
Trošarinske stopnje za trošarinske izdelke –pridobljene, dobavljene ter nabavljene znotraj 
Skupnosti ali uvožene  

 CN Skupina blaga 

Trošarina v% glede 
na davčno osnovo 
ali v zlotih na 1 
izvod  

ne glede 
na CN 

Olja, dobljena iz nafte, in olja, dobljena iz bituminoznih 
mineralov, razen surovih ter proizvodi, ki niso navedeni in 
ne zajeti na drugem mestu, ki vsebujejo po masi 70% ali 
več olj iz nafte ali olj, dobljenih iz bituminoznih mineralov, 
če so ta olja osnovne sestavine teh proizvodov; odpadna 
olja razen CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, 27112)  

1.820,00 zł/1.000 l  

   1) lahka olja 1.690,00 zł/1.000 l  

   a) bencin, z vsebnostjo svinca višjo od 0,013 g/l  

   b) neosvinčeni bencin z vsebnostjo svinca do 0,013 g/l 1.514,00 zł/1.000 l  

   c)posebni bencin 1.762,00 zł/1.000 l  

   2) utekočinjeni naftni plin 1.762,00 zł/1.000 l  

   - reaktivno letalsko gorivo  1.037,00 zł/1.000 l  

   3) težka olja    

   a) pogonska olja  1.141,00 zł/1.000 l  

   z vsebnostjo žvepla     

   - več kot 0,05|mas.% do vključno 0,35|mas.% 1.063,00 zł/1.000 l  

   - do vključno 0,05|mas.% 1.014,00 zł/1.000 l  

2710 19 41  

2710 19 45  

2710 19 49 

b)ostala olja – srednja, težka,  197,00 zł/1.000 l  

ne glede 
na c) kurilna olja    

kod CN - pri katerih 50% prostornine ali več se destilira pri 
temperaturi 350°C, rdeč, 197,00 zł/1.000 l  

   - ostala 60,00 zł/1.000 kg  

ne glede 
na CN 

d) mešanice pogonskih goriv, ki vsebujejo manj kot 70% 
nafte ali olja pridobljenega iz bitumenskih mineralov.  1.141,00 zł/1.000 l  

   z vsebnostjo žvepla     

   - nad 0,005% do vključno 0,035% 1.063,00 zł/1.000 l  

   - do 0,005%  1.014,00 zł/1.000 l  

Od 2710 
19 71  

do 2710 19 
99 

 1.141,00 zł/1.000 l  



ne glede 
na CN 

izdelki namenjeni za uporabo kot bencin ali dodatki za 
bencin  1.820,00 zł/1.000 l  

ne glede 
na CN 

utekočinjeni plini – namenjeni kot pogonsko gorivo za 
osebna vozila  630,00 zł/1.000 kg  

2901 Aciklični ogljikovodiki 1.820,00 zł/1.000 l  

ex 2902 Ciklični ogljikovodiki 1.820,00 zł/1.000 l  

2902 11 00 1) cikloheksan    

2902 19 80 2) ostale    

2902 20 00 3) benzen    

2902 30 00 4) toluen    

2902 41 00 5) o-ksilen    

2902 43 00 6) p- ksilen    

2902 42 00 7) m- ksilen    

2902 44 00 8) izomeri ksilenov v mešanici    

ex 2707 

Olja in drugi proizvodi, dobljeni z destilacijo katrana iz 
črnega premoga pri visoki temperaturi; podobni proizvodi, 
pri katerih masa aromatskih sestavin presega maso 
nearomatskih sestavin 

1.820,00 zł/1.000 l  

2707 10 1) benzol (benzen)    

2707 20 2) toluol (toluen)    

2707 30 3) ksylol (ksyleny)    

2707 50 
4) Mešanice drugih aromatskih ogljikovodikov, pri katerih 
65 vol.% ali več (vštevši izgube) destilira pri temperaturi 
250°C (po metodi ASTM D-86): 

   

2707 91 00 5) kreozotna olja    

2707 99 11 6) surova lahka olja, katerih 90% prostornine ali več 
destilira pri temperaturah do 200°C    

2707 99 19 7) druga    

ex 2204,  

ex 2205 

Vino iz svežega grozdja, vključno ojačana vina; grozdni 
mošt, razen tistega iz tar. št. 2009, Vermut in druga vina iz 
svežega grozdja, aromatizirana z rastlinami ali sredstvi za 
aromatiziranje 

136,00 zł/hl  

ex 2204,  

ex 2205,  

ex 2206 00 

fermentirane pijače 136,00 zł/hl  

ex 2204  

ex 2205,  

ex 2206 00 

Posredni izdelki 273,00 zł/hl  



2207 10 00 Nedenaturiran etilni alkohol, z vsebnostjo alkohola 80 
vol.% ali več 4.400,00 zł  

2207 20 00 Denaturirani etilni alkohol in drugi destilati, s katero koli 
vsebnostjo alkohola 4.400,00 zł  

2208 
Nedenaturiran etilni alkohol, z vsebnostjo alkohola manj 
kot 80 vol.%; žganja, likerji in druge alkoholne pijače 
razen CN 2208 90 69 

4.400,00 zł  

2103 90 30 

Aromatične grenčice z vsebnostjo alkohola 44,2 do 49,2 
vol.%, ki vsebujejo od 1,5 do 6|mas.% encijana, začimb in 
raznih sestavin ter od 4 do 10|mas.% sladkorja, v 
embalaži s prostornino 0,5l ali manj 

4.400,00 zł  

2106 90 20 
sestavljeni alkoholni pripravki, razen tistih na osnovi 
aromatičnih snovi, vrst, ki se uporabljajo pri proizvodnji 
pijač 

4.400,00 zł  

ex 3302 

Mešanice dišav in mešanice (vključno alkoholne 
raztopine) na osnovi ene ali več teh snovi, ki se 
uporabljajo kot surovine v industriji; drugi preparati na 
osnovi dišav vrst, ki se uporabljajo v proizvodnji pijač 

4.400,00 zł  

ne glede 
na CN Ostale alkoholne pijače, ki vsebujejo nad 1,2% alkohola 4.400,00 zł  

3303 00 Dišave (parfumi) in toaletne vode 10  

ex 3304 

Izdelki za lepotenje in ličenje ter izdelki za nego kože 
(razen zdravil), vključno preparati za zaščito pred soncem 
ali za pojačenje pigmentacije pri sončenju ali za rjavenje, 
in preparati za manikiranje in pedikiranje razen CN 3304 
9900 

10  

ex 4302 

Strojeno ali obdelano krzno (vključno z glavami, repi, 
tacami ali drugimi kosi ali odrezki), nesestavljeno ali 
sestavljeno (z dodajanjem drugih materialov ali brez 
dodajanja), razen tistega, ki se uvršča v tar. št. 4303 

25  

ex 4303 Oblačila, pribor za oblačila in drugi krzneni izdelki 17,6  

ex 8703 

Avtomobili in druga motorna vozila, konstruirana 
predvsem za prevoz ljudi (razen vozil iz tar. št. 8702), 
vključno z motornimi vozili za kombinirani prevoz ljudi in 
blaga (tipa "karavan", "kombi" itd.) in dirkalnimi avtomobili 

   

   1) nad  2.000 cm3 13,6  

   2) ostalo 3,1  

ex 9303 

Drugo strelno orožje in podobne priprave, ki delujejo z 
vžigom eksplozivne polnitve (npr. športne puške, šibrenice 
ter lovske in športne karabinke; strelno orožje, ki se polni 
od spredaj; signalne pištole in druge priprave, predvidene 
za izstreljevanje samo signalnih raket; pištole in revolverji 
za izstreljevanje manevrskega streliva; pištole s 
privezanim klinom za humano ubijanje živali; metalnice 
ladijskih vrvi) 

25  

ex 9304 00 
00 

Drugo orožje (npr. vzmetne, zračne in plinske puške in 
pištole; gumijevke), razen orožja iz tar. št. 9307 25  

ex 9504 40 Igralne karte 33,3  



00 

ex 9403  

ex 9504 

Pohištvo za igralnice, izdelki za sejemske, namizne ali 
družabne igre, vključno s fliperji, biljardi, posebnimi 
mizami za kazinske igre in opremo za avtomatska 
kegljišča (vključno z deli in priborom) 

 17,6 

ne glede 
na CN seti, ki vsebujejo ličila ter preparate za kožo  10  

 
Za plačilo trošarine za tobačne izdelke velja na Poljskem predhodno obdobje do 31. 
decembra 2004. Po poteku tega obdobja bo Poljska morala izpolniti obveznosti iz 
direktive 92/79/EEC 


