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Kategorie – objaśnienia kodów 
 

KOD NAZWA KOMENTARZ 

Usługi transportowe 
207 Usługi transportu 

morskiego 
pasażerskiego 

Przychody/rozchody z tytułu przewozu pasażerów statkami morskimi: 
- nierezydentów  przez krajowego przewoźnika (dział 1), 
- rezydentów przez zagranicznego przewoźnika (dział 2) 
włącznie z przychodami/rozchodami za:                                                                                                                                 
-   przewóz bagażu oraz innych towarów do użytku osobistego (w tym samochodu),                                  
-   wyżywienie oraz usługi nabywane w czasie podróży statkiem,                                                                   
-   wynajem statku wraz z załogą dla potrzeb przewozu pasażerów jako transakcja między 
rezydentem a nierezydentem.                                                                                                                                          
Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku:                                                                                                           
-   wynajmu statku bez załogi (kod 272),                                                                                                                        
-   leasingu finansowego statku,                                                                                                                                               
 -  rejsu nierezydentów między polskimi portami. 

208 Usługi transportu 
morskiego 
towarowego 

Przychody/rozchody z tytułu usług przewozu towarów statkami morskimi w tranzycie lub między 
krajami trzecimi, jak również przesyłek pocztowych przewożonych na zlecenie biur pocztowych i 
kurierskich włącznie z przychodami/rozchodami za wynajem statku wraz z załogą. Usługi te są 
świadczone przez: 
-  krajowego przewoźnika na rzecz nierezydenta (dział 1) 
-  zagranicznego przewoźnika na rzecz polskiego podmiotu (dział 2)                                                         
Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku:                                                                                                         
-   wynajmu statku bez załogi (kod 272),                                                                                                                           
-   leasingu finansowego statku,                                                                                                                                                 
 -  usługi kurierskiej świadczonej przez firmy kurierskie (kod 959). 

209 Pozostałe usługi 
transportu 
morskiego 

Usługi związane z transportem morskim dostarczone  nierezydentom (dział 1) lub nabyte 
od nierezydentów (dział 2), takie jak:                                                                                                                  
-   holowanie i pchanie (związane z transportem) urządzeń wiertniczych, dźwigów pływających i 
pogłębiarek,                                                                                                                                                                                 
-   pilotowanie, pomoc nawigacyjna i kontrola ruchu,                                                                                                                
-   naprawy konserwacyjne i czyszczenie sprzętu,                                                                                                       
 -  ratownictwo wodne i ściąganie z mielizn. 

211 Usługi transportu 
lotniczego 
pasażerskiego 

Przychody/rozchody z tytułu przewozu: 
-  pasażerów nierezydentów  samolotami  przez krajowego przewoźnika(dział 1),   
-  pasażerów rezydentów samolotami przez zagranicznego przewoźnika (dział 2)                                                                              
włącznie z przychodami/rozchodami za:                                                                                                                      
-   przewóz bagażu oraz innych towarów do użytku osobistego,                                                                                  
-   wyżywienie oraz usługi nabywane w czasie podróży samolotem,                                                                  
-   wynajem samolotu wraz z załogą dla potrzeb przewozu pasażerów jako transakcja między 
rezydentem a nierezydentem.                                                                                                                                                                
Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku:                                                                                                   
-   przewozów nierezydentów przez polskich przewoźników w Polsce,                                                             
-   wynajmu samolotu bez załogi (kod 272),                                                                                                                   
-   leasingu finansowego samolotu. 

212 Usługi transportu 
lotniczego 
towarowego 

Przychody/rozchody z tytułu usług przewozu towarów samolotami w tranzycie lub między 
krajami trzecimi, jak również przesyłek pocztowych przewożonych na zlecenie biur pocztowych i 
kurierskich. Należy wykazać usługi świadczone przez: 
-  krajowego przewoźnika na rzecz nierezydenta (dział 1) 
- zagranicznego przewoźnika na rzecz rezydenta (dział 2) 
włącznie z przychodami/rozchodami za wynajem samolotu wraz z załogą dla potrzeb przewozu 
towarów.                                                                                                                                                                              
Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku:                                                                                        
-   wynajmu samolotu bez załogi (kod 272),                                                                                                                
-   leasingu finansowego samolotu,                                                                                                                           
-   usług kurierskich świadczonych przez firmy kurierskie (kod 959). 

213 Pozostałe usługi 
transportu 
lotniczego 

Usługi związane z transportem lotniczym dostarczone nierezydentom (dział 1) lub nabyte 
od nierezydentów (dział 2), takie jak:                                                                                                                               
-   holowanie, pilotowanie, pomoc nawigacyjna i kontrola ruchu,                                                                  
-   opłaty startowe, za lądowanie i przelot, opłaty postojowe,                                                                   
-   naprawy konserwacyjne i czyszczenie sprzętu, koszty przeglądów technicznych,                                                       
-   akcje ratownicze. 
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218 Usługi transportu 
kosmicznego 

Przychody/rozchody z tytułu usług statków kosmicznych dostarczonych nierezydentom (dział 1) 
lub nabytych od nierezydentów (dział 2), jak również innych operacji wykonywanych przez 
operatorów sprzętu satelitarnego, takie jak: wystrzeliwanie i umieszczanie satelitów w przestrzeni 
kosmicznej, transport towarów i pasażerów w celach naukowych.                                                                
Usługi te obejmują również transakcje dokonane przez jedne kraje na rzecz krajów trzecich celem 
zapewnienia możliwości korzystania z pojazdów kosmicznych będących własnością tych ostatnich. 

220 Usługi transportu 
kolejowego 
pasażerskiego 

Przychody/rozchody z tytułu usług transportu kolejowego dostarczonych nierezydentom (dział 1) 
lub nabyte od nierezydentów (dział 2)  w celu przewozu pasażerów między krajami (wliczając 
wszystkie koszty dodatkowe, które są związane z przewozem osób w ruchu kolejowym).                                                                              
Uwaga: Kodu nie należy stosować dla przychodów/rozchodów z tytułu przewozów nierezydentów 
przez krajowych przewoźników na terytorium Polski. 

221 Usługi transportu 
kolejowego 
towarowego 

Przychody/rozchody z tytułu usług transportu kolejowego dostarczonych nierezydentom (dział 1) 
lub nabytych od nierezydentów (dział 2)  w celu przewozu towarów między krajami (wliczając 
wszystkie koszty dodatkowe, które są związane z przewozem towarów).                                                               
Usługi te obejmują również usługi załadunkowe oraz rozładunkowe dokonywane przez 
przedsiębiorstwa kolejowe.                                                                                                                               
Uwaga: Kodu nie należy stosować w odniesieniu do przychodów/rozchodów za usługi kurierskie 
świadczone przez firmy kurierskie (kod 959). 

222 Pozostałe usługi 
transportu 
kolejowego 

Usługi związane z transportem kolejowym dostarczone nierezydentom (dział 1) lub nabyte od 
nierezydentów (dział 2), takie jak:                                                                                                                                        
-   holowanie i pchanie (związane z transportem),                                                                                                        
 -   kontrola ruchu i zarządzanie infrastrukturą kolejową,                                                                        
-   naprawy konserwacyjne i czyszczenie sprzętu, koszty przeglądów technicznych,                        
-   korzystanie z infrastruktury torowej,                                                                                                                                  
-   akcje ratownicze.                                           

224 Usługi transportu 
samochodowego 
pasażerskiego 

Przychody/rozchody z tytułu przewozu pasażerów samochodem lub autobusem:  
- nierezydentów przez krajowego przewoźnika (dział 1), 
- rezydentów przez zagranicznego przewoźnika (dział 2)                                                                                                               
włącznie z przychodami/rozchodami za:                                                                                                                          
-   przewóz bagażu oraz innych towarów do użytku osobistego,                                                                     
-   wyżywienie oraz usługi nabywane w czasie podróży autobusem,                                                                                          
-   wynajem pojazdów drogowych z kierowcą dla potrzeb przewozu pasażerów jako transakcja 
między rezydentem a nierezydentem,                                                                                                                                             
-   przewozy taksówkowe osób.                                                                                                                                         
Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku:                                                                                        
-   przewozu nierezydentów przez autobusy krajowe na terytorium Polski,                                                                                  
-   wynajmu pojazdów drogowych bez kierowcy (kod 272),                                                                                                                           
-   leasingu finansowego pojazdów drogowych. 

225 Usługi transportu 
samochodowego 
towarowego 

Przychody/rozchody z tytułu usług przewozu towarów pojazdami samochodowymi w tranzycie lub 
między krajami trzecimi, jak również przesyłek pocztowych przewożonych na zlecenie biur 
pocztowych i kurierskich. Należy wykazać usługi świadczone przez: 
-  krajowego przewoźnika na rzecz nierezydenta (dział 1), 
-  zagranicznego przewoźnika na rzecz rezydenta (dział 2)                                                                                                             
włącznie z kosztami dodatkowymi związanymi z transportem towarów oraz opłatami za wynajem 
samochodów z kierowcą.                                                                                                                                           
Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku:                                                                                                                                         
-   wynajmu samochodów bez kierowcy (kod 272),                                                                                   
-   leasingu finansowego pojazdów drogowych,                                                                                                                                   
-   usług kurierskich świadczonych przez firmy kurierskie (kod 959). 

226 Pozostałe usługi 
transportu 
samochodowego 

Usługi związane z transportem samochodowym dostarczone nierezydentom (dział 1) lub nabyte od 
nierezydentów (dział 2), takie jak:                                                                                                                                         
-   holowanie i kontrola ruchu,                                                                                                                                             
-   usługi dworców autobusowych,                                                                                                                                                             
-   opłaty z tytułu użytkowania autostrad, mostów i tuneli,                                                                                                                     
-   usługi parkingowe,                                                                                                                                                 
-   naprawy konserwacyjne i czyszczenie sprzętu,                                                                                                                               
-   akcje ratownicze,                                                                                                                                                                 
-   opłaty za korzystanie z dróg,                                                                                                                                                      
-   prowizje z pośrednictwa w transporcie. 

228 Usługi transportu 
wodnego 
śródlądowego 
pasażerskiego 

Przychody/rozchody z tytułu przewozu pasażerów środkami żeglugi śródlądowej: 
- nierezydentów przez krajowego przewoźnika (dział 1) 
- rezydentów przez zagranicznego przewoźnika (dział 2)  
włącznie z przychodami/rozchodami za:                                                                                                                          
-   przewóz bagażu oraz innych towarów do użytku osobistego (w tym samochodu),                                                   
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-   wyżywienie oraz usługi nabywane w czasie podróży statkiem,                                                                                      
-   wynajem statku wraz z załogą dla potrzeb przewozu pasażerów jako transakcja między 
rezydentem a nierezydentem.                                                                                                                                              
Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku:                                                                                        
-   przewozu nierezydentów na polskich wodach śródlądowych,                                                                                                        
-   wynajmu statku bez załogi (kod 272),                                                                                                  
-   leasingu finansowego statku. 

229 Usługi transportu 
wodnego 
śródlądowego 
towarowego 

Przychody/rozchody z tytułu usług przewozu towarów środkami transportu wodnego śródlądowego 
w tranzycie lub między krajami trzecimi, jak również przesyłek pocztowych przewożonych na 
zlecenie biur pocztowych i kurierskich.  
Należy wykazać usługi świadczone przez: 
- krajowego przewoźnika na rzecz nierezydenta (dział 1), 
- zagranicznego przewoźnika na rzecz rezydenta (dział 2)  
włącznie z przychodami/rozchodami za:                                                                                                                  
- wynajem statków śródlądowych z załogą,                                                                                                                  
-   przewóz towarów śródlądowymi drogami wodnymi, które należą do jednego kraju,                                                 
-   przewóz towarów śródlądowymi drogami wodnymi, które należą do dwóch lub wielu krajów.            
Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku:                                                                                        
-   wynajmu środków żeglugi śródlądowej bez załogi (kod 272),                                                                                                   
-   leasingu finansowego środków żeglugi śródlądowej,                                                                            
-   usług kurierskich świadczonych przez firmy kurierskie (kod 959). 

230 Pozostałe usługi 
transportu 
wodnego 
śródlądowego 

Usługi związane z transportem wodnym śródlądowym dostarczone nierezydentom (dział 1) lub 
nabyte od nierezydentów (dział 2), takie jak:                                                                                                                                                        
-   holowanie i pchanie, również związane z transportem urządzeń wiertniczych, dźwigów 
pływających i pogłębiarek,                                                                                                                                                                
-   pilotowanie, pomoc nawigacyjna i kontrola ruchu,                                                                                                                  
-   naprawy konserwacyjne i czyszczenie sprzętu, opłaty za przeglądy techniczne,                                                 
-   ratownictwo wodne i ściąganie z mielizn,                                                                                                                                           
-   koszty cumowania i postojowe, opłaty portowe. 

231 Usługi transportu 
rurociągiem  
i przesyłu energii 
elektrycznej 

Przychody/rozchody z tytułu transportu towarów za pośrednictwem rurociągu (gaz ziemny, ropa 
naftowa, produkty naftowe) oraz przesyłu energii elektrycznej dostarczonej nierezydentom  (dział 
1) lub nabyte od nierezydentów (dział 2), włącznie z przychodami/rozchodami  za transmisję 
energii elektrycznej gdy nie jest ona związana z procesem produkcji i dystrybucji.                                       

232 Pozostałe usługi 
wspomagające  
i uzupełniające 
transport 

Kod do stosowania tylko dla pozostałych pomocniczych usług transportowych, które nie są 
związane z określonym środkiem transportu lub dotyczą środka transportu nie wymienionego w 
wyżej wymienionych kodach usług transportowych, takie jak:                                                                                                                                        
-   przeładunek, rozładunek i wyładunek towarów,                                                                                    
-   magazynowanie i przechowywanie towarów,                                                                                      
-   pomoc nawigacyjna (latarnie morskie, latarniowce, umieszczanie boi, znaków wodnych i 
podobnych elementów wspomagających nawigację na drogach wodnych),                                                            
-   usługi spedycji towarów i maklerskie,                                                                                                                                                  
-   pozostałe usługi wspomagające i pomocnicze na rzecz transportu, gdzie indziej niewymienione. 

Podróże zagraniczne 
239 Podróże służbowe 

 
 
 
 
Wykazywane tylko 
w dziale 2 
formularza 

Rozchody (dział 2) z tytułu wydatków ponoszonych na zagraniczne podróże  służbowe rezydentów 
obejmujące koszty hoteli i diet oraz refundację kosztów transportu w kraju podróży zagranicznej.  
Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku kosztów transportu z Polski do kraju podróży 
zagranicznej. 
Koszty transportu rezydentów do kraju zagranicznej podróży służbowej, realizowanego przez 
zagranicznego przewoźnika, należy wykazywać jako koszty transportu pasażerskiego  , w 
zależności od wykorzystywanego środka transportu z użyciem odpowiednich kodów: 
-   usługi transportu morskiego pasażerskiego (kod 207), 
-   usługi transportu lotniczego pasażerskiego (kod 211), 
-   usługi transportu kolejowego pasażerskiego (kod 220), 
-   usługi transportu samochodowego pasażerskiego (kod 224), 
-   usługi transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego (kod 228). 

Usługi pocztowe i telekomunikacyjne 

958 Usługi pocztowe Odbiór, transport i doręczanie listów, dzienników, periodyków, broszur, innych druków, przesyłek 
i paczek między rezydentami i nierezydentami, włącznie z przychodami za:                                                                                        
-   usługi pocztowe świadczone w okienkach pocztowych (takie jak sprzedaż znaczków, przekazy 
pieniężne, itd.),                                                                                                                                                                
-   wynajem skrytek pocztowych,                                                                                                                                                                     
-   usługi związane z niedoręczoną pocztą,                                                                                                   
-   usługi związane z kierowaniem poczty do krajów, w których opłaty pocztowe są niższe.                 
Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku:                                                                                                                   
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-   usług finansowych świadczonych przez państwowe urzędy pocztowe (kod 260),                                                    
 -  usług związanych z przygotowaniem poczty (kod 284),                                                                                                                        
-   przechowywania towarów i usług pokrewnych,                                                                                   
-   kontraktów na międzynarodowe przewozy poczty zawarte przez państwowe urzędy pocztowe z 
firmami kurierskimi (kod 212, 221 lub 225),                                                                                                                                                   
-   pocztowych usług telekomunikacyjnych (kod 247). 

959 Usługi kurierskie Usługi kurierskie świadczone przez firmy kurierskie, włącznie z przychodami/rozchodami za 
doręczanie ekspresowe i od drzwi do drzwi, doręczanie w określonym terminie, odbiór na żądanie. 
Firmy kurierskie mogą wykorzystywać własne, użytkowane przez spółki lub państwowe środki 
transportu.                                                                                                                                    
Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku:                                                                                        
-   przewozu poczty przez przedsiębiorstwa transportu lotniczego (kod 212),                                                                                      
-   przechowywania towarów,                                                                                                                                      
-   usług związanych z przygotowaniem poczty (kod 284). 

247 Usługi 
telekomunikacyjne 

Usługi świadczone między rezydentami i nierezydentami związane z transmisją dźwięku, obrazów, 
danych lub innych informacji za pomocą:                                                                                                                                       
-   telefonu,                                                                                                                                                 
-   telefonu komórkowego,                                                                                                                                                                           
-   teleksu,                                                                                                                                                                                 
-   telegramu,                                                                                                                                                                                       
-   radia, telewizji kablowej i stacji nadawczych,                                                                                             
-   satelity,                                                                                                                                                                 
-   poczty elektronicznej,                                                                                                                                               
-   usług faksowych, itd.                                                                                                                                                
włącznie z przychodami/rozchodami za:                                                                                                                                            
-   usługi dostarczania dostępu do Internetu,                                                                                                                    
-   usługi związane z siecią komercyjną,                                                                                                                               
-   telekonferencje,                                                                                                                                                                          
-   usługi wspomagające,                                                                                                                                                                        
-   usługi bezpośredniego dostępu on-line do sieci wraz z dostępem do Internetu.                             
Wartość przekazywanej informacji nie jest włączona.                                                                                                                    
Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku:                                                                                        
-   usług instalacji sprzętu sieci telefonicznej (kod 250 lub 251),                                                              
-   usług dotyczących baz danych oraz pokrewnych usług komputerowych umożliwiających dostęp 
i obsługę danych dostarczanych przez serwery baz danych (kod 263 lub 890).                  
  

Usługi budowlane 
250 Usługi budowlane 

świadczone za 
granicą 

Dział 1: przychody z tytułu usług budowlanych świadczonych za granicą przez rezydentów 
włączając:                                                                                                                                                                              
-   prace związane z przygotowaniem placu budowy,                                                                                                                   
-   prace budowlane w obiektach mieszkalnych i niemieszkalnych oraz inżynieria lądowa i wodna,                                   
 -   instalację oraz montaż maszyn.                                                                                                                                                    
Włączyć należy wszystkie przychody z tytułu przedsięwzięć budowlanych, takich jak:                                                                  
-   wynajem sprzętu budowlanego i sprzętu burzącego wraz z operatorem,                                                           
-   prace związane z czyszczeniem zewnętrznej elewacji budynków,                                                                                        
-   naprawy budowlane.                                                                                                                                                                 
Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku:                                                                                        
-   prac związanych z przygotowaniem placu budowy dla górnictwa i wydobycia ropy naftowej 
oraz gazu ziemnego (kod 283),                                                                                                                                                         
-   prac związanych z usuwaniem wielkich zanieczyszczeń (kod 282).    
Dział 2: rozchody z tytułu usług i prac najemnych nabytych przez przedsiębiorstwo rezydenta na 
potrzeby budowy włączając wydatki związane z takimi przedsięwzięciami budowlanymi jak:                    
-   wydatki poniesione przez przedsiębiorstwo budowlane na usługi dostarczone przez miejscowe 
firmy,                                                                                                                                                     
-   wydatki przedsiębiorstwa budowlanego w kraju usługobiorcy, poniesione na zakup usług i 
towarów, które zostały dostarczone do kraju usługobiorcy z krajów trzecich,                                                                                         
-   wynagrodzenie pracowników                                                                                             

251 Usługi budowlane 
świadczone  
w Polsce 

Dział 1: przychody z tytułu usług i prac najemnych nabytych przez przedsiębiorstwo nierezydenta 
na potrzeby budowy:                                                                                                                                                                                    
-   wydatki poniesione przez przedsiębiorstwo budowlane nierezydenta na usługi i towary 
dostarczane przez miejscowe firmy,                                                                                                                                              
-   wydatki poniesione przez przedsiębiorstwo budowlane nierezydenta na usługi, które były 
importowane z krajów trzecich,                                                                                                                                                                          
-   wynagrodzenia pracowników.          
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Dział 2: rozchody z tytułu usług budowlanych świadczonych rezydentom w Polsce przez 
nierezydentów włączając:                                                                                                                         
-   prace związane z przygotowaniem placu budowy,                                                                                                                              
-   prace budowlane w obiektach mieszkalnych i niemieszkalnych oraz inżynieria lądowa i wodna,                                   
-   instalację oraz montaż maszyn.                                                                                                                                                                   
Włączyć należy również rozchody związane z takimi przedsięwzięciami budowlanymi jak:                                                                                    
-   wynajem sprzętu budowlanego i burzącego wraz z operatorem,                                                                               
-   czyszczenie zewnętrznej elewacji budynków,                                                                                                                             
-   naprawy budowlane.                                                                                                                                   
Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku:                                                                                                                        
-   przygotowania placu budowy dla górnictwa oraz wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego 
(kod 283),        
-   prac związanych z usuwaniem wielkich zanieczyszczeń (kod 282).                                                                                                                     

Usługi ubezpieczeniowe 
972 Składki z tytułu 

ubezpieczeń 
emerytalnych i na 
życie 

 

 

Dział 1: przychody z tytułu składek płaconych rezydentom (towarzystwom ubezpieczeniowym i 
funduszom emerytalnym) przez nierezydentów posiadających polisy ubezpieczeniowe, w 
zamian, za które posiadaczom polisy gwarantowane są:                                                                                                                              
-   otrzymanie minimalnej uzgodnionej kwoty w oznaczonym czasie lub w razie śmierci, gdy ta 
nastąpi wcześniej (ubezpieczenie na życie),                                                                                                                                      
-   otrzymanie emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego (fundusze emerytalne).    
Dział 2: rozchody z tytułu składek płaconych przez rezydentów posiadających polisy 
ubezpieczeniowe nierezydentom (towarzystwom ubezpieczeniowym i funduszom emerytalnym), 
w zamian, za które posiadaczom polis gwarantowane są:                                                                        
-   otrzymanie minimalnej uzgodnionej kwoty w oznaczonym czasie lub w razie śmierci, gdy ta 
nastąpi wcześniej (ubezpieczenie na życie),                                                                                                         
-   otrzymanie emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego (fundusze emerytalne).                          
 Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku:                                                                                                                                   
-   ubezpieczeń na życie, kiedy dochody są wypłacane tylko w przypadku śmierci z wyłączeniem 
innych okoliczności (składki z tytułu pozostałych ubezpieczeń bezpośrednich - kod 976),                     
-   wpłaty na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne.  

973 Odszkodowania 
wypłacane z 
tytułu 
ubezpieczeń 
emerytalnych i na 
życie 

Rozchody 
wykazują tylko 
towarzystwa 
ubezpieczeniowe  
i fundusze 
emerytalne 

Dział 1: przychody z tytułu odszkodowań płaconych przez nierezydentów (towarzystwa 
ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne) rezydentom posiadającym ich polisy:                                                   
-   kwoty płacone w uzgodnionym czasie lub na wypadek śmierci posiadacza polisy (ubezpieczenie 
na życie),                                                                                                                                                                                                  
-   dochody zapewniane po przejściu na emeryturę (fundusze emerytalne).      
Dział 2: rozchody z tytułu odszkodowań wypłacanych przez rezydentów (towarzystwa 
ubezpieczeniowe i fundusze emerytalne) nierezydentom posiadającym ich polisy:                                                                                     
-   kwoty płacone w uzgodnionym czasie lub na wypadek śmierci posiadacza polisy (ubezpieczenia 
na życie),                                                                                                                                                       
-   dochody zapewniane po przejściu na emeryturę (fundusze emerytalne).                                                                                                     
Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku:                                                                                        
-   ubezpieczeń na życie, gdy odszkodowanie jest wypłacane tylko w przypadku śmierci z 
wyłączeniem innych okoliczności (odszkodowania z tytułu pozostałych ubezpieczeń bezpośrednich 
- kod 977),                                                                                                                                      
-   wypłaty związane z obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi. 

974 Składki z tytułu 
ubezpieczeń 
przewożonych 
towarów 

Dział 1: przychody z tytułu składek płaconych przez nierezydentów rezydentom (towarzystwom 
ubezpieczeniowym na ubezpieczenie przewożonych towarów), w zamian, za które nierezydentom 
gwarantowane są odszkodowania w przypadku kradzieży, uszkodzenia czy też całkowitej utraty 
towarów.         
Dział 2: rozchody z tytułu składek płaconych przez rezydentów nierezydentom (towarzystwom 
ubezpieczeniowym na ubezpieczenie przewożonych towarów), w zamian, za które rezydentom 
gwarantowane są odszkodowania w przypadku kradzieży, uszkodzenia czy też całkowitej utraty 
towarów                                                                                                                  
Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku ubezpieczeń pojazdów wykorzystywanych do 
przewozu towarów (kod 976).  

975 Odszkodowania  
z tytułu 
ubezpieczeń 
przewożonych 
towarów 
Rozchody 
wykazują tylko 
towarzystwa 
ubezpieczeniowe 

Dział 1: przychody z tytułu odszkodowań wypłacanych przez nierezydentów (towarzystwa 
ubezpieczeniowe) rezydentom z tytułu kradzieży, uszkodzenia lub całkowitej utraty towaru.     
 Dział 2: rozchody z tytułu odszkodowań wypłacanych przez rezydentów (towarzystwa 
ubezpieczeniowe) nierezydentom z tytułu kradzieży, uszkodzenia lub całkowitej utraty towaru.                                 
Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku ubezpieczeń pojazdów wykorzystanych do 
przewozu towarów (kod 977). 



8 
 

KOD NAZWA KOMENTARZ 

976 Składki z tytułu 
pozostałych 
ubezpieczeń 
bezpośrednich 

 

 

Dział 1: przychody z tytułu składek płaconych przez nierezydentów posiadających polisy 
rezydentom - dostawcom usług ubezpieczeniowych (innych niż ubezpieczenia na życie i 
ubezpieczenia frachtu), takich jak:                                                                                                                                        
-   ubezpieczenia na życie, kiedy odszkodowanie jest wypłacane tylko w przypadku śmierci z 
wyłączeniem innych okoliczności,                                                                                                                 
-   ubezpieczenia od wypadków i chorób,                                                                                                 
-   ubezpieczenia wszystkich środków lokomocji (statki, samochody ciężarowe, itp.),                                
-   ubezpieczenia transportu morskiego, lotniczego i pozostałego,                                                             
-   ubezpieczenia od pożaru i innych uszkodzeń mienia,                                                                          
-   ubezpieczenia od strat finansowych,                                                                                                       
-   ogólne ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,                                                                                  
-   pozostałe ubezpieczenia takie jak: ubezpieczenia w podróży, ubezpieczenia związane z 
pożyczkami i kartami kredytowymi.           
 Dział 2: rozchody z tytułu składek płaconych przez rezydentów posiadających polisy 
nierezydentom - dostawcom usług ubezpieczeniowych (innych niż ubezpieczenia na życie i 
ubezpieczenia frachtu), takich jak:                                                                                                                                        
-   ubezpieczenia na życie, kiedy odszkodowanie jest wypłacane tylko w przypadku śmierci z 
wyłączeniem innych okoliczności,                                                                                                               
-   ubezpieczenia od wypadków i chorób,                                                                                                       
-   ubezpieczenia wszystkich środków lokomocji (statki, samochody ciężarowe, itp.),                                
-   ubezpieczenia transportu morskiego, lotniczego i pozostałego,                                                             
-   ubezpieczenia od pożaru i innych uszkodzeń mienia,                                                                           
-   ubezpieczenia od strat finansowych,                                                                                                   
-   ogólne ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,                                                                          
-   pozostałe ubezpieczenia, takie jak: ubezpieczenie w podróży, ubezpieczenia związane z 
pożyczkami i kartami kredytowymi.                                                                                                                                                         
Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. 

977 Odszkodowania  
z tytułu 
pozostałych 
ubezpieczeń 
bezpośrednich 
 
Rozchody 
wykazują tylko 
dostawcy usług 
ubezpieczeniowyc
h (innych niż 
ubezpieczenia na 
życie  
i ubezpieczenia 
frachtu) 

Dział 1: przychody z tytułu odszkodowań płaconych przez towarzystwa ubezpieczeniowe 
nierezydentów rezydentom z tytułu ubezpieczeń pozostałych (innych niż ubezpieczenia na życie i 
ubezpieczenia frachtu), takie jak:                                                                                                                                
-   ubezpieczenia na życie, kiedy odszkodowanie jest wypłacane tylko w przypadku śmierci z 
wyłączeniem innych okoliczności,                                                                                                                                                    
-   ubezpieczenia od wypadków i chorób,                                                                                                                                                       
-   ubezpieczenia wszystkich środków lokomocji (statki, samochody ciężarowe, itp.),                                              
-   ubezpieczenia transportu morskiego, lotniczego i pozostałego,                                                                
-   ubezpieczenia od pożaru i innych uszkodzeń mienia,                                                                                                                       
-   ubezpieczenia od strat finansowych,                                                                                                                                        
-   ogólne ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,                                                                          
-   pozostałe ubezpieczenia takie jak: ubezpieczenia w podróży, ubezpieczenia związane z 
pożyczkami i kartami kredytowymi.      
Dział  2: rozchody z tytułu odszkodowań płaconych przez towarzystwa ubezpieczeniowe 
rezydentów nierezydentom z tytułu ubezpieczeń pozostałych (innych niż ubezpieczenia na życie i 
ubezpieczenia frachtu), takie jak:                                                                                                           
-   ubezpieczenia na życie, kiedy odszkodowanie jest wypłacane tylko w przypadku śmierci z 
wyłączeniem innych okoliczności,                                                                                                                                                         
-   ubezpieczenia od wypadków i chorób,                                                                                                                                                        
-   ubezpieczenia wszystkich środków lokomocji (statki, samochody ciężarowe, itp.),                                              
-   ubezpieczenia transportu morskiego, lotniczego i pozostałego,                                                                
-   ubezpieczenia od pożaru i innych uszkodzeń mienia,                                                                                                                                
-   ubezpieczenia od strat finansowych,                                                                                                                                             
-   ogólne ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej,                                                                          
-   pozostałe ubezpieczenia, takie jak: ubezpieczenie w podróży, ubezpieczenia związane z 
pożyczkami i kartami kredytowymi.                                                                                                                                                                                                                  
Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku odszkodowań związanych z obowiązkowymi 
ubezpieczeniami społecznymi. 

978 Składki z tytułu 
reasekuracji 

Wykazują tylko 
towarzystwa 
ubezpieczeniowe 

Dział 1: przychody z tytułu składek płaconych przez nierezydentów - ubezpieczycieli rezydentom - 
przedsiębiorstwom reasekuracyjnym z tytułu zawartych kontraktów na część ryzyka 
ubezpieczeniowego.       
 Dział 2: rozchody z tytułu składek płaconych przez rezydentów - ubezpieczycieli nierezydentom - 
przedsiębiorstwom reasekuracyjnym z tytułu zawartych kontraktów na część ryzyka 
ubezpieczeniowego.                                                                                                         

979 Odszkodowania  
z tytułu 
reasekuracji 

Dział 1: przychody z tytułu odszkodowań wypłacanych przez nierezydentów - przedsiębiorstwa 
reasekuracyjne rezydentom - ubezpieczycielom w przypadku wystąpienia ubezpieczonego ryzyka.       
Dział 2: rozchody z tytułu odszkodowań wypłacanych przez rezydentów - przedsiębiorstwa 
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Wykazują tylko 
towarzystwa 
ubezpieczeniowe 

reasekuracyjne nierezydentom - ubezpieczycielom w przypadku wystąpienia ubezpieczonego 
ryzyka.                                                                                                          

258 Usługi 
wspomagające 
usługi 
ubezpieczeniowe 

Transakcje usługowe zawarte między rezydentami i nierezydentami ściśle związane z operacjami 
ubezpieczeniowymi i funduszami emerytalnymi, takie jak:                                                                                                                         
-   prowizje agentów ubezpieczeniowych oraz usługi brokerskie i agencyjne,                                                       
-   usługi konsultacyjne dotyczące ubezpieczeń i emerytur,                                                                       
-   usługi związane z wyceną i rozstrzyganiem sporów,                                                                                                                                        
-   usługi aktuarialne,                                                                                                                                                                  
-   usługi związane z organizacją likwidacji szkód,                                                                                                                      
-   kontrola i monitoring usług związanych z wyrównywaniem szkód oraz ze ściąganiem należności 
i windykacją. 

Usługi finansowe 
260 Usługi finansowe Wszystkie usługi związane z pośrednictwem finansowym oraz usługi wspomagające świadczone 

przez/lub nierezydentom.                                                                                                                                              
Obejmują prowizje i opłaty wiążące się z transakcjami finansowymi, które są związane z:                        
-   przyjmowaniem depozytów i udzielaniem kredytów oraz pożyczek włączając kredyty oraz 
pożyczki hipoteczne  i nie hipoteczne dla firm i osób fizycznych,                                                                                            
-   akredytywami, akceptami bankowymi, liniami kredytowymi i pozostałymi podobnymi 
instrumentami,                                                                                                                                          
-   leasingiem finansowym,                                                                                                                                                                                                     
-   factoringiem,                                                                                                                                                                                                
-   finansowymi instrumentami pochodnymi,                                                                                                                                                 
-   emisją papierów wartościowych, działalnością maklerską i wykupem papierów wartościowych, 
włączając prowizje odnoszące się do płatności dochodów od papierów wartościowych,                                                                                    
-   clearingiem płatności,                                                                                                                                                                
-   transakcjami dewizowymi.                                                                                                                                          
Pozostałe usługi związane z działalnością finansową to:                                                                                                                                                                         
-   usługi doradztwa finansowego,                                                                                                                                                                                                  
-   usługi przechowywania aktywów finansowych lub złota,                                                                              
-   usługi zarządzania aktywami finansowymi,                                                                                                                                  
-   usługi związane z przejęciami i fuzjami,                                                                                                                                         
-   gospodarka finansowa przedsiębiorstw prywatnych i usługi związane z kapitałem 
spekulacyjnym,                                               
-   usługi związane z kartami kredytowymi i pozostałe podobne usługi,                                                                    
-   zarządzanie rynkami finansowymi,                                                                                                                                    
-   ocena zdolności kredytowej.                                                                                                                                                      
Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku:                                                                                        
-   usług pośrednictwa w ubezpieczeniach na życie i ubezpieczeniach emerytalnych (włączone do 
ubezpieczeń na życie i funduszy emerytalnych - kod 972 lub 973),                                                                                             
-   pozostałych usług ubezpieczeniowych (kod 976 lub 977),                                                                                                            
-   usług doradztwa niefinansowego świadczonych przez banki (kod 275, 276, 277 lub 898),                                         
-   zysków i strat zrealizowanych w wyniku zakupu lub sprzedaży instrumentów finansowych na 
własny rachunek,                                                                                                                                                                 
-   odsetek i kapitału depozytów, kredytów i pożyczek oraz rat leasingu finansowego. 

Usługi informatyczne i informacyjne 
263 Usługi 

informatyczne  
 

Przychody/rozchody z tytułu usług dotyczących sprzętu komputerowego, oprogramowania i 
przetwarzania danych świadczonych między rezydentami i nierezydentami, takich jak:                                           
-   licencje i sprzedaż oprogramowania dostosowanego do indywidualnych potrzeb niezależnie od 
sposobu dostarczenia oraz oprogramowania niezindywidualizowanego dostarczonego 
elektronicznie,                                             
-   usługi konsultacyjne i wdrożeniowe w odniesieniu do sprzętu komputerowego i peryferyjnego,             
-   konserwacja i naprawy sprzętu komputerowego i peryferyjnego,                                                                 
-   usługi odzyskiwania utraconego oprogramowania i danych,                                                                                                                                  
-   doradztwo i pomoc w sprawach związanych z zarządzaniem zasobami komputerowymi,                                               
-   analiza, projektowanie i programowanie gotowych systemów,                                                                    
-   opracowanie, produkcja, dostarczenie i sporządzenie dokumentacji oprogramowania 
dostosowanego do indywidualnych potrzeb, łącznie z systemami operacyjnymi wykonanymi na 
zamówienie dla poszczególnych użytkowników,                                                                                             
-   konserwacja systemów i inne usługi wspomagające, takie jak organizowanie szkoleń oferowane 
w ramach usług konsultacyjnych,                                                                                                                                                          
-   usługi związane z przetwarzaniem danych, takie jak: wprowadzanie danych, tworzenie tabel i 
przetwarzanie na zasadzie współużytkowania (time-sharing),                                                                                                                                          
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-   usługi związane z opracowaniem i projektowaniem stron internetowych,                                                             
-   zarządzanie urządzeniami komputerowymi,                                                                                                                                 
-   usługi administrowania serwerami internetowymi (np. dostarczanie miejsca na serwerze 
internetowym do zamieszczania stron internetowych klienta),                                                                  
-   opłaty licencyjne za ograniczone prawa rozpowszechniania oprogramowania bądź ograniczone 
prawa do zastosowania w innym urządzeniu/produkcie  wykorzystującym oprogramowanie.                                          
Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku:                                                                                        
-   dostarczenia gotowego, opakowanego, niezindywidualizowanego oprogramowania 
(sklasyfikowane jako towary),                                                                                                                                                                                     
-   szkolenia komputerowe dla nieokreślonego odbiorcy (kod 897). 

889 Usługi agencji 
informacyjnych 

Przychody/rozchody z tytułu usług świadczonych przez agencje informacyjne, takie jak 
dostarczania wiadomości, zdjęć i artykułów do środków masowego przekazu, takich jak: radio, 
telewizja, gazety, periodyki i inne media. 

890 Pozostałe usługi  
dostarczania 
informacji 

Przychody/rozchody z tytułu usług bazodanowych świadczonych między rezydentami i 
nierezydentami, takich jak:                                                                                                                                                                
-   projektowanie baz danych,                                                                                                                                                
-   przechowywanie danych,                                                                                                                                                   
-   rozpowszechnianie danych i baz danych (łącznie z książkami telefonicznymi i listami 
adresowymi) zarówno w trybie on-line, jak i za pomocą nośników magnetycznych, optycznych lub 
drukowanych,                                                                                                                                                
-   internetowe portale wyszukujące (usługi związane z procedurami wyszukującymi, odnajdujące 
adresy internetowe dla klientów, którzy wprowadzają kluczowe zapytania).                                                     
Włączyć należy:                                                                                                                                                                           
-   bezpośrednią, nie masową prenumeratę dzienników i periodyków za pośrednictwem poczty, 
elektronicznej transmisji lub pozostałych środków,                                                                                                            
-   pobierane materiały nie będące oprogramowaniem lub przekazem audio lub video.  

Patenty i licencje 
891 Opłaty z tytułu 

franszyzy i praw 
własności 

Przychody/rozchody z tytułu nadania specjalnych praw oraz koncesji między rezydentami i 
nierezydentami włączając:                                                                                                                                                                       
-   przekazanie projektu (sklepu lub towaru),                                                                                                         
-   przekazanie technologii przemysłowych,                                                                                                        
-   opłaty z tytułu nadania specjalnych praw lub przywilejów, które mogą obejmować szkolenia, 
pomoc i reklamę.                                                                                                                                                      
Honoraria płacone z tytułu używania zastrzeżonych znaków towarowych, to jest słów, symboli, 
wzorów lub ich kombinacji, które odróżniają towary lub usługi płatnika od towarów lub usług 
innych odbiorców. 

892 Pozostałe 
honoraria i opłaty 
licencyjne 

Przychody/rozchody z tytułu używania niematerialnych, nieprodukowanych i niefinansowych 
aktywów oraz praw własnościowych, takich jak:                                                                                                                  
-   patenty,                                                                                                                                                                                    
-   prawa autorskie,                                                                                                                                               
-   procesy technologiczne i wzory przemysłowe,                                                                                                                  
-   użytkowanie na podstawie umów licencyjnych wytworzonych oryginałów lub wzorów, takich 
jak rękopisy, programy komputerowe oraz utwory kinematograficzne i nagrania dźwiękowe.                                   
Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku:                                                                                                                       
-   przychodów z tytułu gotówkowej sprzedaży tych aktywów i praw,                                                
-   prawa rozpowszechniania produktów audiowizualnych w ograniczonym czasie i na 
ograniczonym terytorium (kod 894).     

Pozostałe usługi gospodarcze 
271 Inne usługi 

związane  
z handlem 

Usługi związane z pobieraniem prowizji od transakcji towarowych i usługowych na bazie 
kontraktów zawartych między rezydentami i nierezydentami włączając:                                                                                                        
-   prowizje płacone pośrednikom handlowym,                                                                                                              
-   prowizje płacone brokerom,                                                                                                                                                 
-   prowizje płacone dealerom i agentom,                                                                                                                                       
 -   prowizje związane ze sprzedażą towarów na aukcji.                                                                            
Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku:                                                                                        
-   opłat związanych z nabywaniem praw i przywilejów (kod 891),                                                                                               
-   pośrednictwa w usługach finansowych (kod 260),                                                                               
-   opłat za pośrednictwo w transporcie (odpowiednie kody dla usług transportowych),                                                      
-   pośrednictwa w ubezpieczeniach (kod 258).                                                         

272 Usługi leasingu 
operacyjnego 

Przychody/rozchody z tytułu leasingu sprzętu bez załogi, dokonywanego między rezydentami i 
nierezydentami, takiego jak:                                                                                                                                
-   samochody i pojazdy samochodowe przeznaczone do przewozu towarów,                                                            
-   statki, samoloty,                                                                                                                                                                
-   sprzęt transportowy bez załogi, taki jak kontenery kolejowe, itd.,                                                           
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-   inne maszyny, urządzenia i sprzęt.                                                                                                           
Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku:                                                                                                                  
-   leasingu finansowego, 
-   leasingu linii telekomunikacyjnych lub potencjału telekomunikacyjnego (kod 247),                                             
 -   wynajmu statków lub samolotów z załogą (kod 208 lub 212),                                                                                               
-   wynajmu pojazdów zagranicznym podróżnym. 

275 Usługi prawne Usługi  między rezydentami i nierezydentami obejmujące:                                                                    
-   doradztwo prawne i reprezentację we wszelkich procedurach prawnych, sądowych i 
statutowych,                                                                                                                                             
-   redagowanie prawnych dokumentów i tytułów,                                                                                   
-   konsultacje w sprawie świadectw, atestów, patentów i praw własności,                                                              
-   usługi związane z przechowywaniem depozytów i zabezpieczeniem praw rzeczowych na 
nieruchomościach,                                                                                                                                                                          
-   usługi powiernictwa i sądownictwa polubownego.                                                                               
Uwaga: Wyłączyć należy grzywny i kary pieniężne. 

276 Usługi w zakresie 
księgowości  
i rachunkowości, 
audytu i 
doradztwa 
podatkowego  

Usługi zakontraktowane między rezydentami i nierezydentami obejmujące:                                                       
-   rejestrowanie transakcji handlowych,                                                                                                                        
-   badanie zapisów księgowych i zestawień finansowych (audyt finansowy),                                                                 
-   planowanie podatków i doradztwo podatkowe,                                                                                   
-   przygotowanie dokumentów podatkowych. 

277 Usługi doradztwa 
gospodarczego  
i w zakresie 
zarządzania oraz 
public relations  

Usługi zakontraktowane między rezydentami i nierezydentami obejmujące doradztwo, 
kierownictwo i wsparcie w zakresie:                                                                                                                                                        
-   polityki i strategii handlowej,                                                                                                                                
-   kompleksowego planowania, budowania i kontroli organizacji,                                                                  
-   poprawy wizerunku klientów i ich relacji z instytucjami i opinią publiczną.                                             
Włączyć należy:                                                                                                                                                              
-   audyt zarządzania,                                                                                                                                                   
 -   zarządzanie rynkiem (marketing), zasobami ludzkimi i produkcją,                                                              
-   doradztwo w zakresie zarządzania projektami,                                                                                                     
-   doradztwo w zakresie zarządzania finansami.                                                                                                    
Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku: usług reklamowych (kod 278) oraz usług 
doradztwa w zakresie podatków (kod 276). 

278 Reklama, badania 
rynku i sondaże 
opinii publicznej 

Usługi zakontraktowane między rezydentami i nierezydentami obejmujące:                                                                
-   projektowanie, tworzenie i sprzedaż reklam przez agencje reklamowe,                                                          
-   umieszczanie reklam w mediach, łącznie z zakupem i sprzedażą powierzchni reklamowej,                           
-   usługi wystawiennicze oferowane przez targi handlowe,                                                                        
-   promocja produktów za granicą,                                                                                                                             
-   badanie rynku i telemarketing,                                                                                                                                 
-   sondaże opinii publicznej w różnych kwestiach.                                                                                               
Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku usług związanych z public relations (kod 277). 

279 Usługi badawczo-
rozwojowe 

Usługi zakontraktowane między rezydentami i nierezydentami związane z:                                                       
-   badaniami podstawowymi,                                                                                                                                            
-   badaniami stosowanymi,                                                                                                                                                
-   eksperymentalnym rozwojem nowych produktów i procesów.                                                                       
Włączyć należy:                                                                                                                                                                    
-   rozwój systemów operacyjnych, które wyrażają postęp techniczny,                                                              
-   badania związane z elektroniką, farmaceutyką i biotechnologią.                                                                         
Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku usług technicznych (kod 280). 

 

280 

Usługi 
architektoniczne, 
inżynieryjne i  
pozostałe  
techniczne 

Usługi zakontraktowane między rezydentami i nierezydentami związane z:                                                       
-   tworzeniem projektów architektonicznych, urbanistycznych i pozostałych,                                           
-   planowaniem i projektowaniem wzorów,                                                                                                                       
-   nadzorem budowlanym zapór wodnych, mostów, portów lotniczych, kompletnych obiektów 
przemysłowych "pod klucz",                                                                                                                                                                    
-   pracami geodezyjnymi, kartografią, testowaniem i certyfikacją produktów oraz badania i analizy 
techniczne,                                                                                                                                                                     
-   usługi w zakresie badań i analiz składu, czystości substancji i właściwości fizycznych,                                      
-   usługi geologiczne w zakresie naukowych poszukiwań złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz 
pomiarami pod powierzchnią ziemi,                                                                                                                                          
-   usługi w zakresie sporządzania map i prognoz pogody.                                                                         
Włączyć należy:                                                                                                                                                              
-   doradcze i konsultacyjne prace inżynieryjne: studia nad techniczną wykonalnością i wpływem 
projektów na środowisko,                                                                                                                                                                   
-   usługi projektowania technicznego mechanicznych i elektrycznych instalacji w budynkach,                                      
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-   usługi projektowania technicznego procesów przemysłowych i produkcyjnych: planowanie i 
dokumentacja instalacji maszyn, projektów wodnych, projektów naftowych, zakładów 
przemysłowych, systemów oprzyrządowania.                                                                                                              
Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku:                                                                                                           
-   usług związanych z wydobyciem złóż (kod 283),                                                                                
-   usług związanych z oszacowaniem szkód (kod 977),                                                                                                
-   usług związanych z projektowaniem i montażem sprzętu kontrolującego procesy przemysłowe i 
zautomatyzowanych zakładów produkcyjnych (kod 250 lub 251). 

282 Utylizacja 
odpadów  
i usuwanie 
zanieczyszczeń 

Usługi zakontraktowane między rezydentami i nierezydentami obejmujące:                                                       
-   utylizację odpadów radioaktywnych i innych,                                                                                                          
-   usługi w zakresie usuwania, uzdatniania, odkażania i oczyszczania gleby oraz wody, łącznie z 
wyciekami ropy naftowej,                                                                                                                                              
-   usługi w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków oraz opróżniania i czyszczenia szamb i 
dołów gnilnych,                                                                                                                                                              
-   rekultywacja obszarów górniczych,                                                                                                                             
-   usuwanie zanieczyszczeń i usługi sanitarne,                                                                                                          
-   wszystkie pozostałe usługi, które są związane z usuwaniem zanieczyszczeń lub przywracaniem 
równowagi środowiska naturalnego.  

283 Usługi rolnicze, 
wydobywcze  
i przetwórstwo na 
miejscu 

Usługi zakontraktowane między rezydentami i nierezydentami obejmujące:                                                 
 
Usługi rolnicze:                                                                                                                                                    
-   usługi związane z uprawami rolniczymi: przygotowanie pól, siew, sadzenie i pielęgnacja, 
opryskiwanie i zwalczanie szkodników, zbiór, wynajem maszyn rolniczych z obsługą,                                                              
-   usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni,                                                                         
-   chów i hodowla zwierząt wraz z usługami powiązanymi,                                                                                
-   usługi weterynaryjne dla zwierząt hodowlanych (innych niż domowe),                                                           
-   rybołówstwo, chów i hodowla ryb,                                                                                                                    
 -   łowiectwo i usługi z nim związane, hodowla i pozyskiwanie zwierząt łownych,                                                 
-   leśnictwo i pozyskiwanie drewna, usługi w szkółkach leśnych.                                                           
Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku usług weterynaryjnych dla zwierząt domowych 
(kod 897).                                                                                                                                           
 
Usługi wydobywcze:                                                                                                                                                 
-   usługi związane z wydobyciem węgla kamiennego,                                                                               
-   usługi związane z wydobyciem ropy naftowej i gazu ziemnego, łącznie z wierceniem i budową 
wież wiertniczych, usługami remontowymi i demontażem oraz cementowaniem obudowy szybów 
naftowych i gazowych,                                                                                                                                                                       
-   specjalistyczne usługi w dziedzinie gaszenia pożarów szybów.                                                               
Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku usług geologicznych w zakresie naukowych 
poszukiwań złóż ropy naftowej i gazu ziemnego oraz pomiarów pod powierzchnią ziemi (kod 280).                                
 
Inne usługi produkcyjne:                                                                                                                                     
Są to usługi związane z produkcją danego wyrobu obejmujące podstawowe czynności 
wykonywane w ramach procesu produkcyjnego, nietworzące bezpośrednio nowych dóbr, 
realizowane przez podwykonawcę z surowców powierzonych przez zleceniodawcę i na jego rzecz. 
Za wykonane czynności, które mogą obejmować również dostarczenie surowców niezbędnych do 
tej produkcji, podwykonawca pobiera opłatę.                                                                                                                             

284 Pozostałe usługi 
gospodarcze  

Usługi zakontraktowane między rezydentami i nierezydentami obejmujące:                                                       
-   usługi biur podróży, pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, obsługa ruchu 
turystycznego,                                                                                                                                              
-   usługi związane z nieruchomościami (wynajem lub dzierżawa, zarządzanie nieruchomościami,            
-    usługi opracowywania projektów wystroju wnętrz i dekoracji),                                                                 
-   tłumaczenia ustne i pisemne,                                                                                                                                
-   usługi pośrednictwa pracy oraz agencji pracy tymczasowej,                                                                    
-   usługi detektywistyczne i ochroniarskie,                                                                                               
-   usługi fotograficzne,                                                                                                                                                   
-   czyszczenie i sprzątanie budynków, dezynfekcja i tępienie szkodników,                                                        
-   usługi związane z pakowaniem wszelkiego rodzaju towarów przy użyciu różnorodnych technik 
pakowania,                                                                                                                                                                        
-   usługi centrów telefonicznych (call center) oraz przyjmowania telefonów,                                                          
-   usługi powielania, inne niż drukowanie (wykonywanie światłokopii, fotokopiowanie, itp.),                                      
-   usługi związane z pracami sekretarskimi, wysyłanie i odbieranie poczty,                                                           
-   usługi w zakresie oceny zdolności kredytowej osób i firm, usługi świadczone przez agencje 
inkasa,                                                                                                                                                       
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-   usługi związane z dystrybucją elektryczności, wody, gazu i innych produktów naftowych,                                     
-   instalowanie, montowanie, naprawa i konserwacja wszelkiego rodzaju sprzętu i urządzeń 
(urządzeń biurowych, komputerów, sprzętu medycznego, kinematograficznego, fotograficznego, 
elektrycznego, nadajników telewizyjnych i radiowych),                                                                                                                         
-   usługi poligraficzne, introligatorskie oraz składu drukarskiego,                                                             
-   usługi związane z reprodukcją nagrań dźwiękowych i video,                                                                
 -   pozostałe usługi gdzie indziej niewymienione.           

285 Usługi pomiędzy 
przedsiębiorstwam
i powiązanymi 
(gdzie indziej 
niewymienione) 

Usługi zakontraktowane między rezydentami i nierezydentami powiązanymi kapitałowo obejmują:                          
-   transakcje oddziałów, podmiotów zależnych i stowarzyszonych na rzecz ich podmiotów 
macierzystych lub innych podmiotów powiązanych, które stanowią wkład w koszty ogólnego 
zarządu oddziałów, podmiotów zależnych i stowarzyszonych (za planowanie, organizowanie i 
kontrolowanie) oraz zwrot wydatków rozliczanych bezpośrednio przez podmioty macierzyste,                                     
-   transakcje pomiędzy podmiotami macierzystymi oraz ich oddziałami, podmiotami zależnymi i 
stowarzyszonymi na pokrycie kosztów ogólnych.                                                                                                          
Kod do stosowania tylko dla usług pomiędzy przedsiębiorstwami powiązanymi kapitałowo (dla 
usług gdzie indziej niewymienionych).   

Usługi kulturalne i rekreacyjne 
894 Usługi 

audiowizualne  
Usługi i związane z nimi opłaty odnoszące się do produkcji filmów, programów radiowych i 
telewizyjnych, nagrań muzycznych włączając:                                                                                                                                      
-   wynagrodzenia za prawa dystrybucyjne sprzedawane mediom na ograniczoną liczbę widowisk 
w określonych obszarach,                                                                                                                                                 
-   prawa do retransmisji telewizyjnych imprez sportowych, cyrkowych i podobnych wydarzeń,                                
-   prawa dystrybucji i związane z nimi opłaty gier video, które są "ściągane" z kanałów 
telewizyjnych,                                                                                                                                          
-   zakup lub sprzedaż praw do pokazów lub kopiowania nagrań video, filmów lub programów 
telewizyjnych,                                                                                                                                              
-   abonament usług dostarczanych przez zakodowane kanały telewizyjne,                                                       
 -  opłaty za prawa dystrybucyjne dla telewizji, radia i filmu,                                                                                       
-   prawa związane z koncertami i spektaklami teatralnymi,                                                                       
-   nagrania i programy ogólnie dostępne (niewykonane na indywidualne zamówienie) "ściągnięte" 
elektronicznie.                                                                                                                                                       
Uwaga: Nagrania i programy, jeśli są na dysku, papierze itp. nie są zaliczane do tej pozycji.   

898 Usługi powiązane 
z usługami 
audiowizualnymi 

Usługi powiązane z produkcją filmów, programów radiowych i telewizyjnych, nagrań 
muzycznych:                   
-   honoraria otrzymywane przez rezydentów: aktorów, producentów itd. za produkcje zagraniczne 
(lub przez nierezydentów za prace wykonywane w kraju rezydenta),                                                             
-   prawa kompozytorów, które związane są ze sprzedażą płyt, wypłacane za pośrednictwem 
instytucji ochrony praw autorskich. 

895 Usługi związane  
z edukacją 

Usługi zakontraktowane między rezydentami i nierezydentami związane z edukacją, takie jak:              
-   nauczanie poprzez kursy korespondencyjne,                                                                                                                  
-   edukacja za pośrednictwem telewizji lub Internetu,                                                                                               
-   usługi edukacyjne świadczone bezpośrednio w kraju studenta lub ucznia.                                             
Zaliczyć należy usługi przedszkoli, szkolnictwa podstawowego, szkolnictwa średniego 
ogólnokształcącego, technicznego i zawodowego, szkolnictwa wyższego, pozostałe usługi 
nauczania i szkolenia.                                                                                                                        

896 Usługi związane  
z ochroną zdrowia 

Usługi zakontraktowane między rezydentami i nierezydentami świadczone przez lekarzy, 
pielęgniarki, położne, fizjoterapeutów, personel paramedyczny i podobny, jak również usługi 
laboratoryjne i podobne.                                                                                                                 
Włączyć należy usługi: szpitali,  ambulansów wypadkowych, usługi w zakresie ochrony zdrowia 
świadczone w obiektach zapewniających pacjentom zakwaterowanie, innych niż szpitale.                                                                                                                    

897 Pozostałe usługi 
kulturalne  
i rekreacyjne 

Obejmują takie usługi  jak:                                                                                                                                           
-   usługi cateringowe i pozostałe gastronomiczne,                                                                                                           
-   działalność muzeów, bibliotek i archiwaliów,                                                                                                         
-   usługi weterynaryjne dla zwierząt domowych,                                                                                                      
-   usługi prania, czyszczenia i prasowania,                                                                                                              
-   usługi fryzjerskie, kosmetyczne, manicure i pedicure,                                                                                 
-   usługi domów pogrzebowych,                                                                                                                                 
-   usługi organizacji pomocy społecznej,                                                                                                                    
-   usługi różnego rodzaju organizacji zajmujących się działalnością kulturalną, sportową i 
rekreacyjną, 
-    szkolenia komputerowe dla nieokreślonego odbiorcy.                                                                                                                             
Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku:                                                                                                       
 -   usług audiowizualnych i powiązanych (kod 894 i 898),                                                                         
-   usług weterynaryjnych dla zwierząt hodowlanych (kod 283).                                                                    
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Usługi rządowe (gdzie indziej niewymienione) 
292 Ambasady  

i konsulaty 
Dział 1: przychody z tytułu wszystkich transakcji dotyczących usług oraz wydatków 
osobistych na usługi poniesionych przez zagranicznych dyplomatów i pracowników 
konsularnych oraz osoby pozostające na ich utrzymaniu w Polsce.                   
Dział 2:  rozchody z tytułu wszystkich transakcji dotyczących usług oraz wydatków osobistych na 
usługi poniesione przez polskich dyplomatów i pracowników konsularnych oraz osoby pozostające 
na ich utrzymaniu w kraju, w którym są oni zatrudnieni                                                                                                                                                   
Włączyć należy:                                                                                                                                                               
-   identyczne transakcje dokonane przez oficjalne instytucje, takie jak: misje pomocy i 
"government tourist", biura informacyjne i promocyjne,                                                                                                                     
-   transakcje związane z ogólnymi wydatkami administracyjnymi, które nie są sklasyfikowane 
gdzie indziej. 

293 Jednostki i 
agencje 
wojskowe 

Dział 1: przychody z tytułu wszystkich transakcji dotyczących usług oraz wydatków osobistych na 
usługi poniesione przez zagraniczny personel wojskowy i osoby pozostające na jego utrzymaniu w 
Polsce.       
Dział 2: rozchody z tytułu wszystkich transakcji dotyczących usług oraz wydatków osobistych na 
usługi poniesione przez polski personel wojskowy i osoby pozostające na jego utrzymaniu w kraju, 
w którym są zatrudnieni.                                                                                                                                                               
Włączyć należy:                                                                                                                                                         
-   transakcje związane z zaopatrzeniem wspólnych militarnych przedsięwzięć i sił pokojowych pod 
auspicjami ONZ,                                                                                                                                                           
-   transakcje związane z ogólnymi wydatkami administracyjnymi, które nie są sklasyfikowane 
gdzie indziej. 

294 
Pozostałe usługi 
rządowe 

Obejmują wszystkie pozostałe usługi rządowe niewymienione w kategoriach usług ujętych pod 
kodami 292 i 293. 

Pozostałe transakcje objęte sprawozdawczością 
982 Usługi 

niewydzielone i 
gdzie indziej 
niewskazane 

Usługi, których nie można zakwalifikować do innych rodzajów transakcji. W przypadku 
zastosowania tego kodu prosimy o uzasadnienie jego użycia. 

393 Podatki i opłaty 
na rzecz obcych 
rządów 

Dział 1: przychody z tytułu zwrotów podatków nadpłaconych przez rezydentów na rzecz 
zagranicznych rządów.                             
Dział 2: rozchody z tytułu podatków i opłat poniesionych przez rezydentów na rzecz zagranicznych 
rządów.              
Zalicza się tu podatki: spadkowe, od darowizn, od dochodów, od wzbogacenia się, VAT, 
refundacje podatków, wszelkie grzywny, kary i opłaty odsetkowe z tytułu opóźnionej płatności 
podatkowej, opłaty za rejestrację przewoźników, zezwolenie na połowy, polowania, itp. 

394 Składki i opłaty 
członkowskie 
podmiotów 
pozarządowych 

Dział 1: przychody stanowią składki i opłaty członkowskie płacone przez nierezydentów z tytułu 
udziału w polskich organizacjach naukowych, kulturalnych, dobroczynnych, religijnych , itp.   
 Dział 2: rozchody  stanowią składki i opłaty członkowskie płacone przez rezydentów z tytułu 
udziału w zagranicznych organizacjach naukowych, kulturalnych, dobroczynnych, religijnych, itp 

440 Darowizny  
i pomoc 
bezzwrotna 
przeznaczone na 
finansowanie 
środków trwałych 

Dział 1: przychody z tytułu darowizn i środków z tytułu pomocy bezzwrotnej dokonanej 
z wyraźnym przeznaczeniem na finansowanie zakupu środków trwałych (maszyn, finansowanie 
projektów budowlanych, w tym szkół, szpitali, dróg) otrzymane z zagranicy przez jednostki spoza 
sektora rządowego.                               
Dział 2: rozchody  z tytułu darowizn i środków z tytułu pomocy bezzwrotnej dokonanej z 
wyraźnym przeznaczeniem na finansowanie zakupu środków trwałych (maszyn, finansowanie 
projektów budowlanych, w tym szkół, szpitali, dróg) przekazywane za granicę przez jednostki 
spoza sektora rządowego.                                                                                                               

395 Pozostałe 
darowizny, renty, 
emerytury, 
odszkodowania, 
kary 

Należy wykazać:                                                                                                                                        
-   odszkodowania/kary za niewywiązywanie się z kontraktów,                                                                      
-   odszkodowania/kary za podrabianie produktów, znaków handlowych, patentów,                                                   
-   kary, alimenty, wygrane w loterii i w konkursach, opłaty za transfery sportowców,                                            
-   renty i emerytury otrzymane przez rezydentów z powszechnych ubezpieczeń społecznych z 
zagranicy,                                                                                                                                                 
-   płatności na finansowanie celów pozainwestycyjnych, takich jak: pomoc humanitarna, leki, 
szkolenia. 

481 Nabycie/zbycie 
patentów,  licencji  
i znaków 
towarowych 

Przychody/rozchody z tytułu zbycia lub nabycia nieprodukowanych i niefinansowych 
aktywów, takich jak:                                                                                                                                                        
-   patenty,                                                                                                                                                                      
-   prawa autorskie,                                                                                                                                                       
-   znaki towarowe,                                                                                                                                                        
-   koncesje.                                                                                                                                                             
Zaliczyć należy również:                                                                                                                                                    
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-   sprzedaż praw do rozpowszechniania filmów i programów telewizyjnych, do projekcji kinowych 
i emisji telewizyjnych,                                                                                                                                                             
-   sprzedaż praw do edycji filmów i programów telewizyjnych na określonej ilości kaset video, 
dysków lub do dystrybucji na określonym terytorium, 
- sprzedaż uprawnień do emisji CO2 oraz innych jednostek emisji.                                                                                                            
Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku:                                                                                                  
-   sprzedaży taśm video, płyt kompaktowych, dysków video (zaliczane są do towarów),                             
-   transakcji dotyczących opłat i honorariów związanych z patentami i prawami autorskimi (kod 
892).   

482 Nabycie/zbycie 
gruntów przez 
ambasady 

Przychody (dział 1) z tytułu zbycia gruntu zagranicznym ambasadom mającym lokalizację na 
terenie Polski.                        
Rozchody (dział 2) z tytułu nabycia gruntu przez ambasady za granicą.                                                                          

310 Wynagrodzenie 
pracowników 
nierezydentów 
(wypłaty) 
Wykazywane tylko 
w dziale 2 
formularza 

Wypłaty (dział 2)  z tytułu wynagrodzeń za pracę nierezydentów zatrudnionych przez polskie 
podmioty tj. przez:                                                                                                                                                     
-   krajowe przedsiębiorstwa i inne podmioty krajowe (rezydentów) w Polsce,                                                      
-   krajowe przedsiębiorstwa za granicą,                                                                                                                  
-   polskie ambasady za granicą.                                                                                                                      
Uwaga: Włączyć należy składki płacone przez pracodawców w imieniu pracowników na 
obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia prywatne i fundusze emerytalne. 

150 Usługi 
uszlachetniania 

Przychody (dział 1) z tytułu usług uszlachetniania materiałów/towarów na rzecz nierezydenta w 
Polsce tj. czynności, które powodują zasadnicze fizyczne zmiany powierzonych (lecz 
niezakupionych) materiałów/towarów.        
Rozchody (dział 2) z tytułu usług uszlachetniania materiałów/towarów świadczonych na rzecz 
rezydenta za granicą, tj. czynności, które spowodowały zasadnicze fizyczne zmiany powierzonych 
(lecz niesprzedanych) materiałów/towarów.                                                                                                          
Należy wykazać wartość usługi uszlachetniania bez wartości materiałów/towarów powierzonych.       
Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku:                                                                                                        
-   napraw i konserwacji dóbr ruchomych (kod 160),                                                                               
-   konserwacji i napraw budowlanych (kod 250 lub 251),                                                                                           
-   konserwacji i napraw sprzętu komputerowego (kod 263). 

270 Pośrednictwo w 
międzynarodowy
m handlu 
towarami 
(merchanting) 
 

Transakcje dotyczą pośrednictwa w międzynarodowym handlu towarami, które nie przekraczają 
granic Polski. Transakcje te polegają na zakupie towarów przez rezydenta od nierezydenta, a 
następnie ich odsprzedaży innemu nierezydentowi. W czasie tego procesu towary nie są wwożone, 
ani wywożone z Polski.                                                                                                                                      
W dziale 1 (przychody) należy wykazać wartość towarów odsprzedanych nierezydentom, które 
wcześniej zostały zakupione przez rezydenta od nierezydenta z zamiarem ich odsprzedaży  innemu 
nierezydentowi. 
W dziale 2 (rozchody) należy wykazać wartość towarów zakupionych przez rezydenta od 
nierezydenta z zamiarem ich odsprzedaży innemu nierezydentowi.                                                                      

160 Naprawy  
i konserwacja 
dóbr ruchomych 
 

Przychody (dział 1) z tytułu napraw i konserwacji dóbr ruchomych, w tym głównie sprzętu 
transportowego (samolotów, statków), stanowi wartość usługi, a nie wartość naprawianych i 
konserwowanych dóbr.    
Rozchody (dział 2) z tytułu napraw i konserwacji dóbr ruchomych, w tym głównie sprzętu 
transportowego (samolotów, statków), stanowi wartość usługi, a nie wartość naprawianych i 
konserwowanych dóbr.                                                                                                                                                       
Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku:                                                                                        
-   napraw budowlanych (kod 250 lub 251),                                                                                                           
-   napraw komputerów (kod 263),                                                                                                                                
-   bieżących napraw, konserwacji i czyszczenia sprzętu, dokonywanych w portach i na lotniskach 
(kod 209 lub 213).  

 


