
niezamroŜona 

2005.80.00 

Maíz dulce (Zea mays var. 
saccharata), preparado o 
conservado (excepto en 
vinagre o en ácido 
acético) (en cualquier tipo 
de envase), sin congelar 2005.80.00 

Kukurydza, (niepoddane obróbce 
cieplnej lub ugotowane na parze 
lub w wodzie), zamroŜone  

0710.40.00 

Maíz dulce, esté o no 
cocido en agua o vapor, 
congelado 0710.40.00 

Kolby kukurydzy, zakonserwowane 
w solance, w kaŜdym rodzaju 
pojemnika 

2008.99.00 

Maíz tierno en mazorcas 
(elotitos o chilotes), 
conservado en salmuera, 
en cualquier tipo de 
envase 2008.99.00 

Słód palony, proszek 1107.20.00 Malta tostada, en polvo 1107.20.00 
Maltoza czysta chermicznie 

1702.90.10 
Maltosa químicamente 
pura 1702.90.10 

Masło kakaowe 1804.00.00 Manteca de cacao 1804.00.00 
Masło roślinne 1516.20.90 Manteca vegetal 1516.20.90 
Masło orzechowe (orzeszki 
ziemne, orzechy ziemne) (w 
kaŜdym rodzaju pojemnika) 

2008.11.10 

Mantequilla de cacahuates 
(cacahuetes, maníes) (en 
cualquier tipo de envase) 2008.11.10 

Jabłka, suszone, pakowane do 
sprzedaŜy detalicznej 

0813.30.00 

Manzanas, secas, 
acondicionadas para la 
venta al por menor 0813.30.00 

Margaryna, z wyłączeniem 
margaryny płynnej 1517.10.00 

Margarina, excepto la 
margarina líquida 1517.10.00 

Środki barwiące pochodzenia 
roślinnego (włączając ekstrakty 
barwników ale z wyłączeniem 
czerni kostnej) 

3203.00.00 

Materias colorantes de 
origen vegetal (incluidos 
los extractos tintóreos, 
excepto los negros de 
origen animal)  3203.00.00 

Organiczne, syntetyczne barwniki i 
mieszaniny tych substancji 

3204.19.00 

Materias colorantes 
orgánicas sintéticas  y 
mezclas de estas materias  3204.19.00 

Substancje pektynowe 1302.20.00 Materias pécticas 1302.20.00 



Surowe materiały roślinne, w 
rodzaju stosowanych głównie w 
farbiarstwie lub garbarstwie 

1404.10.90 

Materias primas vegetales 
de las especies utilizadas 
principalmente para teñir o 
curtir 1404.10.90 

Polepszacze chleba 

2106.90.40 
Mejoradores  de 
panificación 2106.90.40 

Melasy z trzciny cukrowej 1703.10.00 Melaza de caña 1703.10.00 
Brzoskwinie, przetworzone lub 
zakonserwowane, zawierające 
dodatek cukru lub innego środka 
słodzącego lub alkoholu 
(wszelkiego rodzaju opakowania) 

2008.70.00 

Melocotones (duraznos), 
preparados o 
conservados, incluso con 
adición de azúcar u otro 
edulcorante o alcohol(en 
cualquier tipo de envase) 2008.70.00 

Marmnolady z owoców 
cytrusowych, otrzymane przez 
gotowanie, nawet z dodatkiem 
cukru lub innego środka 
słodzącego (w kaŜdym rodzaju 
opakowania) 

2007.91.00 

Mermeladas de agrios 
(cítricos) , obtenidas por 
cocción, incluso con 
adición de azúcar u otro 
edulcorante (en cualquier 
tipo de envase) 2007.91.00 

Marmolady owocowe, otrzymane 
przez gotowanie, nawet 
zawierające dodatek cukru lub 
innej substancji słodzącej 
(wszelkiego rodzaju opakowania) 

2007.99.90 

Mermeladas de frutas u 
otros frutos, obtenidas por 
cocción, incluso con 
adición de azúcar u otro 
edulcorante(en cualquier 
tipo de envase) 2007.99.90 

Mieszanki warzyw, suszone lub 
odwodnione, ale dalej 
nieprzetworzone, w kaŜdym 
rodzaju pojemnika. 

0712.90.90  

Mezclas de hortalizas 
secas o deshidratadas, 
pero sin otra preparación, 
en  cualquier tipo de 
envase.  0712.90.90  

Mieszanki warzyw w solance 

0711.90.90 
Mezclas de hortalizas, en 
salmuera 0711.90.90 

Mieszaniny i ciasta, do 
wytworzenia wyrobów 
piekarniczych objętych pozycją 
1905 

1901.20.00 

Mezclas y pastas para la 
preparación de productos 
de panadería, pastelería o 
galletería, de la partida   
19.05. 1901.20.00 

Martwe mikroorganizmy 
jednokomórkowe 2102.20.00 

Microorganismos 
monocelulares muertos 2102.20.00 

Miód (syrop) z kukurydzy 1702.40.00 Miel (jarabe) de maíz 1702.40.00 
Wykałaczki 4421.90.90 Mondadientes 4421.90.90 
Narzędzia, oprawy narzędzi, 
rękojeści narzędzi, oprawy lub 
trzonki mioteł, szczotek i pędzli, z 
drewna 

4417.00.00 

Monturas o mangos 
(palos) de escoba de 
madera 4417.00.00 

JeŜyny, nawet gotowane na parze 
lub w wodzie, zamroŜone, 
niezawierające dodatku cukru lub 
innego środka słodzącego 

0811.20.00 

Moras, estén o no cocidas 
en agua o vapor, 
congeladas, incluso con 
adición de azúcar u otro 
edulcorante 0811.20.00 



Morwy, nawet gotowane na parze 
lub mroŜone, zawierające dodatek 
cukru lub innego środka 
słodzącego 

0811.20.00 

Moras-frambuesa, estén o 
no cocidas en agua o 
vapor, congeladas, incluso 
con adición de azúcar u 
otro edulcorante 0811.20.00 

Gotowa musztarda 2103.30.20 Mostaza preparada 2103.30.20 
Moszcz winogronowy   2009.69.20 Mosto de uva 2009.69.20 
Pozostały moszcz gronowy 

2204.30.00 
Mosto de uva de otra 
clase 2204.30.00 

Moszcz gronowy z fermentacją 
nierozpoczętą lub zatrzymaną 
przez dodanie alkoholu , w 
pojemnikach o pojemności 
mniejszej lub równej 2 l 

2204.21.00 

Mosto de uva en el que la 
fermentación se ha 
impedido o cortado 
añadiendo alcohol, en 
recipientes con capacidad 
inferior o igual a 2 l 2204.21.00 

Moszcz gronowy z fermentacją 
nierozpoczętą lub zatrzymaną 
przez dodanie alkoholu   
  

2204.29.00 

Mosto de uva en el que la 
fermentación se ha 
impedido o cortado 
añadiendo alcohol 2204.29.00 

Śluzy i zagęszczacze, nawet 
modyfikowane, pochodzące z 
chleba świętojańskiego, nasion 
chleba świętojańskiego lub z 
nasion rośliny guar 

1302.32.00 

Mucílagos de la algarroba 
o de su semilla o de las 
semillas de guar, incluso 
modificados 1302.32.00 

Śluzy pochodzące z produktów 
roślinnych 

1302.39.00 

Mucílagos derivados de 
los vegetales, incluso 
modificados 1302.39.00 

Meble drewniane, w rodzaju 
stosowanych w kuchni 9403.40.00 

Muebles de madera de los 
tipos utilizados en cocinas 9403.40.00 

Meble drewniane, w rodzaju 
stosowanych w sypialni 

9403.50.00 

Muebles de madera de los 
tipos utilizados en 
dormitorios 9403.50.00 

Meble drewniane, w rodzaju 
stosowanych w biurze 9403.30.00 

Muebles de madera de los 
tipos utilizados en oficinas 9403.30.00 

Meble drewniane, inne 

9403.60.00 
Muebles de madera de 
otros tipos 9403.60.00 

Nektarynki, przetworzone lub 
zakonserwowane, zawierające 
dodatek cukru lub innego środka 
słodzącego lub alkoholu 
(wszelkiego rodzaju opakowania) 

2008.70.00 

Nectarinas, preparadas o 
conservadas, incluso con 
adición de azúcar u otro 
edulcorante o alcohol(en 
cualquier tipo de envase) 2008.70.00 

Azotany celulozy (włączając 
kolodium) 3912.20.00 

Nitratos de celulosa 
(incluidos los colodiones) 3912.20.00 

Mieszane orzechy, przetworzone 
lub zakonserwowane, zawierające 
dodatek cukru lub innego środka 
słodzącego lub alkoholu 
(wszelkiego rodzaju opakowania) 

2008.19.90 

Nueces mixtas, 
preparadas o 
conservadas, incluso con 
adición de azúcar u otro 
edulcorante o alcohol(en 
cualquier tipo de envase) 2008.19.90 



Wytłaczane i podobne produkty 

1905.90.00 
Obleas para sellar y 
productos similares 1905.90.00 

OleoŜywice (na przykład balsamy) 

1301.90.00 
Oleorresinas (por ejemplo: 
bálsamos), naturales 1301.90.00 

Wyekstrahowane oleoŜywice 3301.90.00 Oleorresinas de extracción  3301.90.00 
Uszy (Auricularia spp.). 
Chemiczna, pocięte na kawałki lub 
w plasterkach lub rozgniatane lub 
mielone, ale dalej 
nieprzetworzone, w kaŜdym 
rodzaju pojemnika. 

0712.32.00 

Orejas de Judas 
(Auricularia spp.) secos, 
cortados en trozo o 
rodajas o triturados o 
pulverizados, pero sin otra 
preparación, en cualquier 
tipo de envase.   0712.32.00 

Pozostałe wiśnie i czereśnie, 
zakonserwowane tymczasowo 

0812.10.90 

Otras cerezas, 
conservadas 
provisionalmente 0812.10.90 

Pozostałe owoce, 
zakonserwowane tymczasowo 0812.90.90 

Otras frutas, conservadas 
provisionalmente 0812.90.90 

Pozostałe warzywa w solance 

0711.90.90 
Otras hortalizas, en 
salmuera 0711.90.90 

Pozostałe warzywa, ale dalej 
nieprzetworzone, w kaŜdym 
rodzaju pojemnika 

0712.90.90 

Otras hortalizas, pero sin 
otra preparación, en 
cualquier tipo de envase    0712.90.90 

Palety drewniane do usuwania 
farby 4421.90.90 

Paletas de madera para 
remover pintura  4421.90.90 

Rdzenie palmowe, przetworzone 
lub zakonserwowane, zawierające 
dodatek cukru lub innego środka 
słodzącego lub alkoholu 
(wszelkiego rodzaju opakowania) 

2008.91.00 

Palmitos, preparados o 
conservados, incluso con 
adición de azúcar u otro 
edulcorante o alcohol (en 
cualquier tipo de envase) 2008.91.00 

Chleb chrupki o nazwie 
"Knäckebrot" 1905.10.00 

Pan crujiente llamado 
"Knäckebrot" 1905.10.00 

Piernik 1905.20.00 Pan de especias 1905.20.00 
Tosty z chleba i podobne tosty 

1905.40.00 
Pan tostado y productos 
similares tostados 1905.40.00 

Suszone lub dehydrowane 
ziemniaki, ale dalej 
nieprzetworzone, w kaŜdym 
rodzaju pojemnika. 

0712.90.90  

Papa seca o deshidratada, 
pero sin otra preparación, 
en  cualquier tipo de 
envase.   0712.90.90  

Ziemniaki, w solance 0711.90.90 Papa, en salmuera 0711.90.90 
Papas (ziemniaki), obrane, nawet 
gotowane lub podgotowane na 
parze lub zamroŜone 

0710.10.00 

Papas (patatas) peladas, 
estén o no cocidas o 
precocidas  en agua o 
vapor, congeladas 0710.10.00 

Ziemniaki, przetworzone lub 
konserwowane (inaczej niŜ za 
pomocą octu lub kwasu octowego) 
(w kaŜdym rodzaju pojemnika), 
zamroŜone 

2004.10.00 

Papas (patatas) 
preparadas o conservadas 
(excepto en vinagre o en 
ácido acético)  (en 
cualquier tipo de envase), 
congeladas 2004.10.00 



Ziemniaki, nie przetworzone lub 
konserwowane (inaczej niŜ za 
pomocą octu lub kwasu octowego) 
(w kaŜdym rodzaju pojemnika), 
zamroŜone 

2005.20.00 

Papas (patatas), 
preparadas o conservadas  
(excepto en vinagre o en 
ácido acético) (en 
cualquier tipo de envase), 
sin congelar 2005.20.00 

Derwniane części mebli 

9403.90.10 
Partes de muebles de 
madera 9403.90.10 

Rodzynki, przeznaczone do 
sprzedaŜy detalicznej 

0806.20.00 

Pasas secas, 
acondicionadas para la 
venta 0806.20.00 

Pasty z orzechów laskowych, 
przetworzone lub inaczej 
zakonserwowane, zawierające 
dodatek cukru lub innego środka 
słodzącego lub alkoholu 
(wszelkiego rodzaju opakowania) 

2008.19.90 

Pasta de avellanas, 
preparada o conservada 
de otro modo, incluso con 
adición de azúcar u otro 
edulcorante o alcohol (en 
cualquier tipo de envase) 2008.19.90 

Pasta kakaowa, nieodtłuszczona 

1803.10.00 
Pasta de cacao, sin 
desgrasar 1803.10.00 

Pasty z papryki, przetworzone lub 
konserwowane (inaczej niŜ za 
pomocą octu lub kwasu octowego) 
(w kaŜdym rodzaju pojemnika), 
zamroŜone 

2004.90.00 

Pasta de chile preparada 
o conservada (excepto en 
vinagre o en ácido 
acético)  (en cualquier tipo 
de envase), congelada  2004.90.00 

Pasty z papryki, nie przetworzone 
lub konserwowane (inaczej niŜ za 
pomocą octu lub kwasu octowego) 
(w kaŜdym rodzaju pojemnika), 
zamroŜone 

2005.90.00 

Pasta de chile, preparada 
o conservada (excepto en 
vinagre o en ácido 
acético) (en cualquier tipo 
de envase), sin congelar 2005.90.00 

Koncentrat pomidorowy 
przetworzony lub konserwowany 
(inaczej niŜ za pomocą octu lub 
kwasu octowego) (w kaŜdym 
rodzaju pojemnika) 

2002.90.90 

Pasta de tomate 
preparada o conservada 
(excepto en vinagre o en 
ácido acético)  (en 
cualquier tipo de envase) 2002.90.90 

Pasty z owoców cytrusowych, 
otrzymane przez gotowanie, nawet 
z dodatkiem cukru lub innego 
środka słodzącego (w kaŜdym 
rodzaju pojemnika) 

2007.91.00 

Pastas de agrios (cítricos), 
obtenidos por cocción, 
incluso con adición de 
azúcar u otro edulcorante 
(en cualquier tipo de 
envase) 2007.91.00 

Pasty z moreli, do przetwórstwa 
przemysłowego, w pojemnikach o 
zawartości netto nie mniejszej niŜ 
5 kg 

2007.99.10 

Pastas de albaricoque 
(damasco, chabacano), 
para transformación 
industrial, en envases de 
contenido neto superior o 
igual a 5 kg 2007.99.10 

Masy z migdałów, bez cukru 
(wszelkiego rodzaju opakowania) 

2008.19.10 

Pastas de almendra, sin 
azúcar (en cualquier tipo 
de envase) 2008.19.10 



Pasty z orzechów laskowych, bez 
cukier (wszelkiego rodzaju 
opakowania) 2008.19.10 

Pastas de avellanas, sin 
azúcar (en cualquier tipo 
de envase) 2008.19.10 

Pasta kakaowa, całkowicie lub 
częściowo odtłuszczona 

1803.20.00 

Pastas de cacao, 
desgrasada total o 
parcialmente 1803.20.00 

Przeciery i pasty owocowe lub 
orzechowe, otrzymane w wyniku 
obróbki cieplnej, nawet 
zawierające dodatek cukru lub 
innej substancji słodzącej (w 
kaŜdym rodzaju pojemnika) 

2007.99.90 

Pastas de frutas u otros 
frutos, obtenidos por 
cocción, incluso con 
adición de azúcar u otro 
edulcorante(en cualquier 
tipo de envase) 2007.99.90 

Pasty z jabłek, do przetwórstwa 
przemysłowego, w opakowaniach 
o zawartości netto 
nieprzekraczającej 5 kg 

2007.99.10 

Pastas de manzana, para 
transformación industrial, 
en envases de contenido 
neto superior o igual a 5 
kg 2007.99.10 

Pasty z brzoskwiń, do 
przetwórstwa przemysłowego, w 
pojemnikach o zawartości netto 
nieprzekraczającej 5 kg 

2007.99.10 

Pastas de melocotón 
(durazno), para 
transformación industrial, 
en envases de contenido 
neto superior o igual a 5 
kg 2007.99.10 

Inne pasty z orzechów, bez cukru 
(wszelkiego rodzaju opakowania) 

2008.19.10 

Pastas de otras nueces, 
sin azúcar (en cualquier 
tipo de envase) 2008.19.10 

Pasty z gruszek, do przetwórstwa 
przemysłowego, w pojemnikach o 
zawartości netto 
nieprzekraczającej 5 kg 

2007.99.10 

Pastas de pera, para 
transformación industrial, 
en envases de contenido 
neto superior o igual a 5 
kg 2007.99.10 

Produkty piekarnicze, papier 
ryŜowy i podobne produkty 

1905.90.00 

Pastas secas de almidón, 
en hojas, y productos 
similares 1905.90.00 

Pektyny 1302.20.00 Pectatos 1302.20.00 
Pektyniany 1302.20.00 Pectinatos 1302.20.00 
Owoce Bactris gasipaes, 
zakonserwowane w solance 0812.90.90  

Pejibayes conservados en 
salmuera 0812.90.90  

Granulki z mąki, ryŜu 1904.10.10 Pellets de harina, de arroz 1904.10.10 
Granulki z pszenicy 1103.20.10 Pellets de trigo 1103.20.10 
Ogórki i korniszony, przetworzone 
lub zakonserwowane octem lub 
kwasem octowym, (kaŜdego typu 
opakowania) 

2001.10.00 

Pepinos y pepinillos 
preparados o conservados 
en vinagre o en ácido 
acético, (en cualquier tipo 
de envase) 2001.10.00 

Ogórki i korniszony, w solance 

0711.40.00 
Pepinos y pepinillos, en 
salmuera 0711.40.00 



Gruszki przetworzone lub 
zakonserwowane, zawierające 
dodatek cukru lub innego środka 
słodzącego lub alkoholu 
(wszelkiego rodzaju opakowania) 

2008.40.00 

Peras preparadas o 
conservadas, incluso con 
adición de azúcar u otro 
edulcorante o alcohol (en 
cualquier tipo de envase) 2008.40.00 

Pietruszka suszona, w 
opakowaniach o zawartości netto 
mniejszej niŜ 5 kg 

0712.90.90 

Perejil deshidratado, en 
envases de contenido 
neto inferior a 5 kg 0712.90.90 

Pietruszka suszona, w 
opakowaniach o zawartości netto 
nieprzekraczającej 5 kg 

0712.90.10 

Perejil deshidratado, en 
envases de contenido 
neto superior o igual a 5 
kg 0712.90.10 

Namiastki tytoniu, do papierosów 

2403.10.10 
Picadura de tabaco, para 
hacer cigarrillos 2403.10.10 

Ananasy, przetworzone lub 
zakonserwowane, zawierające 
dodatek cukru lub innego środka 
słodzącego lub alkoholu 
(wszelkiego rodzaju opakowania) 

2008.20.00 

Piñas tropicales (ananás), 
preparadas o 
conservadas, incluso con 
adición de azúcar u otro 
edulcorante o alcohol (en 
cualquier tipo de envase) 2008.20.00 

Gotowe proszki do pieczenia 

2102.30.00 
Polvos para hornear 
preparados 2102.30.00 

Gotowe dania 2104.10.00 Potajes preparados 2104.10.00 
Przetwory spoŜywcze zawierające 
kakao, w blokach lub płyty o 
wadze ponad 2 kg lub w płynie, 
paście, proszku, granulkach lub 
podobnych formach w 
pojemnikach lub w bezpośrednich 
opakowaniach o zawartości 
przekraczającej 2 kg 

1806.20.90 

Preparaciones  
alimenticias que 
contengan cacao, en 
bloques o barras con peso 
superior a 2 kg, o en 
forma líquida,  pastosa, o 
en polvo, gránulos o 
formas similares, en 
recipientes o envases 
inmediatos con un 
contenido superior a 2 kg 1806.20.90 

Zupy i buliony i preparaty do nich  

2104.10.00 
Preparaciones  para 
potajes   2104.10.00 

Preparaty na bazie koncentratu 
kawowego 2101.12.00 

Preparaciones a base 
concentrados de café 2101.12.00 

Przetwory z ekstraktów yerba mate 

2101.20.00 
Preparaciones a base de  
extractos de yerba mate 2101.20.00 

Preparaty na bazie kawy 

2101.12.00 
Preparaciones a base de 
café 2101.12.00 

Preparaty na bazie koncentratów z 
herbaty 2101.20.00 

Preparaciones a base de 
concentrados de té 2101.20.00 

Preparatyna bazie koncentratu 
yerba mate 

2101.20.00 

Preparaciones a base de 
concentrados de yerba 
mate 2101.20.00 

Przetwory z esencji herbaty 

2101.20.00 
Preparaciones a base de 
esencias de  té   2101.20.00 

Preparaty na bazie esencji kawy 

2101.12.00 
Preparaciones a base de 
esencias de café 2101.12.00 



Przetwory z esencji yerba mate 

2101.20.00 
Preparaciones a base de 
esencias de yerba mate 2101.20.00 

Preparaty na bazie ekstraktów z 
kawy 2101.12.00 

Preparaciones a base de 
extractos de café 2101.12.00 

Przetwory na bazie ekstraktów z 
herbaty 2101.20.00 

Preparaciones a base de 
extractos de té  2101.20.00 

Prearaty na bazie soi, nie 
zawierające substancji mlecznych 

2106.90.70  
2106.90.90 

Preparaciones a base de 
soya, que no contengan 
materia láctea 

2106.90.70  
2106.90.90 

Produkty z herbaty 

2101.20.00 
Preparaciones a base de 
té   2101.20.00 

Przetwory na bazie yerba mate 

2101.20.00 
Preparaciones a base de 
yerba mate 2101.20.00 

ZłoŜone przetwory spoŜywcze, 
homogenizowane 

2104.20.00 

Preparaciones 
alimenticias compuestas 
homogeneizadas 2104.20.00 

Przetwory spoŜywcze otrzymane z 
niepraŜonych płatków zboŜowych 
lub z mieszaniny niepraŜonych 
płatków zboŜowych i praŜonych 
płatków zboŜowych lub zbóŜ 
spęcznionych 

1904.20.00 

Preparaciones 
alimenticias obtenidas con 
copos de cereales sin 
tostar o con mezclas de 
copos de cereales sin 
tostar y copos de cereales 
tostados o cereales 
inflados 1904.20.00 

Przetwory spoŜywcze zawierające 
kakao w blokach, tabliczkach lub 
batonach, o masie mniejszej lub 
równej 2 kg, nadziewane 

1806.31.00 

Preparaciones 
alimenticias que 
contengan cacao en 
bloques, tabletas o barras 
de peso inferior o igual a 2 
kg, rellenas 1806.31.00 

Przetwory spoŜywcze zawierające 
kakao w blokach, tabliczkach lub 
batonach, o masie mniejszej lub 
równej 2 nie kg, nienadziewane 

1806.32.00 

Preparaciones 
alimenticias que 
contengan cacao en 
bloques, tabletas o barras 
de peso inferior o igual a 2 
kg, sin rellenar 1806.32.00 

Przetwory homogenizowane z 
owoców lub orzechów (wszelkiego 
rodzaju opakowania) 

2007.10.00 

Preparaciones 
homogeneizadas de frutas 
u otros frutos (en cualquier 
tipo de envase) 2007.10.00 

Przetwory płynne na bazie syropu 
kukurydzianego i oleju z ziaren 
palmowych, w rodzaju 
stosowanych do dekoracji i 
wypełnień wyrobów cukierniczych, 
zawierające kakao 

1806.20.10 

Preparaciones líquidas a 
base de jarabe de maíz y 
aceite de almendra de 
palma parcialmente 
hidrogenado, de los tipos 
utilizados para decoración 
y relleno de productos de 
pastelería, que contengan 
cacao 1806.20.10 

Preparaty do bulionów 2104.10.00 Preparaciones para caldos  2104.10.00 
Preparaty do sosów 2103.90.00 Preparaciones para salsas  2103.90.00 
Preparaty do zup 2104.10.00 Preparaciones para sopas 2104.10.00 



  Przetwory spoŜywcze otrzymane 
przez spęcznianie lub praŜenie 
zbóŜ lub produktów zboŜowych  1904.10.90 

Productos a base de 
cereales obtenidos por 
inflado o tostado 1904.10.90 

Herbatniki i podobne produkty 

1905.90.00 
Productos de galletería y 
productos similares 1905.90.00 

Wyroby piekarnicze, nawet 
zawierające kakao i produkty 
podobne 

1905.90.00 

Productos de panadería, 
incluso con adición de 
cacao y productos 
similares 1905.90.00 

Produkty organiczne syntetyczne, 
w rodzaju stosowanych jako 
lfluorescencyjne 

3204.90.00 

Productos orgánicos 
sintéticos de los tipos 
utilizados  como 
luminóforos    3204.90.00 

Produkty organiczne syntetyczne, 
w rodzaju stosowanych jako 
fluorescencyjne środki 
rozjaśniające 

3204.20.00 

Productos orgánicos 
sintéticos de los tipos 
utilizados para el avivado 
fluorescente 3204.20.00 

Izolowane białka sojowe 
zawartością lecytyny mniejszą niŜ 
2% 

2106.90.10 

Proteína de soya aislada 
con menos de 2% de 
lecitina  2106.90.10 

Teksturowane białko sojowe 

2106.10.00 
Proteína de soya 
texturizada 2106.10.00 

Hydrolizowane białko roślinne 

2106.90.10 
Proteína vegetal 
hidrolizada 2106.90.10 

Suche białko roślinne 2106.10.00 Proteína vegetal seca 2106.10.00 
Drzwi i ich futryny i progi, z drewna 

4418.20.00 

Puertas y sus marcos, 
contramarcos y umbrales, 
de madera 4418.20.00 

Wysłodki buraczane, wytłoki 
trzciny cukrowej i pozostałe 
odpady z przemysłu 
cukrowniczego. 

2303.20.00  

Pulpa de remolacha, 
bagazo de caña de azúcar 
y demás desperdicios de 
la industria azucarera.  2303.20.00  

Ziemniaki puree (ziemniaki) 
homogenizowane (wszelkiego 
rodzaju opakowania), nie mroŜone 

2005.10.00 

Puré de papa (patatas) 
homogeneizado, (en 
cualquier tipo de envase), 
sin congelar 2005.10.00 

Ziemniaki puree (ziemniaki), 
przetworzone lub 
zakonserwowane (inaczej niŜ za 
pomocą octu lub kwasu octowego) 
(w kaŜdym rodzaju pojemnika), 
niemroŜone 

2005.90.00 

Puré de papa (patatas) 
preparado o conservado 
(excepto en vinagre o en 
ácido acético) (en 
cualquier tipo de envase), 
sin congelar 2005.90.00 

Koncentrat pomidorowy 
przetworzone lub konserwowane 
(inaczej niŜ za pomocą octu lub 
kwasu octowego) (w kaŜdym 
rodzaju pojemnika) 

2002.90.90 

Puré de tomate preparado 
o conservado (excepto en 
vinagre o en ácido 
acético) (en cualquier tipo 
de envase) 2002.90.90 



Przeciery owoców cytrusowych 
(Citrus), otrzymane przez 
gotowanie, nawet z dodatkiem 
cukru lub innego środka 
słodzącego (w kaŜdym rodzaju 
pojemnika) 

2007.91.00 

Purés de  agrios (cítricos), 
obtenidos por cocción, 
incluso con adición de 
azúcar u otro edulcorante 
(en cualquier tipo de 
envase) 2007.91.00 

Przeciery z owoców, orzechów, 
otrzymane przez gotowanie, nawet 
z dodatkiem cukru lub innego 
środka słodzącego (w kaŜdym 
rodzaju pojemnika) 

2007.99.90 

Purés de frutas u otros 
frutos , obtenidos por 
cocción, incluso con 
adición de azúcar u otro 
edulcorante(en cualquier 
tipo de envase) 2007.99.90 

Pozostałości z produkcji skrobi i 
podobne pozostałości innych zbóŜ 

2303.10.90  

Residuos de la industria 
del almidón y residuos 
similares de otros cereales 2303.10.90  

Pozostałości z produkcji skrobi z 
kukurydzy, w tym będące w handlu 
pod nazwą "gluten kukurydziany" 

2303.10.10  

Residuos de la industria 
del almidón y residuos 
similares, de maíz, 
incluido el denominado 
comercialmente “gluten de 
maíz” 2303.10.10  

śywice naturalne 1301.90.00 Resinas, naturales 1301.90.00 
Rezinoidy 3301.30.00 Resinoides 3301.30.00 
Sacharoza czysta chemicznie 

1701.99.00 
Sacarosa químicamente 
pura, en estado sólido 1701.99.00 

Sos sojowy (soja) 2103.10.00 Salsa de soja (soya) 2103.10.00 
Sos pomidorowy 2103.20.00 Salsas de tomate 2103.20.00 
Sosy gotowe 2103.90.00 Salsas preparadas  2103.90.00 
Zmieszane przyprawy 2103.90.00 Sazonadores compuestos 2103.90.00 
Puste kapsułki stosowane do 
produktów farmaceutycznych i 
podobnych 

1905.90.00 

Sellos vacíos de los tipos 
utilizados para 
medicamentos y 
productos similares 1905.90.00 

Zupy instant 2104.10.00 Sopas Instantáneas 2104.10.00 
Zupy gotowe 2104.10.00 Sopas, preparadas 2104.10.00 
Proszek sojowy wykorzystywany 
do przygotowywania napojów (tzw. 
mleko sojowe),  niezawierające 
mleka 

1901.90.90 

Soya en polvo utilizada en 
la preparación de bebidas 
(denominada leche de 
soya), que no contenga 
materia láctea 1901.90.90 

Terpenowe produkty uboczne 
odterpenowanych olejków 
eterycznych 

3301.90.00 

Subproductos terpénicos 
residuales de la 
desterpenación de los 
aceites esenciales  3301.90.00 

Produkty zastępcze mleka na 
bazie soi, niezawierające mleka 

2106.90.90 

Sucedáneos de la leche a 
base de soya, que no 
contenga materia láctea  2106.90.90 

Substytuty kawy palonej, nie 
zawierające kawy 

2101.30.00 

Sucedáneos del café 
tostados, que no 
contengan café 2101.30.00 



Substytuty octu otrzymane z 
kwasu octowego 

2209.00.00 

Sucedáneos del vinagre 
obtenidos a partir del 
ácido acético 2209.00.00 

Tytoń "homogenizowany" lub 
"odtworzony" 2403.91.00 

Tabaco "homogeneizado" 
o "reconstituido" 2403.91.00 

Tytoń do palenia, w tym 
zawierające namiastki tytoniu w 
dowolnej proporcji 

2403.10.90 

Tabacos para fumar, 
incluso con sucedáneos 
de tabaco en cualquier 
proporción 2403.10.90 

  Pozostały przetworzony tytoń i 
przetworzone namiastki 
tytoniu;ekstrakty i esencje, z 
tytoniu 

2403.99.00 

Tabacos y sucedáneos de 
tabaco, elaborados; 
extractos y jugos de 
tabaco 2403.99.00 

Płyty pilśniowe z drewna lub 
innych zdrewniałych materiałów, 
nawet klejone za pomocą Ŝywic 
lub innych substancji 
organicznych, nie obrobione 
mechanicznie ani nie pokryte 
powierzchniowo 

4411.11.00 
4411.21.00 
4411.31.00 
4411.91.00 

Tableros de fibra de 
madera u otras materias 
leñosas, incluso 
aglomeradas con resinas 
o demás aglutinantes 
orgánicos, sin trabajo 
mecánico ni recubrimiento 
de superficie 

4411.11.00 
4411.21.00 
4411.31.00 
4411.91.00 

włókien drzewnych Abler lub 
innych materiałów, nawet 
aglomerowanych Ŝywicami lub 
innymi organicznymi 4411.19.00 

4411.29.00 
4411.39.00 
4411.99.00 

Tableros de fibra de 
madera u otras materias 
leñosas, incluso 
aglomeradas con resinas 
o demás aglutinantes 
orgánicos  

4411.19.00 
4411.29.00 
4411.39.00 
4411.99.00 

Płyty wiórowe z drewna, nawet 
związana za pomocą Ŝywic lub 
innych organicznych powierzchni 
płyty powlekane lub z tworzyw 
sztucznych laminatów 
dekoracyjnych 

4410.33.00 

Tableros de partículas de 
madera , incluso 
aglomeradas con resinas 
o demás aglutinantes 
orgánicos, recubiertos en 
la superficie con placas u 
hojas decorativas 
estratificadas de plástico 4410.33.00 

płyty wiórowe z drewna, nawet 
związana za pomocą Ŝywic lub 
innych substancji organicznych, 
nieobrobione lub tylko polerowanie 

4410.31.00 

Tableros de partículas de 
madera, incluso 
aglomeradas con resinas 
o demás aglutinantes 
orgánicos, en bruto o 
simplemente lijados 4410.31.00 

płyty wiórowe z drewna, nawet 
związana za pomocą Ŝywic lub 
innych substancji organicznych 

4410.39.00 

Tableros de partículas de 
madera, incluso 
aglomeradas con resinas 
o demás aglutinantes 
orgánicos 4410.39.00 

Płyta wiórowa, z materiałów 
drewnopodobnych, nawet 
związana za pomocą Ŝywic lub 
innych substancji organicznych 

4410.90.00 

Tableros de partículas de 
materias leñosas, incluso 
aglomeradas con resinas 
o demás aglutinantes 
orgánicos  4410.90.00 



Płyta o wiórach zorientowanych 
("oriented strand board" OSB) , z 
drewna lub pozostałych 
zdrewniałych materiałów, nawet 
aglomerowanych Ŝywicami lub 
innymi organicznymi substancjami 
wiąŜącymi  

4410.21.00 

Tableros llamados 
"oriented strand board" y 
"waferboard", de 
partículas de madera, 
incluso aglomeradas con 
resinas o demás 
aglutinantes orgánicos, en 
bruto o simplemente 
lijados 4410.21.00 

przykład płyta płatkowa (płyta ze 
średnioduŜych wiórów 
"waferboard")) z drewna lub 
pozostałych zdrewniałych 
materiałów, nawet 
aglomerowanych Ŝywicami lub 
innymi organicznymi substancjami 
wiąŜącymi  4410.29.00 

Tableros llamados 
"oriented strand board" y 
"waferboard", de 
partículas de madera, 
incluso aglomeradas con 
resinas o demás 
aglutinantes orgánicos  4410.29.00 

Drewniane płyty komórkowe, 
połączone płyty podłogowe 4418.30.00 

Tableros para parqués 
(zócalos), de madera 4418.30.00 

Płyty wiórowe, nawet klejone za 
pomocą Ŝywic lub innych 
organicznych powierzchni, pokryte 
papierem impregnowanym 
melaminą 

4410.32.00 

Tableros partículas de 
madera , incluso 
aglomeradas con resinas 
o demás aglutinantes 
orgánicos, recubiertos en 
la superficie con papel 
impregnado con melamina 4410.32.00 

Dachówki i gonty drewniane 

4418.50.00 

Tablillas para cubierta de 
tejados o fachadas 
(shingles  y shakes), de 
madera 4418.50.00 

Tapioka modyfikowana 
1903.00.00 Tapioca modificada a 1903.00.00 

Tapioka i jej namiastki, 
przygotowane ze skrobi, w postaci 
płatków, ziaren, perełek, odsiewu 
lub w podobnych postaciach 

1903.00.00 

Tapioca y sus sucedáneos 
preparados con fécula, en 
copos, grumos, granos 
perlados, cerniduras o 
formas similares 1903.00.00 

Herbata czarna (fermentowana) i 
herbata częściowo fermentowana, 
w bezpośrednich opakowaniach o 
zawartości nieprzekraczającej 3 kg 

0902.30.00 

Té negro (fermentado) y té 
parcialmente fermentado, 
presentados en envases 
inmediatos con un 
contenido inferior o igual a 
3 kg 0902.30.00 

Czarna herbata gotowa do 
spoŜycia 0902.30.00 

Te negro listo para 
consumo 0902.30.00 

Zielona herbata (fermentowana) i 
herbata częściowo fermentowana, 
w bezpośrednich opakowaniach o 
zawartości nieprzekraczającej 3 kg 

0902.10.00 

Té verde (fermentado) y té 
parcialmente fermentado, 
presentados en envases 
inmediatos con un 
contenido inferior o igual a 
3 kg 0902.10.00 

Zielona herbata gotowa do 
spoŜycia 0902.10.00 

Té verde listo para 
consumo 0902.10.00 



Pomidory w proszku, o zawartości 
netto w opakowaniach mniejszych 
niŜ 5 kg 0712.90.90 

Tomate en polvo, en 
envases de contenido 
neto inferior a 5 kg 0712.90.90 

Pomidory w proszku, w 
pojemnikach o zawartości netto nie 
mniejszej niŜ 5 kg 

0712.90.10 

Tomate en polvo, en 
envases de contenido 
neto superior o igual a 5 
kg 0712.90.10 

Suszone pomidory lub suszone, 
ale dalej nieprzetworzone, w 
kaŜdym pojemniku. 

0712.90.90  

Tomate seco o 
deshidratado, pero sin otra 
preparación,  en  cualquier 
tipo de envase.  0712.90.90  

Pomidory w solance 0711.90.90 Tomate, en salmuera 0711.90.90 
Pomidory, całe lub w kawałkach, 
przetworzone lub konserwowane 
(inaczej niŜ za pomocą octu lub 
kwasu octowego) (w kaŜdym 
rodzaju pojemnika) 

2002.10.00 

Tomates enteros o en 
trozos preparados o 
conservados (excepto en 
vinagre o en ácido 
acético)  (en cualquier tipo 
de envase)   2002.10.00 

Pomidory przetworzone lub 
zakonserwowane (inaczej niŜ za 
pomocą octu lub kwasu octowego) 
(w kaŜdym rodzaju opakowania) 

2002.90.90 

Tomates preparados o 
conservados (excepto en 
vinagre o en ácido 
acético) (en cualquier tipo 
de envase) 2002.90.90 

Pomidory przetworzone lub 
zakonserwowane octem lub 
kwasem octowym (wszelkiego 
rodzaju opakowania) 

2001.90.90 

Tomates preparados o 
conservados en vinagre o 
en ácido acético (en 
cualquier tipo de envase) 2001.90.90 

Tymianek, pakowany do 
sprzedaŜy detalicznej 0910.40.10 

Tomillo, acondicionado 
para la venta al por menor 0910.40.10 

 Makuchy i inne pozostałości stałe, 
nawet mielone lub w postaci 
granulek, pozostałe z ekstrakcji 
oleju z orzeszków ziemnych    

2305.00.00 

Torta y demás residuos 
sólidos de la extracción 
del aceite de cacahuate 
(cacahuete, maní), incluso 
molidos o en “pellets” 2305.00.00 

Mace z kukurydzy 1905.90.00 Tortillas de harina de maíz 1905.90.00 
Mace pszeniczne 1905.90.00 Tortillas de harina de trigo  1905.90.00 
Pszenica spęczniona 1904.30.00 Trigo bulgur 1904.30.00 
Trufle, w solance 0711.59.00 Trufas, en salmuera 0711.59.00 
Trufle, przetworzone lub 
konserwowane (inaczej niŜ za 
pomocą octu lub kwasu octowego) 
(w kaŜdym rodzaju opakowania) 

2003.20.00 

Trufas, preparadas o 
conservadas (excepto en 
vinagre o en ácido 
acético) (en cualquier tipo 
de envase) 2003.20.00 

Suszone warzywa,  przetwory 
spoŜywcze, homogenizowane 

2104.20.00 

Vegetales deshidratados,  
listos para el consumo 
humano, homogeneizados 2104.20.00 

Okna, okna balkonowe i ich ramy, 
drewniane  

4418.10.00 

Ventanas, contraventanas, 
y sus marcos y 
contramarcos, de madera 4418.10.00 

Ocet 2209.00.00 Vinagre   2209.00.00 
Wino musujące 2204.10.00 Vino espumoso 2204.10.00 



Wino, w pojemnikach mniejszych 
lub równych 2 l 

2204.21.00 

Vino, en recipientes con 
capacidad inferior o igual 
a 2 l 2204.21.00 

Wino w opakowaniach o 
pojemności powyŜej 2 l 2204.29.00 

Vinos en recipientes con 
capacidad superior a 2 l   2204.29.00 

 


