Szczegółowy opis kodów usług do badania realizowanego na formularzach DNU-K i DNU-R (2019 r.)
CZĘŚĆ A: USŁUGI
KOD

NAZWA

STRONA

150

Usługi uszlachetniania

4

160

Usługi napraw i konserwacji (gdzie indziej niewymienione)

4

Usługi transportowe
207

Usługi transportu morskiego pasażerskiego

5

208

Usługi transportu morskiego towarowego

5

209

Pozostałe usługi transportu morskiego

5

211

Usługi transportu lotniczego pasażerskiego

6

212

Usługi transportu lotniczego towarowego

6

213

Pozostałe usługi transportu lotniczego

6

218

Usługi transportu kosmicznego

6

220

Usługi transportu kolejowego pasażerskiego

7

221

Usługi transportu kolejowego towarowego

7

222

Pozostałe usługi transportu kolejowego

7

224

Usługi transportu samochodowego pasażerskiego

7

225

Usługi transportu samochodowego towarowego

7

226

Pozostałe usługi transportu samochodowego

8

228

Usługi transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego

8

229

Usługi transportu wodnego śródlądowego towarowego

8

230

Pozostałe usługi transportu wodnego śródlądowego

8

231A

Usługi transportu rurociągiem

9

231B

Usługi przesyłu energii elektrycznej

9

232

Pozostałe usługi wspomagające i uzupełniające transport

9

Usługi pocztowe i kurierskie
958

Usługi pocztowe

9

959

Usługi kurierskie

10

239

Podróże służbowe

250

Usługi budowlane świadczone za granicą

10

251

Usługi budowlane świadczone w Polsce

11

Podróże zagraniczne
10

a)

Usługi budowlane

Usługi ubezpieczeniowe
972A

Składki z tytułu ubezpieczeń na życie

12

972B

Składki z tytułu ubezpieczeń emerytalno-rentowych

12

974

Składki z tytułu ubezpieczeń przewożonych towarów

12

976

Składki z tytułu pozostałych ubezpieczeń bezpośrednich

12

978

Składki z tytułu reasekuracji

13

973A

Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń na życie

13

973B

Wypłaty z tytułu ubezpieczeń emerytalno-rentowych

13

975

Odszkodowania z tytułu ubezpieczeń przewożonych towarów

13

977

Odszkodowania z tytułu pozostałych ubezpieczeń bezpośrednich

14

979

Odszkodowania z tytułu reasekuracji

14

258

Usługi wspomagające usługi ubezpieczeniowe

14
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KOD

NAZWA

STRONA

Usługi finansowe
260A

Usługi finansowe

15

Opłaty z tytułu użytkowania własności intelektualnej
891

Opłaty licencyjne z tytułu umów franczyzy i używania znaków towarowych

15

891A

Opłaty licencyjne za korzystanie z wyników prac badawczo-rozwojowych
Opłaty licencyjne z tytułu reprodukcji lub rozpowszechniania oprogramowania
komputerowego
Opłaty licencyjne z tytułu reprodukcji lub rozpowszechniania produktów
audiowizualnych

16

891B
891C
891D

Opłaty licencyjne z tytułu reprodukcji lub rozpowszechniania pozostałych produktów

16
16
16

Usługi telekomunikacyjne, informatyczne i informacyjne
247

Usługi telekomunikacyjne

16

263A

Nabycie/zbycie praw do programów komputerowych

17

263B

Nabycie/zbycie oprogramowania komputerowego i użytkowego oraz gier pobieranych z
Internetu lub on-line

17

263C

Pozostałe usługi informatyczne

17

889

Usługi agencji informacyjnych

18

890

Pozostałe usługi dostarczania informacji

18

Usługi badawczo-rozwojowe
279A

Finansowanie prac badawczo-rozwojowych

19

279B

Nabycie/zbycie patentów będących wynikiem prac badawczo-rozwojowych

19

279C

Nabycie/zbycie praw autorskich będących wynikiem prac badawczo-rozwojowych

19

279D

Nabycie/zbycie praw do procesów i wzorów produkcyjnych będących wynikiem prac
badawczo-rozwojowych

19

279E

Nabycie/zbycie pozostałych praw będących wynikiem prac badawczo-rozwojowych

19

279F

Pozostałe usługi związane z usługami badawczo-rozwojowymi

19

Pozostałe usługi gospodarcze
271

Usługi związane z handlem

20

272

Usługi leasingu operacyjnego i wynajmu urządzeń bez obsługi

20

275

Usługi prawne

20

276

Usługi w zakresie księgowości i rachunkowości, audytu i doradztwa podatkowego

21

Usługi doradztwa gospodarczego i w zakresie zarządzania oraz public relations

21

278A

277

Reklama, badania rynku i sondaże opinii publicznej

21

278B

Usługi w zakresie organizacji zjazdów, kongresów, targów i wystaw

22

280A

Usługi architektoniczne

22

280B

Usługi inżynieryjne

23

280C

Pozostałe usługi naukowo-techniczne

23

Utylizacja odpadów i usuwanie zanieczyszczeń

24

283A

Usługi świadczone na rzecz rolnictwa, leśnictwa i rybactwa

25

283B

Usługi świadczone na rzecz górnictwa oraz podmiotów zajmujących się wydobyciem
gazu i ropy

25

284A

Usługi pośrednictwa pracy

26

284B

Pozostałe usługi gospodarcze

26

282

Usługi kulturalne i rekreacyjne
894A

Nabycie/zbycie praw do produktów audiowizualnych

26

894B

Usługi pomocnicze dotyczące produktów audiowizualnych

27

894C

Usługi związane z działalnością artystyczną

27
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KOD

NAZWA

STRONA

895

Usługi związane z edukacją

28

896

Usługi związane z ochroną zdrowia

28

897A

Usługi związane z dziedzictwem kulturowym oraz usługi rekreacyjne

29

897B

Usługi pakietów turystycznych nabytych/dostarczonych przez biura podróży oraz innych
pośredników i organizatorów turystycznych

29

897C

Pozostałe usługi świadczone dla ludności

30

Usługi rządowe (gdzie indziej niewymienione)
292

Ambasady i konsulaty

30

293

Jednostki i agencje wojskowe

30

294

Pozostałe usługi rządowe

31

CZĘŚĆ B: POZOSTAŁE TRANSAKCJE OBJĘTE SPRAWOZDAWCZOŚCIĄ
270

Pośrednictwo w międzynarodowym handlu towarami (merchanting)

31

310

Wynagrodzenie pracowników nierezydentów (wypłaty)

31

a)

393

Podatki i opłaty na rzecz obcych rządów

32

394

Składki i opłaty członkowskie

32

395

Pozostałe darowizny, renty, emerytury, odszkodowania, kary

32

396

Opłaty z tytułu dzierżawy gruntów i zasobów naturalnych

32

440

Darowizny i pomoc bezzwrotna przeznaczone na finansowanie środków trwałych

32

481

Nabycie/zbycie nieprodukowanych i niefinansowych aktywów

33

482

Nabycie/zbycie gruntów przez ambasady

33

982

Usługi niewydzielone i gdzie indziej niewskazane

33

a)

Kod stosowany w dziale 1 formularza jedynie w przypadku refakturowania
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Kategorie – objaśnienia kodów
CZĘŚĆ A: USŁUGI
KOD
150

160

NAZWA

KOMENTARZ

Usługi
uszlachetniania

Przychody (dział 1) z tytułu usług uszlachetniania materiałów/towarów świadczonych
przez podwykonawcę 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 przez podwykonawcę za granicą, tj. czynności, które spowodowały
zasadnicze fizyczne zmiany powierzonych (lecz niesprzedanych) materiałów/towarów.
Należy wykazać wartość usługi uszlachetniania bez wartości materiałów/towarów
powierzonych.
Wartość usługi uszlachetniania zawiera również części i materiały dostarczone przez
przedsiębiorstwo dokonujące uszlachetniania, które są uwzględnione w opłacie
(fakturze) za usługi uszlachetniania. Części i materiały, opłacone osobno, nie objęte
fakturą za uszlachetnianie, nie powinny być uwzględnione, gdyż stanowią składnik
obrotu towarami.
Do usług uszlachetniania zaliczane są usługi m.in. przetwarzania, montażu, etykietowania
i pakowania, które są świadczone przez podmiot niebędący właścicielem
materiałów/towarów. Do usług tych zaliczyć należy również m.in. usługi rafinacji ropy
naftowej, skraplania gazu ziemnego, szycie ubrań z powierzonego materiału, montaż
i składanie samochodów, montaż i składanie urządzeń elektronicznych itp.

Usługi napraw
i konserwacji
(gdzie indziej
niewymienione)

Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku:
- napraw i konserwacji dóbr ruchomych (kod 160),
- etykietowania i pakowania związanego z usługami transportowymi (kod 232),
- montażu konstrukcji budowlanych z gotowych prefabrykatów (kod 250 lub 251),
- konserwacji i napraw sprzętu komputerowego i peryferyjnego (kod 263C).
Przychody (dział 1)/rozchody (dział 2) z tytułu napraw i konserwacji dóbr ruchomych
stanowi wartość usługi, a nie wartość naprawianych i konserwowanych dóbr. Wartość
usług napraw i konserwacji powinna zawierać również wartość części i materiałów
dostarczonych przez naprawiającego, tylko wtedy gdy są uwzględnione w opłacie
(fakturze) za usługę naprawy. Części i materiały opłacone osobno, nie objęte fakturą za
naprawę, nie powinny być uwzględnione gdyż stanowią składnik obrotu towarami.
Usługi napraw i konserwacji obejmują zarówno niewielkie naprawy i konserwacje
towarów, które zapewniają bieżącą eksploatację towaru, jak również remonty kapitalne
zwiększające sprawność i wydajność lub wydłużające okres eksploatacji towaru.
Do kodu należy zaliczyć usługi napraw i konserwacji:
- pojazdów samochodowych i motocykli,
- lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego,
- statków powietrznych, statków kosmicznych,
- statków, łodzi i pozostałych konstrukcji pływających,
- pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niewymienionego,
- sprzętu telekomunikacyjnego,
- wszelkiego rodzaju maszyn (w tym: urządzeń AGD, maszyn i urządzeń biurowych,
wszelkiego rodzaju silników i ich osprzętu, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii
elektrycznej, sprzętu optycznego, automatów do gier i napojów oraz pozostałego
sprzętu elektrycznego i mechanicznego),
- różnego rodzaju przemysłowych wyrobów gotowych m.in.: zbiorników, cystern
i pojemników metalowych, metalowych wyrobów gotowych, palet drewnianych,
bębnów transportowych, beczek, itp.,
- artykułów użytku osobistego i domowego m.in. obuwia i wyrobów skórzanych,
zegarków oraz biżuterii, mebli, sprzętu sportowego, instrumentów muzycznych, itp.,
- usługi czyszczenia i mycia samochodów.
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Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku:
- usług pasażerskich terminali lotniczych i usług naziemnych na terenie lotnisk,
włączając użytkowanie pasów startowych (kod 213),
- usług sprzątania autobusów, metra i innych pociągów, samolotów, statków
i pozostałych środków transportu (kod 232),
- napraw różnego rodzaju elementów konstrukcyjnych (kod 250 lub 251),
- napraw budowlanych, konserwacji i napraw bojlerów i kotłów domowego użytku (kod
250 lub 251),
- konserwacji i napraw sprzętu komputerowego i peryferyjnego (kod 263C),
- usług pośrednictwa związanych ze sprzedażą hurtową i detaliczną pojazdów
samochodowych oraz części i akcesoriów do nich (kod 271),
- usług w zakresie okresowych przeglądów technicznych (bez napraw) pojazdów
szynowych, samochodów osobowych, motocykli, autobusów, ciężarówek i pozostałych
pojazdów transportowych (kod 280C lub 279F).

Usługi transportowe
207

208

209

Usługi
transportu
morskiego
pasażerskiego

Usługi
transportu
morskiego
towarowego

Pozostałe usługi
transportu
morskiego

Przychody (dział 1)/rozchody (dział 2) 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:
- leasingu finansowego statku (kod 260A),
- wynajmu statku bez załogi (kod 272),
- rejsu nierezydentów między polskimi portami.
Przychody (dział 1)/rozchody (dział 2) 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:
- leasingu finansowego statku (kod 260A),
- wynajmu statku bez załogi (kod 272),
- usługi kurierskiej świadczonej przez firmy kurierskie (kod 959).
Usługi związane z transportem morskim dostarczone nierezydentom (dział 1) lub nabyte
od nierezydentów (dział 2), takie jak:
- usługi w zakresie eksploatacji portów, nabrzeży, doków, mol i inne usługi związane
z obiektami terminali morskich, włączając usługi terminali pasażerskich w powiązaniu
z transportem morskim,
- usługi świadczone przez śluzy wodne, dźwigi dla łodzi,
- pilotowanie, pomoc nawigacyjna i kontrola ruchu,
- ratownictwo wodne i ściąganie z mielizn,
- usługi wspomagające transport morski bezpośrednio związane z eksploatacją statków,
gdzie indziej niesklasyfikowane oraz niezwiązane bezpośrednio z eksploatacją statków
m.in. łamanie lodu, rejestracja statków, wycofywanie statków z eksploatacji i ich
przechowywanie,
- holowanie i pchanie środków transportu morskiego,
- usługi holowania urządzeń wiertniczych, żurawi pływających, pogłębiarek, pław
i kadłubów oraz statków niekompletnych.
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211

212

213

218

Usługi
transportu
lotniczego
pasażerskiego

Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku:
- napraw i konserwacji statków (kod 160),
- usług w zakresie usuwania zanieczyszczeń, uzdatniania, odkażania i czyszczenia wody,
łącznie z wyciekami ropy naftowej (kod 282),
- usług dezynfekcji i tępienia szkodników oraz specjalistycznego sprzątania (kod 284B),
- usług administracyjnych i operacyjnych jednostek straży pożarnej w zakresie
zwalczania i zapobiegania pożarom, finansowanych ze środków publicznych oraz usług
morskich statków pożarniczych (kod 294),
- usług administracyjnych i wykonawczych regularnych i pomocniczych sił policyjnych,
włączając policję portową, graniczną, przybrzeżną i pozostałe formacje policyjne,
finansowane ze środków publicznych (kod 294).
Przychody (dział 1)/rozchody (dział 2) 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.

Usługi
transportu
lotniczego
towarowego

Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku:
- przewozu nierezydentów przez krajowych przewoźników na terytorium Polski,
- leasingu finansowego samolotu (kod 260A),
- wynajmu samolotu bez załogi (kod 272).
Przychody (dział 1)/rozchody (dział 2) 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.

Pozostałe usługi
transportu
lotniczego

Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku:
- leasingu finansowego samolotu (kod 260A),
- wynajmu samolotu bez załogi (kod 272),
- usług kurierskich świadczonych przez firmy kurierskie (kod 959).
Usługi związane z transportem lotniczym dostarczone nierezydentom (dział 1) lub nabyte
od nierezydentów (dział 2), takie jak:
- usługi pasażerskich terminali lotniczych i usługi naziemne na terenie lotnisk, włączając
użytkowanie pasów startowych,
- holowanie, pilotowanie, pomoc nawigacyjna i kontrola ruchu,
- opłaty startowe, za lądowanie i przelot, opłaty postojowe,
- akcje ratownicze.

Usługi
transportu
kosmicznego

Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku:
- napraw i konserwacji statków powietrznych (kod 160),
- usług przeładunku towarów oraz związanych z obsługą towarową, np. załadunek
towaru w tymczasowe opakowania w celu jego ochrony podczas transportu,
wyładowywanie, sprawdzanie jakości i ważenie towarów (kod 232),
- usług związanych z wydawaniem specjalnych zezwoleń na odbycie lotu (kod 232),
- usług czyszczenia próżniowego pasów startowych, usuwanie śniegu i lodu (kod 282),
- usług dezynfekcji i tępienia szkodników oraz specjalistycznego sprzątania (kod 284B),
- usług świadczonych przez szkoły nauki pilotażu (kod 895).
Przychody (dział 1)/rozchody (dział 2) z tytułu usług statków kosmicznych dostarczonych
nierezydentom lub nabytych od nierezydentów, jak również innych operacji
wykonywanych przez operatorów sprzętu satelitarnego, takie jak: wystrzeliwanie
i umieszczanie satelitów w przestrzeni kosmicznej, transport towarów i pasażerów
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w celach naukowych. Usługi te obejmują również transakcje dokonane przez jedne kraje
na rzecz innych krajów celem zapewnienia możliwości korzystania z pojazdów
kosmicznych, będących własnością tych ostatnich.
220

221

222

224

225

Usługi
transportu
kolejowego
pasażerskiego

Przychody (dział 1)/rozchody (dział 2) z tytułu usług transportu kolejowego
dostarczonych nierezydentom lub nabyte od nierezydentów w celu przewozu pasażerów
między krajami (wliczając wszystkie koszty dodatkowe, które są związane z przewozem
osób w ruchu kolejowym).

Usługi
transportu
kolejowego
towarowego

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

Pozostałe usługi
transportu
kolejowego

Uwaga: Kodu nie należy stosować w odniesieniu do przychodów/rozchodów za usługi
kurierskie świadczone przez firmy kurierskie (kod 959).
Usługi związane z transportem kolejowym dostarczone nierezydentom (dział 1) lub
nabyte od nierezydentów (dział 2), takie jak:
- holowanie i pchanie (związane z transportem kolejowym),
- kontrola ruchu i zarządzanie infrastrukturą kolejową oraz obiektami infrastruktury
usługowej,
- korzystanie z infrastruktury torowej, kolejowej oraz obiektów infrastruktury usługowej,
- akcje ratownicze.

Usługi
transportu
samochodowego
pasażerskiego

Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku:
- napraw i konserwacji lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego (kod 160),
- usług przeładunku towarów oraz związanych z obsługą towarową, np. załadunek
towaru w tymczasowe opakowania w celu jego ochrony podczas transportu,
wyładowywanie, sprawdzanie jakości i ważenie towarów (kod 232),
- usług dezynfekcji i tępienia szkodników oraz specjalistycznego sprzątania (kod 284B).
Przychody (dział 1)/rozchody (dział 2) 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.

Usługi
transportu
samochodowego
towarowego

Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku:
- przewozu nierezydentów przez krajowych przewoźników na terytorium Polski,
- leasingu finansowego pojazdów drogowych (kod 260A),
- wynajmu pojazdów drogowych bez kierowcy (kod 272).
Przychody (dział 1)/rozchody (dział 2) 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:
- leasingu finansowego pojazdów drogowych (kod 260A),
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226

228

229

230

Pozostałe usługi
transportu
samochodowego

Usługi
transportu
wodnego
śródlądowego
pasażerskiego

Usługi
transportu
wodnego
śródlądowego
towarowego

Pozostałe usługi
transportu
wodnego
śródlądowego

- wynajmu samochodów bez kierowcy (kod 272),
- usług kurierskich świadczonych przez firmy kurierskie (kod 959).
Usługi związane z transportem samochodowym dostarczone nierezydentom (dział 1) lub
nabyte od nierezydentów (dział 2), takie jak:
- holowanie i kontrola ruchu,
- usługi świadczone na dworcach autobusowych,
- opłaty z tytułu użytkowania dróg, mostów i tuneli,
- usługi parkingowe,
- akcje ratownicze.
Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku:
- napraw i konserwacji (kod 160),
- usług czyszczenia i mycia samochodów (kod 160),
- usług w zakresie okresowych przeglądów technicznych (bez napraw) samochodów,
autobusów (kod 280C),
- usług dezynfekcji i tępienia szkodników oraz specjalistycznego sprzątania (kod 284B).
Przychody (dział 1)/rozchody (dział 2) 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),
- 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,
- leasingu finansowego statku (kod 260A),
- wynajmu statku bez załogi (kod 272).
Przychody (dział 1)/rozchody (dział 2) 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:
- leasingu finansowego środków żeglugi śródlądowej (kod 260A),
- wynajmu środków żeglugi śródlądowej bez załogi (kod 272),
- usług kurierskich świadczonych przez firmy kurierskie (kod 959).
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,
- usługi eksploatacji i konserwacji kanałów, żeglownych rzek i innych dróg wodnych
śródlądowych,
- pilotowanie, pomoc nawigacyjna i kontrola ruchu,
- ratownictwo wodne i ściąganie z mielizn,
- koszty cumowania i postojowe, opłaty portowe.
Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku:
- napraw i konserwacji (kod 160),
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231A

231B

232

Usługi
transportu
rurociągiem

Usługi przesyłu
energii
elektrycznej

Pozostałe usługi
wspomagające
i uzupełniające
transport

- usług dezynfekcji i tępienia szkodników oraz specjalistycznego sprzątania (kod 284B).
Przychody (dział 1)/rozchody (dział 2) z tytułu transportu towarów za pośrednictwem
rurociągu (gaz ziemny, ropa naftowa, produkty naftowe, pozostałe produkty chemiczne)
dostarczonych nierezydentom lub nabytych od nierezydentów.
Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku:
- usług w zakresie dystrybucji i dostarczania wszelkiego rodzaju paliw gazowych
w systemie sieciowym (kod 284B),
- usług związanych z rozprowadzaniem wody i pary wodnej za pośrednictwem sieci
wodociągowych, cysternami lub innymi środkami transportu (kod 284B).
Przychody (dział 1)/rozchody (dział 2) z tytułu transportu i transferu energii elektrycznej
wysokiego napięcia do powiązanych ze sobą sieci i urządzeń pomiędzy punktami
zasilania i punktami, w których energia elektryczna jest transformowana na niskie
napięcie, w celu dostarczenia prądu do konsumentów lub innych systemów
elektrycznych (transmisja energii jest zakończona, kiedy energia elektryczna dociera do
punktu dystrybucyjnego systemu, podstacji niskiego napięcia, który dostarcza energię
elektryczną do odbiorcy końcowego).
Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku:
- dostarczenia energii elektrycznej z podstacji do konsumentów (kod 284B).
Kod do stosowania tylko dla pozostałych, pomocniczych usług transportowych dla wyżej
wymienionych środków transportu. Zaliczyć należy:
- usługi przygotowywania i dostarczania posiłków do przedsiębiorstw transportowych
w oparciu o umowę zawartą z firmami lotniczymi i innymi przedsiębiorstwami
transportowymi,
- przeładunek, rozładunek i załadunek towarów związane z obsługą towarową, usługi
terminali przeładunkowych,
- usługi przeładunku bagażu w portach lotniczych, terminalach autobusowych,
kolejowych i przy autostradach,
- usługi związane z obsługą towarową, np. załadunek towaru w tymczasowe opakowania
w celu jego ochrony podczas transportu, etykietowanie i pakowanie, wyładowywanie,
sprawdzanie jakości i ważenie towarów,
- magazynowanie i przechowywanie towarów,
- usługi spedycji towarów i maklerskie,
- usługi związane z wydawaniem specjalnych zezwoleń na odbycie lotu,
- zezwolenia na wejście/wyjście statku do/z portu,
- usługi sprzątania autobusów, metra i innych pociągów, samolotów, statków
i pozostałych środków transportu (z wyjątkiem samochodów),
- opłaty za pośrednictwo w transporcie,
- pozostałe usługi wspomagające i pomocnicze na rzecz transportu, gdzie indziej
niewymienione.
Kod należy zastosować również dla innych środków transportu, których nie można
przyporządkować do określonego rodzaju transportu.
Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku:
- usług mycia i czyszczenia samochodów (kod 160),
- usług dezynfekcji i tępienia szkodników oraz specjalistycznego sprzątania (kod 284B).

Usługi pocztowe i kurierskie
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.
Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku:
- kontraktów na międzynarodowe przewozy poczty zawarte przez państwowe urzędy
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pocztowe z firmami kurierskimi (kod 212, 221 lub 225),
magazynowania i przechowywania towarów w ramach usług transportowych (kod 232),
pocztowych usług telekomunikacyjnych (kod 247),
usług finansowych świadczonych przez państwowe urzędy pocztowe (kod 260A),
wynajmu powierzchni magazynowej do przechowywania towarów w ramach usług
niezwiązanych z transportem (kod 272),
- usług sporządzania list adresowych i obsługi poczty, włączając pocztę elektroniczną
(kod 284B),
- usług pocztowych świadczonych nierezydentowi na terenie Polski.
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.
-

959

Usługi
kurierskie

Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku:
- przewozu poczty przez przedsiębiorstwa transportu lotniczego (kod 212),
- magazynowania i przechowywania towarów w ramach usług transportowych (kod 232),
- usług związanych z przygotowaniem poczty (kod 284B).

Podróże zagraniczne
239

Podróże
służbowe

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).
Kod może być stosowany w dziale 1 wyłącznie w przypadku zwrotu kosztów podróży
(refaktura).

Usługi budowlane
250

Usługi
budowlane
świadczone
za granicą

Przychody (dział 1) 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,
- prace ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci
rozdzielczych, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, elektrowni,
- prace związane z rozbiórką i burzeniem,
- instalowanie systemów alarmowych przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych
oraz innych instalacji służących zapewnieniu bezpieczeństwa,
- prace wykończeniowe,
- prace związane z montażem i wznoszeniem różnego rodzaju konstrukcji, również
z prefabrykatów,
- naprawy różnego rodzaju elementów konstrukcyjnych,
- prace ogólnobudowlane związane z budową i remontami: napowietrznych
przesyłowych
linii
elektroenergetycznych,
włączając
kolejowe
linie
elektroenergetyczne,
podwodnych
lub
podziemnych
przesyłowych
linii
elektroenergetycznych oraz naziemnych, podwodnych i podziemnych przesyłowych
linii telekomunikacyjnych,
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- prace ogólnobudowlane związane z budową i remontami: napowietrznych
i podziemnych rozdzielczych linii elektroenergetycznych, włączając prace pomocnicze,
takie jak: roboty ogólnobudowlane związane ze stacjami i podstacjami
transformatorowymi dla lokalnej dystrybucji energii elektrycznej, napowietrznych
i podziemnych rozdzielczych linii telekomunikacyjnych, włączając prace pomocnicze,
takie jak roboty ogólnobudowlane związane z wieżami transmisyjnymi,
- prace związane z budową anten i stacji transformatorowych lokalnego zasięgu,
- konserwację i naprawę bojlerów i kotłów domowego użytku.
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.
Rozchody (dział 2) z tytułu usług i prac najemnych nabytych przez przedsiębiorstwo
rezydenta na potrzeby budowy za granicą 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.

251

Usługi
budowlane
świadczone
w Polsce

Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku:
- konserwacji i napraw bojlerów i kotłów do użytku przemysłowego (kod 160),
- usług planowania przestrzennego związanych z obiektami budowlanymi (kod 280A),
- prac związanych z usuwaniem odpadów i zanieczyszczeń (kod 282),
- prac związanych z przygotowaniem placu budowy dla górnictwa i wydobycia ropy
naftowej oraz gazu ziemnego (kod 283B).
Przychody (dział 1) 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.
Rozchody (dział 2) 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,
- prace ogólnobudowlane związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci
rozdzielczych, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, elektrowni,
- prace związane z rozbiórką i burzeniem,
- instalowanie systemów alarmowych przeciwpożarowych i przeciwwłamaniowych
oraz innych instalacji służących zapewnieniu bezpieczeństwa,
- prace wykończeniowe,
- prace związane z montażem i wznoszeniem różnego rodzaju konstrukcji, również
z prefabrykatów,
- naprawy różnego rodzaju elementów konstrukcyjnych,
- prace ogólnobudowlane związane z budową i remontami:
napowietrznych
przesyłowych
linii
elektroenergetycznych,
włączając
kolejowe
linie
elektroenergetyczne,
podwodnych
lub
podziemnych
przesyłowych
linii
elektroenergetycznych oraz naziemnych, podwodnych i podziemnych przesyłowych
linii telekomunikacyjnych,
- prace ogólnobudowlane związane z budową i remontami: napowietrznych
i podziemnych rozdzielczych linii elektroenergetycznych, włączając prace pomocnicze,
takie jak: roboty ogólnobudowlane związane ze stacjami i podstacjami
transformatorowymi dla lokalnej dystrybucji energii elektrycznej, napowietrznych
i podziemnych rozdzielczych linii telekomunikacyjnych, włączając prace pomocnicze,
takie jak roboty ogólnobudowlane związane z wieżami transmisyjnymi,
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- prace związane z budową anten i stacji transformatorowych lokalnego zasięgu,
- konserwację i naprawę bojlerów i kotłów domowego użytku.
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:
- konserwacji i napraw bojlerów i kotłów do użytku przemysłowego (kod 160),
- usług planowania przestrzennego związanych z obiektami budowlanymi (kod 280A),
- prac związanych z usuwaniem odpadów i zanieczyszczeń (kod 282),
- prac związanych z przygotowaniem placu budowy dla górnictwa i wydobycia ropy
naftowej oraz gazu ziemnego (kod 283B).

Usługi ubezpieczeniowe
972A

Składki z tytułu
ubezpieczeń
na życie
Przychody
wykazują tylko
towarzystwa
ubezpieczeniowe

972B

Składki z tytułu
ubezpieczeń
emerytalnorentowych
Przychody
wykazują tylko
fundusze
emerytalne

974

Składki z tytułu
ubezpieczeń
przewożonych
towarów
Przychody
wykazują tylko
towarzystwa
ubezpieczeniowe

976

Składki z tytułu
pozostałych
ubezpieczeń
bezpośrednich

Przychody (dział 1) z tytułu składek płaconych rezydentom (towarzystwom
ubezpieczeniowym) przez nierezydentów, posiadających polisy ubezpieczeniowe,
w zamian za które posiadaczom polis gwarantuje się otrzymanie minimalnej,
uzgodnionej kwoty w oznaczonym czasie lub w razie śmierci gdy ta nastąpi wcześniej
(ubezpieczenie na życie).
Rozchody (dział 2) z tytułu składek płaconych przez rezydentów posiadających polisy
ubezpieczeniowe nierezydentom (towarzystwom ubezpieczeniowym) w zamian, za które
posiadaczom polis gwarantuje się otrzymanie minimalnej, uzgodnionej kwoty
w oznaczonym czasie lub w razie śmierci gdy ta nastąpi wcześniej (ubezpieczenie na
życie).
Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku:
- wpłaty na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne (kod 310),
- ubezpieczeń na życie, kiedy dochody są wypłacane tylko w przypadku śmierci,
z wyłączeniem innych okoliczności (kod 976).
Przychody (dział 1) z tytułu składek płaconych rezydentom (funduszom emerytalnym)
przez nierezydentów posiadających polisy ubezpieczeniowe, w zamian za które
posiadaczom polisy gwarantowane jest otrzymanie emerytury po osiągnięciu wieku
emerytalnego.
Rozchody (dział 2) z tytułu składek płaconych przez rezydentów posiadających polisy
ubezpieczeniowe nierezydentom (funduszom emerytalnym) w zamian, za które
posiadaczom polis gwarantowane jest otrzymanie emerytury po osiągnięciu wieku
emerytalnego.
Kod dotyczy zarówno usług związanych z indywidualnymi funduszami emerytalnymi,
jak i grupowymi.
Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku wpłaty na obowiązkowe ubezpieczenia
społeczne (kod 310).
Przychody (dział 1) 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.
Rozchody (dział 2) 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).
Przychody (dział 1) 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
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Przychody
wykazują tylko
dostawcy usług
ubezpieczeniowych
(innych niż
ubezpieczenia na
życie
i ubezpieczenia
frachtu)

978

973A

Składki z tytułu
reasekuracji
Wykazują tylko
towarzystwa
ubezpieczeniowe
Odszkodowania
z tytułu
ubezpieczeń
na życie
Rozchody
wykazują tylko
towarzystwa
ubezpieczeniowe

973B

Wypłaty z tytułu
ubezpieczeń
emerytalnorentowych
Rozchody
wykazują tylko
fundusze
emerytalne

975

Odszkodowania
z tytułu
ubezpieczeń

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.
Rozchody (dział 2) 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
(kod 310).
Przychody (dział 1) z tytułu składek płaconych przez nierezydentów - ubezpieczycieli
rezydentom - przedsiębiorstwom reasekuracyjnym z tytułu zawartych kontraktów na
część ryzyka ubezpieczeniowego.
Rozchody (dział 2) z tytułu składek płaconych przez rezydentów - ubezpieczycieli
nierezydentom - przedsiębiorstwom reasekuracyjnym z tytułu zawartych kontraktów na
część ryzyka ubezpieczeniowego.
Przychody (dział 1) z tytułu odszkodowań płaconych przez nierezydentów (towarzystwa
ubezpieczeniowe) rezydentom, posiadającym ich polisy gwarantujące wypłatę kwoty
odszkodowania w uzgodnionym czasie lub na wypadek śmierci posiadacza polisy
(ubezpieczenie na życie).
Rozchody (dział 2) z tytułu odszkodowań wypłacanych przez rezydentów (towarzystwa
ubezpieczeniowe) nierezydentom, posiadającym ich polisy gwarantujące wypłatę kwoty
odszkodowania w uzgodnionym czasie lub na wypadek śmierci posiadacza polisy
(ubezpieczenia na życie).
Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku:
- wypłat związanych z obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi (kod 310),
- ubezpieczeń na życie, gdy odszkodowanie jest wypłacane tylko w przypadku śmierci,
z wyłączeniem innych okoliczności (kod 977).
Przychody (dział 1) z tytułu wypłat płaconych przez nierezydentów (fundusze emerytalne)
rezydentom, posiadającym polisy ubezpieczeniowe, w zamian za które posiadaczom
polisy gwarantowane jest otrzymanie emerytury po osiągnięciu wieku emerytalnego.
Rozchody (dział 2) z tytułu wypłat płaconych przez rezydentów (fundusze emerytalne)
nierezydentom, w zamian za które posiadaczom polisy gwarantowane jest otrzymanie
emerytury po osiągnięciu odpowiedniego wieku.
Kod dotyczy zarówno usług związanych z indywidualnymi funduszami emerytalnymi,
jak i grupowymi.
Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku wpłaty na obowiązkowe ubezpieczenia
społeczne (kod 310).
Przychody (dział 1) z tytułu odszkodowań wypłacanych przez nierezydentów (towarzystwa
ubezpieczeniowe) rezydentom z tytułu kradzieży, uszkodzenia lub całkowitej utraty
towaru.
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przewożonych
towarów

977

Rozchody
wykazują tylko
towarzystwa
ubezpieczeniowe
Odszkodowania
z tytułu
pozostałych
ubezpieczeń
bezpośrednich

Rozchody
wykazują tylko
dostawcy usług
ubezpieczeniowych
(innych niż
ubezpieczenia na
życie
i ubezpieczenia
frachtu)

979

258

Odszkodowania
z tytułu
reasekuracji
Wykazują tylko
towarzystwa
ubezpieczeniowe
Usługi
wspomagające
usługi
ubezpieczeniowe

Rozchody (dział 2) z tytułu odszkodowań wypłacanych przez rezydentów (towarzystwa
ubezpieczeniowe) nierezydentom z tytułu kradzieży, uszkodzenia lub całkowitej utraty
towaru.
Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku odszkodowań z tytułu ubezpieczeń
pojazdów wykorzystanych do przewozu towarów (kod 977).
Przychody (dział 1) 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.
Rozchody (dział 2) 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 (kod 310).
Przychody (dział 1) z tytułu odszkodowań wypłacanych przez nierezydentów
(przedsiębiorstwa reasekuracyjne) rezydentom (ubezpieczycielom) w przypadku
wystąpienia ubezpieczonego ryzyka.
Rozchody (dział 2) z tytułu odszkodowań wypłacanych przez rezydentów
(przedsiębiorstwa reasekuracyjne) nierezydentom (ubezpieczycielom) w przypadku
wystąpienia ubezpieczonego ryzyka.
Transakcje usługowe zawarte między rezydentami i nierezydentami ściśle związane
z operacjami ubezpieczeniowymi i funduszami emerytalnymi, takie jak:
- prowizje i usługi agentów i brokerów ubezpieczeniowych, usługi akwizycyjne na rzecz
otwartych funduszy emerytalnych,
- 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 związane z administrowaniem i zarządzaniem ubezpieczeniami i funduszami
emerytalnymi,
- usługi związane z administracyjną obsługą akcji ratowniczych,
- usługi doradztwa w zakresie ubezpieczeń i funduszy emerytalnych.
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Usługi finansowe
260A

Usługi
finansowe

Wszystkie usługi związane z pośrednictwem finansowym oraz usługi wspomagające
świadczone przez/lub nierezydentom. Obejmują prowizje i opłaty wiążące się
z transakcjami finansowymi, takimi jak:
- przyjmowanie depozytów i udzielanie kredytów oraz pożyczek, włączając kredyty
oraz pożyczki hipoteczne i niehipoteczne dla firm i osób fizycznych,
- akredytywy, akcepty bankowe, linie kredytowe i pozostałe podobne instrumenty,
- leasing finansowy,
- factoring,
- finansowe instrumenty pochodne,
- emisja papierów wartościowych, działalność maklerska i wykup papierów
wartościowych, włączając prowizje odnoszące się do płatności dochodów od papierów
wartościowych,
- clearing płatności,
- transakcje dewizowe.
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,
- usługi powiernicze,
- ocena zdolności kredytowej,
- usługi finansowe świadczone przez państwowe urzędy pocztowe.
Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku:
- usług pakowania monet i banknotów (kod 150),
- usług doradztwa niefinansowego świadczonych przez banki (kod 275, 276 lub 277),
- usług świadczonych przez agencje inkasa (kod 284B),
- usług pośrednictwa związanych z wyceną budynków mieszkalnych i gruntów
przyległych, wolnych terenów pod zabudowę mieszkalną i niemieszkalną (kod 284B),
- usług pośrednictwa w ubezpieczeniach na życie i ubezpieczeniach emerytalnych (kod
972A, 972B, 973A lub 973B),
- pozostałych usług ubezpieczeniowych (kod 976 lub 977),
- 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.

Opłaty z tytułu użytkowania własności intelektualnej
891

Opłaty
licencyjne
z tytułu umów
franczyzy
i używania
znaków
towarowych

Przychody (dział 1)/rozchody (dział 2) z tytułu umów franczyzy i używania znaków
towarowych zawartych między rezydentem a nierezydentem. Produkty te są wytwarzane
na własny rachunek (w ramach własnej działalności gospodarczej) z zamiarem czerpania
korzyści z udzielania pozwolenia na ich użytkowanie.
Znak towarowy - niepowtarzalna nazwa, fraza, symbol, logo, projekt, obraz lub motyw
użyty przez przedsiębiorstwo podczas kampanii reklamowych w celu uzyskania
jednoznacznej identyfikacji swoich towarów lub usług wśród konsumentów.
Franczyza (franchising) to system sprzedaży towarów, usług lub technologii, który oparty
jest na ścisłej i ciągłej współpracy pomiędzy prawnie i finansowo odrębnymi
i niezależnymi
przedsiębiorstwami
franczyzodawcą
i jego
indywidualnymi
franczyzobiorcami.
Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku:
- usług doradztwa związanych z organizowaniem kanałów marketingowych, również
w zakresie doradztwa marketingowego związanego z umowami franczyzy (kod 277).
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891A

Opłaty
licencyjne za
korzystanie
z wyników prac
badawczorozwojowych

891B

Opłaty licencyjne
z tytułu
reprodukcji lub
rozpowszechniania
oprogramowania
komputerowego

891C

891D

Opłaty licencyjne
z tytułu
reprodukcji lub
rozpowszechniania
produktów
audiowizualnych

Opłaty licencyjne
z tytułu
reprodukcji lub
rozpowszechniania
pozostałych
produktów

Przychody (dział 1)/rozchody (dział 2) na podstawie umów między rezydentem
i nierezydentem z tytułu opłat licencyjnych za korzystanie z wyników prac badawczorozwojowych, to jest wynalazków, takich jak: budowa materii, elektryczne i elektroniczne
obwody i urządzenia, opracowania dotyczące środków farmaceutycznych oraz różne
nowe żywe organizmy sztucznie hodowane itp. Opłaty licencyjne do praw do badania
i oceny minerałów, takich jak: badanie minerałów w celu znalezienia złóż ropy naftowej,
gazu ziemnego i innych. Opłaty licencyjne do praw do korzystania z pozostałej własności
intelektualnej i podobnych produktów, takich jak: plany architektoniczne i inżynierskie,
projekty przemysłowe itp.
Przychody (dział 1)/rozchody (dział 2) z tytułu opłat związanych z reprodukcją
lub rozpowszechnianiem oprogramowania komputerowego bądź baz danych na
podstawie umowy licencyjnej zawartej między rezydentem a nierezydentem.
Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku:
- nabycia/zbycia oryginałów oprogramowania komputerowego i gier komputerowych
(kod 263A),
- sprzedaży oprogramowania dostosowanego do indywidualnych potrzeb użytkownika
niezależnie od sposobu dostarczenia oraz oprogramowania produkowanego seryjnie
pobranego z Internetu lub on-line przeznaczonego na potrzeby własne (nie w celu
dalszej odsprzedaży - kod 263B),
- dostarczenia gotowego, opakowanego oprogramowania (sklasyfikowanego jako towar).
Przychody (dział 1)/rozchody (dział 2) z tytułu opłat licencyjnych dotyczących reprodukcji
lub rozpowszechniania produktów audiowizualnych na podstawie umów zawartych
między rezydentem i nierezydentem.
Zaliczyć należy:
- udzielanie licencji na korzystanie z praw do reprodukcji, dystrybucji oryginałów filmów
kinowych, programów telewizyjnych i nagrań wideo,
- udzielanie licencji na korzystanie z praw do reprodukcji, dystrybucji i odtwarzania
muzycznych nagrań wzorcowych, takich jak: nagrania dźwiękowe, nagrane wstępnie
taśmy i przedruki,
Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku:
- usług zarządzania prawami związanymi z twórczością artystyczną, literacką, muzyczną,
włączając obrót prawami autorskimi (kod 894C).
Przychody (dział 1)/rozchody (dział 2) z tytułu opłat licencyjnych dotyczących reprodukcji
lub rozpowszechniania produktów autorskich (m.in. praw do tłumaczeń, prac malarskich,
rzeźbiarskich) na podstawie umów zawartych między rezydentem i nierezydentem.
Zaliczyć należy:
- usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do wydawania, rozpowszechniania
oryginałów prac literackich lub artystycznych, takich jak: książki, broszury, ulotki,
mapy, reprodukcje lub przedruki oryginałów prac artystycznych itp.,
- usługi licencyjne związane z nabywaniem praw do czasopism i pozostałych
periodyków,
- usługi licencyjne związane z nabywaniem praw autorskich do wyrobów drukowanych,
takich jak: kalendarze, karty z pozdrowieniami, zdjęcia itp.
Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku:
- opłat licencyjnych z tytułu reprodukcji i dystrybucji produktów audiowizualnych (kod
891C).

Usługi telekomunikacyjne, informatyczne i informacyjne
247

Usługi
telekomunikacyjne

Usługi świadczone między rezydentami i nierezydentami związane z transmisją dźwięku,
obrazów, danych lub innych informacji za pomocą:
- telefonu,
- telefonu komórkowego,
- telegramu,
- radia, telewizji kablowej i stacji nadawczych,
- satelity,
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- poczty elektronicznej,
- usług faksowych itd.,
włącznie z przychodami/rozchodami za:
- usługi umożliwiające dostęp do Internetu,
- usługi związane z siecią komercyjną,
- telekonferencje,
- usługi wspomagające,
- usługi bezpośredniego dostępu on-line do sieci wraz z dostępem do Internetu,
- usługi związane z obsługą, konserwacją lub udostępnianiem systemów transmisyjnych
realizowane za pomocą infrastruktury telekomunikacji satelitarnej,
- usługi związane z nadawaniem programów radiofonicznych i telewizyjnych (również
on-line),
- usługi udostępniania programów radiowych i telewizyjnych za pomocą satelity, zwykle
za miesięczną opłatą,
- oryginały nadawanych programów radiofonicznych i telewizyjnych objętych prawem
własności intelektualnej, produkowanych w celu ich transmisji,
- usługi nadawania programów i audycji telewizyjnych oraz radiowych, również
abonamentowych, stanowiące dzienną ramówkę stacji, przeznaczone do dystrybucji
przez innych,
- leasing linii telekomunikacyjnych lub potencjału telekomunikacyjnego.
Wartość przekazywanej informacji nie jest włączona.

263A

263B

263C

Nabycie/zbycie
praw do
programów
komputerowych
Nabycie/zbycie
oprogramowania
komputerowego
i użytkowego
oraz gier
pobieranych
z Internetu lub
on-line

Pozostałe usługi
informatyczne

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 263C lub 890),
- nabycia/zbycia oryginałów programów radiowych i telewizyjnych (kod 894A),
- usług związanych z produkcją audycji radiowych i programów telewizyjnych (kod 894B).
Przychody (dział 1)/rozchody (dział 2) z tytułu nabycia/zbycia praw do oryginałów
oprogramowania komputerowego i gier komputerowych.

Przychody (dział 1)/rozchody (dział 2) z tytułu nabycia/zbycia oprogramowania
komputerowego i użytkowego oraz gier pobieranych z Internetu lub on-line,
realizowanych w ramach umów między rezydentami i nierezydentami.
Zaliczyć należy:
- oprogramowanie systemowe, gry komputerowe oraz inne oprogramowanie użytkowe
pobierane z Internetu lub on-line,
- usługi w zakresie gier przeznaczonych do stosowania w Internecie, za które opłata
może być dokonana na zasadzie subskrypcji lub za granie (pay-per-play),
- licencje i sprzedaż oprogramowania dostosowanego do indywidualnych potrzeb
użytkownika niezależnie od sposobu dostarczenia oraz oprogramowania
produkowanego seryjnie pobranego z Internetu lub on-line przeznaczonego na
potrzeby własne (nie w celu dalszej odsprzedaży).
Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku:
- usług związanych z grami losowymi i zakładami wzajemnymi w trybie on-line (kod
897A),
- usług wsparcia i konserwacji oprogramowania systemowego i użytkowego (kod 263C),
- dostarczenia gotowego, opakowanego oprogramowania (sklasyfikowanego jako towar).
Przychody (dział 1)/rozchody (dział 2) z tytułu usług informatycznych w zakresie
wsparcia, konserwacji i napraw sprzętu komputerowego i peryferyjnego,
oprogramowania systemowego i użytkowego oraz przetwarzania danych świadczonych
między rezydentami i nierezydentami, takich jak:
- usługi konsultacyjne i wdrożeniowe oraz doradztwo techniczne związane ze sprzętem
i oprogramowaniem komputerowym, łącznie z zarządzaniem podwykonawczymi
serwisami komputerowymi,
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- instalacja
sprzętu
(hardware)
i oprogramowania
komputerowego
łącznie
z podłączeniem do centralnych jednostek przetwarzania danych (software),
- 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,
- opracowywanie, wytwarzanie, dostawa i sporządzanie dokumentacji oprogramowania
dostosowanego do indywidualnych potrzeb, łącznie z systemami operacyjnymi
wykonanymi na zamówienie dla poszczególnych użytkowników,
- usługi związane z projektowaniem, rozwojem i wdrażaniem sieci klienta, takich jak:
intranet, ekstranet i wirtualne sieci prywatne,
- usługi związane z projektowaniem i rozwojem bezpieczeństwa sieci, tj. projektowanie,
rozwój i wdrażanie oprogramowania, sprzętu komputerowego oraz procedur
sterowania dostępem do danych i programami pozwalającymi na bezpieczną wymianę
informacji w ramach sieci,
- konserwacja systemów i inne usługi wspomagające, takie jak np. organizowanie
szkoleń oferowanych w ramach usług konsultacyjnych,
- usługi związane z przetwarzaniem danych, takie jak np. wprowadzanie danych,
tworzenie tabel i przetwarzanie na zasadzie współużytkowania (time-sharing),
- usługi administrowania serwerami internetowymi, takie jak np. dostarczanie miejsca
na serwerze internetowym do zamieszczania stron internetowych klienta,
- dostarczanie aplikacji i administrowanie urządzeniami komputerowymi,
- usługi w zakresie dostarczania certyfikatów dotyczących sprzętu komputerowego,
- usługi związane z zarządzaniem siecią i systemami informatycznymi,
- konserwacja systemów i inne usługi wsparcia, takie jak szkolenia pracowników
stanowiące część usługi konsultacyjnej.

889

Usługi agencji
informacyjnych

890

Pozostałe usługi
dostarczania
informacji

Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku:
- leasingu komputerów (kod 272),
- opłat licencyjnych z tytułu reprodukcji lub rozpowszechniania oprogramowania
komputerowego (kod 891B),
- ogólnodostępnych kursów komputerowych (kod 895).
Przychody (dział 1)/rozchody (dział 2) z tytułu usług świadczonych przez agencje
informacyjne w zakresie gromadzenia, wyszukiwania i dostarczania informacji, zdjęć
i artykułów do środków masowego przekazu, takich jak: radio, telewizja, gazety, periodyki
i inne media.
Przychody (dział 1)/rozchody (dział 2) z tytułu usług bazodanowych świadczonych między
rezydentami i nierezydentami, takie 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, niemasową prenumeratę dzienników i periodyków za pośrednictwem
poczty, elektronicznej transmisji lub pozostałych środków,
- usługi bibliotek i archiwów (gromadzenie, katalogowanie, ochrona i odzyskiwanie
zbiorów), włączając usługi archiwów historycznych, archiwów i kartotek rządowych,
łącznie z usługami archiwów elektronicznych,
- usługi bibliotek i archiwów w zakresie wypożyczania i przechowywania książek i płyt,
- pobierane materiały niebędące oprogramowaniem lub przekazem audio lub wideo.
Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku:
- usług sporządzania list adresowych związanych z administracyjną obsługą biura (kod
284B),
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- usług w zakresie przygotowywania dokumentów, włącznie z archiwizacją i niszczeniem
dokumentów (kod 284B),
- opłat licencyjnych z tytułu rozpowszechniania baz danych (kod 891B).

Usługi badawczo-rozwojowe
279A

Finansowanie
prac badawczorozwojowych

279B

Nabycie/zbycie
patentów
będących
wynikiem prac
badawczorozwojowych

279C

Nabycie/zbycie
praw autorskich
będących
wynikiem
prac badawczorozwojowych
Nabycie/zbycie
praw do
procesów
i wzorów
produkcyjnych
będących
wynikiem prac
badawczorozwojowych
Nabycie/zbycie
pozostałych
praw będących
wynikiem prac
badawczorozwojowych
Pozostałe usługi
związane
z usługami
badawczorozwojowymi

279D

279E

279F

Usługi zakontraktowane między rezydentami i nierezydentami związane z:
- badaniami naukowymi: podstawowymi, stosowanymi i przemysłowymi,
- pracami rozwojowymi.
Włączyć należy:
- rozwój systemów operacyjnych, które wyrażają postęp techniczny,
- badania związane z elektroniką, farmaceutyką i biotechnologią,
- usługi w zakresie projektowania wyrobów przemysłowych, tj. tworzenie i rozwój
projektów i specyfikacji, które optymalizują użytkowanie, wartość i wygląd wyrobów,
włącznie z określeniem materiałów, mechanizmów, kształtu, koloru i wykończeniem
powierzchni wyrobu, biorąc pod uwagę cechy i potrzeby użytkowników,
bezpieczeństwo, popyt, sposób dystrybucji, użytkowanie i konserwację.
Właścicielem praw do prac badawczo-rozwojowych jest podmiot finansujący
prowadzone badania.
Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku:
- usług technicznych i prac konsultacyjnych w zakresie naukowo-technicznym (kod
280C),
- sprzedaży praw własności, licencji, praw do reprodukcji i korzystania z produktu.
Rozchody (dział 2)/przychody (dział 1) z tytułu nabycia/zbycia praw do oryginałów prac
w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, takich jak: pomysły, plany, strategie,
wzory, formuły dla wynalazków, wyrobów i procesów, które są chronione
i zarejestrowane jako patent.
Tworzenie powyższych prac odbywa się na rachunek własny, tzn. że ich produkcja jest
przewidziana na sprzedaż, ale nie jest poprzedzona zawarciem umowy sprzedaży ani
znalezieniem potencjalnego kupca.
Rozchody (dział 2)/przychody (dział 1) z tytułu nabycia/zbycia praw do oryginałów prac
w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych, takich jak: pomysły, plany, strategie,
wzory, formuły dla wynalazków, wyrobów i procesów, które są chronione prawami
własności.

Rozchody (dział 2)/przychody (dział 1) z tytułu nabycia/zbycia praw do oryginałów
projektów tworzonych na własny rachunek, takich jak:
- projekty wyrobów przemysłowych,
- projekty estetyczne,
- projekty graficzne.
Tworzenie powyższych prac odbywa się na rachunek własny, tzn. że ich produkcja jest
przewidziana na sprzedaż, ale nie jest poprzedzona zawarciem umowy sprzedaży ani
znalezieniem potencjalnego kupca.
Rozchody (dział 2)/przychody (dział 1) z tytułu nabycia/zbycia praw do oryginałów
będących wynikiem prac badawczo-rozwojowych niezaliczanych do
usług
zaklasyfikowanych do następujących kodów: 279A, 279B, 279C i 279D.

Przychody (dział 1)/rozchody (dział 2) z tytułu transakcji między rezydentami
i nierezydentami, obejmujące usługi naukowo-techniczne (kod 280C) realizowane
w sposób ciągły w celu pogłębienia wiedzy na ich temat, które mogą ostatecznie
podlegać ochronie z tytułu praw patentowych.
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Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku:
- konserwacji i naprawy pojazdów samochodowych i motocykli (kod 160),
- szacowania i wyceny poniesionych szkód w imieniu firm ubezpieczeniowych (kod 258),
- usług weterynaryjnych (kod 283A),
- usług świadczonych przez medyczne laboratoria diagnostyczne (kod 896).

Pozostałe usługi gospodarcze
271

272

275

Usługi związane
z handlem

Usługi leasingu
operacyjnego
i wynajmu
urządzeń
bez obsługi

Usługi prawne

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,
- usługi pośrednictwa związane ze sprzedażą hurtową i detaliczną pojazdów
samochodowych oraz części i akcesoriów do nich.
Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku:
- opłat za pośrednictwo w transporcie (kod 232),
- pośrednictwa w ubezpieczeniach (kod 258),
- pośrednictwa w usługach finansowych (kod 260A),
- pośrednictwa w sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe (kod 278A),
- pośrednictwa w kupnie/sprzedaży nieruchomości (kod 284B),
- opłat licencyjnych z tytułu umów franczyzy i używania znaków towarowych (kod 891).
Przychody (dział 1)/rozchody (dział 2) z tytułu wynajmu i dzierżawy sprzętu bez
załogi/operatora między rezydentami i nierezydentami, takiego jak:
- samochody i pojazdy drogowe przeznaczone do przewozu pasażerów i towarów,
- środki transportu wodnego i lotniczego, pojazdy szynowe,
- sprzęt transportowy bez załogi, np. kontener kolejowy itp.,
- sprzęt rekreacyjny i sportowy,
- maszyny i urządzenia budowlane oraz inżynierii lądowej i wodnej,
- maszyny i urządzenia biurowe (włączając komputery),
- sprzęt telekomunikacyjny,
- inne maszyny, urządzenia i sprzęt, w tym artykuły użytku osobistego i domowego,
palety, silniki, turbiny, obrabiarki, sprzęt górniczy i do eksploatacji złóż ropy naftowej,
sprzęt do produkcji filmów, profesjonalna aparatura naukowo-badawcza, kontrolna
i pomiarowa, wynajem kontenerów mieszkalnych lub biurowych,
- wynajem zwierząt (np. stad, koni wyścigowych),
- wynajem i usługi zarządzania nieruchomościami własnymi oraz usługi zarządzania
nieruchomościami dzierżawionymi.
Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku:
- wynajmu środków transportu z załogą (odpowiednie kody dla usług transportowych),
- wynajmu pojazdów nierezydentom przebywającym w podróżach służbowych (kod 239),
- leasingu linii telekomunikacyjnych lub potencjału telekomunikacyjnego (kod 247),
- leasingu finansowego (kod 260A),
- wynajmu nieruchomości organizacjom międzynarodowym, ambasadom, konsulatom
(kod 292),
- opłaty z tytułu dzierżawy gruntów i zasobów naturalnych (kod 396).
Przychody (dział 1)/rozchody (dział 2) z tytułu usług zakontraktowanych między
rezydentami i nierezydentami obejmujące:
- doradztwo prawne i reprezentację we wszelkich procedurach prawnych, sądowych
i statutowych,
- usługi notarialne,
- usługi prawne w zakresie sporządzania i certyfikacji dokumentów związanych
z patentami, prawami autorskimi i pozostałymi prawami dotyczącymi własności
intelektualnej,
- redagowanie prawnych dokumentów i tytułów,
- usługi prawne związane ze zbywaniem aktywów na aukcjach,
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- 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, usługi arbitrażowe i pojednawcze.

276

277

278A

Usługi
w zakresie
księgowości i
rachunkowości,
audytu
i doradztwa
podatkowego

Usługi
doradztwa
gospodarczego
i w zakresie
zarządzania
oraz public
relations

Reklama,
badania rynku
i sondaże opinii
publicznej

Uwaga: Wyłączyć należy grzywny i kary pieniężne (kod 395).
Przychody (dział 1)/rozchody (dział 2) z tytułu usług zakontraktowanych między
rezydentami i nierezydentami obejmujące:
- rejestrowanie transakcji handlowych,
- usługi sprawdzania rachunków,
- usługi zestawiania sprawozdań i bilansów finansowych,
- usługi w zakresie księgowości,
- usługi sporządzania listy płac,
- badanie zapisów księgowych i zestawień finansowych (audyt finansowy),
- planowanie podatków i doradztwo podatkowe,
- przygotowanie dokumentów podatkowych,
- usługi zarządzania masą upadłościową.
Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku:
- usług kontroli w zakresie zarządzania np. systemami księgowymi (kod 277).
Przychody (dział 1)/rozchody (dział 2) z tytułu usług zakontraktowanych 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, zasobami ludzkimi i produkcją,
- doradztwo w zakresie zarządzania projektami,
- doradztwo w zakresie zarządzania strategicznego,
- doradztwo w zakresie zarządzania finansami,
- usługi doradztwa związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw,
- usługi firm centralnych (head offices) i holdingów w zakresie kontrolowania
i zarządzania innymi spółkami lub przedsiębiorstwami,
- usługi doradztwa związane z organizowaniem kanałów marketingowych, również
w zakresie doradztwa marketingowego związanego z umowami franczyzy.
Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku:
- usług holdingów finansowych (kod 260A),
- usług maklerskich związanych z rynkiem papierów wartościowych oraz usług
związanych z zarządzaniem portfelem papierów wartościowych (kod 260A),
- usług projektowania i opracowywania oprogramowania komputerowego dla systemów
rachunkowości (kod 263C),
- usług doradztwa w zakresie podatków (kod 276),
- usług reklamowych (kod 278A),
- usług zarządzania projektami związanymi z obiektami budowlanymi oraz inżynierii
lądowej i wodnej (kod 280B).
Przychody (dział 1)/rozchody (dział 2) z tytułu usług zakontraktowanych między
rezydentami i nierezydentami obejmujące:
- projektowanie, tworzenie i sprzedaż reklam przez agencje reklamowe,
- umieszczanie reklam w mediach, łącznie z zakupem i sprzedażą powierzchni
reklamowej,
- marketing bezpośredni i reklamę bezpośrednią,
- usługi dostawy bezpłatnych próbek lub innego materiału reklamowego,
- usługi demonstrowania i prezentowania reklam w miejscu sprzedaży,
- promocja produktów za granicą,
- badanie rynku i sondaże opinii publicznej,
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- pośrednictwo w sprzedaży lub odsprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe,
- usługi wykonywania fotografii reklamowych.

278B

Usługi
w zakresie
organizacji
zjazdów,
kongresów,
targów i wystaw

280A

Usługi
architektoniczne

Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku:
- usług związanych z public relations (kod 277),
- usług telemarketingowych i usług call center (kod 284B),
- nabycia/zbycia praw do produktów audiowizualnych (kod 894A),
- produkcji i realizacji filmów reklamowych lub promocyjnych (kod 894B).
Przychody (dział 1)/rozchody (dział 2) z tytułu usług zakontraktowanych między
rezydentami i nierezydentami związane z organizacją i zarządzaniem zjazdami,
kongresami, targami i wystawami oraz usługi wspomagające ich organizację, włączając
usługi takie jak:
- doradztwo związane z ich kompleksową organizacją, włączając zdefiniowanie tematów,
finansowanie i opłaty rejestracyjne, oszacowanie budżetu dochodów i wydatków oraz
pozostałe sprawy finansowe,
- pomoc w wyborze lokalizacji terenu, miejsca spotkania, wykonalności przedsięwzięcia
i prowadzenia negocjacji,
- marketing i stosunki międzyludzkie (public relations) związane ze zjazdami,
kongresami, targami lub wystawami,
- współpraca z prelegentem,
- organizacja lub zabezpieczenie sekretariatu i pomieszczeń biurowych oraz personelu
do: rejestracji, świadczenia usług administracyjnych, sporządzania dokumentacji,
tłumaczenia dokumentów itp.,
- organizacja lub zabezpieczenie symultanicznego tłumaczenia i innych usług w miejscu
odbywania się zjazdu, kongresu, targów lub wystawy,
- dostarczanie
systemów
przetwarzania
rejestrowanych
danych,
informacji
elektronicznej i projektowania,
- dostarczanie wyposażenia, takiego jak: sprzęt audiowizualny związany z organizacją
imprezy,
- organizacja lub usługi rezerwacji zakwaterowania, włączając negocjowanie zniżek dla
grup, transport uczestników, ustalenie menu dotyczącego wyżywienia i napojów,
programy wycieczek.
Usługi te mogą być opłacane jako należności od organizatorów i wystawców, jak również
jako opłaty wstępu pobierane od uczestników.
Przychody (dział 1)/rozchody (dział 2) z tytułu usług zakontraktowanych między
rezydentami i nierezydentami związane z:
- doradztwem i usługami przedprojektowymi,
- przygotowaniem projektów i rysunków budowlanych,
- planami, studiami, badaniami i innymi usługami doradczymi związanymi
z architekturą,
- projektami zagospodarowania krajobrazu i usługami powiązanymi (dostarczenie
projektów, rysunków, dokumentacji, planów, studiów i raportów),
- usługami biegłego/rzeczoznawcy w dziedzinie architektury, w tym również
kształtowania krajobrazu, polegające na składaniu zeznań przed sądem lub organami
administracji,
- usługami architektonicznymi uwzględniającymi regulacje prawne w zakresie
zachowania lub przywrócenia budynkom charakteru historycznego,
- usługami planowania przestrzennego zagospodarowania terenu, wyboru lokalizacji,
kierowania zagospodarowaniem przestrzennym, budową dróg oraz obsługi terenu
w celu
realizacji
i utrzymania
skoordynowanego
i usystematyzowanego
zagospodarowania przestrzennego terenów miejskich i wiejskich,
- usługami planowania przestrzennego terenów wiejskich zawierających opisy
wieloletnich planów rozwoju infrastruktury, budownictwa mieszkaniowego, obiektów
przemysłowych, handlowych i rekreacyjnych oraz innych obiektów,
- długookresowymi planami obejmującymi duże obszary geograficzne,
- usługami w ramach, których dostarczane są plany miejsca budowy pokazujące
proponowaną lokalizację budynków, dróg, parkingów i pozostałych elementów
infrastruktury,
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280B

280C

Usługi
inżynieryjne

Pozostałe usługi
naukowotechniczne

- usługami architektonicznego kształtowania krajobrazu (dla projektów budynków
mieszkalnych, niemieszkalnych, rekreacyjnych i realizowanych na otwartej przestrzeni),
- przygotowaniem i modyfikowaniem terenu, takie jak: plany oczyszczania
i nachylenia terenu, projekty drenowania, projekty kontroli erozji i osadów, projekty
ścian oporowych, plany zewnętrznych systemów zraszania,
- ułatwieniem dostępu do określonych miejsc, takie jak: projekty oświetlenia, projekty
oznakowania, projekty szlaków i ścieżek, projekty związane z umożliwieniem
poruszania się osobom niepełnosprawnym,
- konstrukcje do specjalistycznych zastosowań.
Przychody (dział 1)/rozchody (dział 2) z tytułu usług zakontraktowanych między
rezydentami i nierezydentami związane z:
- doradztwem, projektowaniem, rozwojem i użytkowaniem maszyn, materiałów,
instrumentów, struktur, procesów i systemów oraz obiektów inżynierii drogowej,
- dostarczeniem wzorów, planów, materiałów naukowych, dotyczących projektów
inżynieryjnych,
- usługami biegłego/rzeczoznawcy w dziedzinie inżynierii,
- projektowaniem technicznym budynków mieszkalnych, nowych i już istniejących
budynków handlowych, użyteczności publicznej i instytucji, włączając budynki
o mieszanym przeznaczeniu wykorzystywane przede wszystkim do celów
niemieszkalnych,
- projektowaniem technicznym obiektów energetycznych wytwarzających energię
elektryczną, naziemnych lub podziemnych linii przesyłowych i rozdzielni
elektroenergetycznych,
- projektowaniem technicznym obiektów związanych z gospodarowaniem odpadami,
- projektowaniem
technicznym
instalacji
wodno-kanalizacyjnych
i systemów
odwadniających,
- usługami projektowania technicznego systemów do przesyłania głosu, danych,
programów, sygnałów radiowych i telewizyjnych.
Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku:
- usług w zakresie projektowania przemysłowego tj. tworzenia i rozwoju projektów
oraz specyfikacji, które optymalizują użytkowanie, wartość i wygląd wyrobów, włącznie
z określeniem materiałów, mechanizmów, kształtu, koloru i wykończeniem powierzchni
wyrobu, biorąc pod uwagę cechy i potrzeby użytkowników, bezpieczeństwo, popyt,
sposób dystrybucji, użytkowanie i konserwację (kod 279A),
- usług związanych z inżynierią górniczą (kod 283B).
Przychody (dział 1)/rozchody (dział 2) z tytułu usług zakontraktowanych między
rezydentami i nierezydentami związane z pomiarami geodezyjnymi, kartograficznymi,
testowaniem i certyfikacją produktów oraz badaniami i analizą techniczną, takie jak:
- usługi gromadzenia informacji dotyczących ukształtowania, położenia i/lub granic
określonego terenu różnymi metodami,
- usługi wykonywania pomiarów gruntu (np. oznakowanie nieruchomości, oznaczenie
granic),
- usługi przygotowania i korekty map wszystkich rodzajów, z wykorzystaniem wyników
pomiarów, innych map i innych źródeł informacji,
- usługi w zakresie prognozowania pogody i usługi meteorologiczne,
- usługi w zakresie wydawania atestów,
- usługi w zakresie badań i analiz związanych z jakością żywności, włączając badanie
zwierząt rzeźnych przed ubojem i mięsa po uboju,
- usługi nadzoru związanego z produkcją żywności, włączając pasze dla zwierząt,
- ocena
środowiska
naturalnego
w celu:
zidentyfikowania
ewentualnego
zanieczyszczenia środowiska, oceny ryzyka zagrożenia bezpieczeństwa publicznego
i zdrowia z powodu zanieczyszczenia,
- kontrole środowiska naturalnego,
- doradztwo w zakresie zarządzania zasobami naturalnymi, odpadami,
- usługi doradztwa naukowego świadczone przez konsultantów naukowych
i technicznych m.in. matematyków, statystyków, agronomów itp.,
- usługi w zakresie badań i analiz w takich dziedzinach nauki jak: mikrobiologia,
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biochemia, bakteriologia itp.,
- usługi w zakresie badań i analiz składu i czystości substancji, ich właściwości
fizycznych takich jak np. wytrzymałość, ciągliwość, przewodnictwo elektryczne
i radioaktywność, a także usługi w zakresie zintegrowanych systemów mechanicznych
i elektrycznych,
- usługi w zakresie badań na rozciąganie, twardość, odporność na uderzenia, odporność
na zmęczenie oraz wysoką temperaturę,
- usługi w zakresie badań i analiz właściwości chemicznych i biologicznych substancji,
takich jak powietrze, woda, odpady (miejskie i przemysłowe), paliwa, metale, gleba,
minerały i chemikalia,
- usługi w zakresie badań i analiz właściwości mechanicznych i elektrycznych
kompletnych maszyn, silników, samochodów, narzędzi, urządzeń, sprzętu
komunikacyjnego i pozostałego sprzętu zawierającego elementy mechaniczne
i elektryczne,
- usługi w zakresie okresowych przeglądów technicznych (bez napraw) pojazdów
szynowych, samochodów osobowych, motocykli, autobusów, ciężarówek i pozostałych
pojazdów transportu drogowego,
- usługi w zakresie nieinwazyjnych badań i analiz natury technicznej lub naukowej,
- usługi w zakresie badań radiograficznych, magnetycznych i ultradźwiękowych części
maszyny oraz konstrukcji, mające na celu wykrycie uszkodzeń - badania te są często
przeprowadzane na miejscu,
- usługi w zakresie wydawania certyfikatów dla statków, statków powietrznych oraz tam
itp.,
- usługi w zakresie wydawania certyfikatów i poświadczeń autentyczności dzieł sztuki,
- usługi w zakresie badań radiologicznych spawów,
- usługi w zakresie analiz wykonywanych przez laboratoria policyjne,
- usługi techniczne i prace konsultacyjne w zakresie naukowo-technicznym,
- pozostałe usługi w zakresie badań i analiz technicznych, gdzie indziej
niesklasyfikowane.

282

Utylizacja
odpadów
i usuwanie
zanieczyszczeń

Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku:
- usług konserwacji i naprawy pojazdów szynowych, samochodów, motocykli i innych
środków transportu (kod 160),
- usług świadczonych przez konsultantów ds. zarządzania lub marketingu (kod 277),
- jeżeli powyższe usługi naukowo-techniczne realizowane są w sposób systematyczny
w celu pogłębienia wiedzy na ich temat oraz mogą ostatecznie podlegać ochronie
z tytułu praw patentowych (kod 279F),
- usług świadczonych przez architektów i inżynierów (kod 280A lub 280B),
- usług weterynaryjnych (kod 283A),
- usług związanych z wydawaniem map, atlasów (kod 284B),
- usług świadczonych przez medyczne laboratoria diagnostyczne (kod 896).
Przychody (dział 1)/rozchody (dział 2) z tytułu usług zakontraktowanych między
rezydentami i nierezydentami obejmujące:
- zbieranie i utylizację odpadów innych niż niebezpieczne,
- zbieranie i utylizację odpadów, w tym odpadów radioaktywnych i innych
niebezpiecznych np. szpitalnych, przeznaczonych do recyklingu lub nienadających się
do recyklingu,
- usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych i pozostałych
niebezpiecznych,
- usługi w zakresie usuwania, uzdatniania, odkażania i oczyszczania budynków, gleby,
powietrza oraz wody, łącznie z wyciekami ropy naftowej,
- usługi w zakresie odprowadzania ścieków i oczyszczania przewodów kanalizacyjnych,
opróżniania oraz czyszczenia szamb i dołów gnilnych,
- usługi związane z rekultywacją oraz specjalistyczne usługi w zakresie kontroli
zanieczyszczeń,
- usuwanie zanieczyszczeń i usługi sanitarne,
- usługi związane z infrastrukturą przeznaczoną do przewożenia odpadów,
- usługi w zakresie demontażu zużytych urządzeń, takich jak: samochody, komputery,
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statki, konstrukcje pływające itp. w celu odzyskania surowców,
- usługi zamiatania śmieci oraz usuwania śniegu i lodu (również z dachów), czyszczenia
próżniowego pasów startowych, zamiatania i polewania ulic, posypywania dróg
piaskiem i solą, sprzątanie plaż,
- utylizację odpadów i usuwanie zanieczyszczeń w miejscach eksploatacji górniczej,
- wszystkie pozostałe usługi, które są związane z usuwaniem zanieczyszczeń lub
przywracaniem równowagi środowiska naturalnego.

283A

283B

Usługi
świadczone
na rzecz
rolnictwa,
leśnictwa
i rybactwa

Usługi
świadczone na
rzecz górnictwa
oraz podmiotów
zajmujących się
wydobyciem
gazu i ropy

Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku:
- usług dezynfekcji budynków (kod 284B).
Przychody (dział 1)/rozchody (dział 2) z tytułu usług zakontraktowanych między
rezydentami i nierezydentami świadczonych na rzecz rolnictwa obejmujące:
- usługi związane z uprawami rolniczymi: przygotowanie pól, siew, sadzenie
i pielęgnacja, opryskiwanie i zwalczanie szkodników, zbiór, wynajem maszyn rolniczych
z obsługą,
- usługi świadczone po zbiorach (przygotowanie plonów do sprzedaży na rynek
pierwotny, odziarnianie bawełny),
- usługi wspomagające chów i hodowlę zwierząt gospodarskich,
- usługi związane z obróbką nasion dla celów rozmnażania roślin,
- łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych oraz usługi związane z łowiectwem,
- usługi związane z leśnictwem, pozyskiwaniem drewna, usługi szkółek leśnych,
- usługi wspomagające rybactwo, chów i hodowlę ryb oraz pozostałych organizmów
wodnych,
- usługi weterynaryjne,
- usługi opieki nad zwierzętami w schroniskach.
Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku:
- usług w zakresie drenowania terenów leśnych (kod 250 lub 251),
- usług wspomagających polowania sportowe i rekreacyjne, wędkarstwo sportowe
i rekreacyjne (kod 897A).
Przychody (dział 1)/rozchody (dział 2) z tytułu usług świadczonych na rzecz górnictwa,
wydobycia gazu i ropy, obejmujące:
- wiercenie, budowę wież wiertniczych, usługi remontowe i demontaż, cementowanie
obudowy szybów naftowych i gazowych,
- montaż wież wiertniczych, usługi w zakresie naprawy i demontażu oraz pokrewne
usługi wspomagające górnictwo ropy naftowej i gazu ziemnego,
- wiercenia próbne związane z pracami wydobywczymi,
- gaszenie pożarów szybów,
- prace związane z przygotowaniem placu budowy dla górnictwa i wydobycia ropy
naftowej oraz gazu ziemnego,
- usługi w zakresie skraplania i ponownej gazyfikacji gazu ziemnego na potrzeby
transportu, prowadzone na terenie kopalni,
- usługi wspomagające wydobywanie węgla kamiennego,
- usługi doradztwa w dziedzinie geologii, mające na celu zlokalizowanie złóż minerałów,
ropy naftowej i gazu ziemnego oraz wód gruntowych na podstawie analizy właściwości
gleby oraz formacji i struktury skał,
- usługi doradztwa związane z badaniem minerałów, ropy naftowej i gazu ziemnego,
- usługi doradztwa w zakresie oceny nieprawidłowości geologicznych, geofizycznych
i geochemicznych,
- usługi doradztwa w zakresie sporządzania map i wykonywania pomiarów
geologicznych na i pod powierzchnią ziemi,
- usługi w dziedzinie geofizyki,
- usługi związane z poszukiwaniem złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.
Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku:
- usług w zakresie skraplania i ponownej gazyfikacji gazu ziemnego dla potrzeb
transportowych na terenie innym niż kopalnia (kod 222 lub 226).
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284A

Usługi
pośrednictwa
pracy

284B

Pozostałe usługi
gospodarcze

Przychody (dział 1)/rozchody (dział 2) z tytułu usług pośrednictwa pracy
zakontraktowanych między rezydentami i nierezydentami obejmujące m.in.:
- usługi pośrednictwa pracy,
- usługi świadczone przez urzędy/agencje pracy,
- usługi świadczone przez agencje pracy tymczasowej.
Przychody (dział 1)/rozchody (dział 2) z tytułu usług zakontraktowanych między
rezydentami i nierezydentami obejmujące m.in:
- usługi poligraficzne, introligatorskie oraz składu drukarskiego,
- usługi związane z reprodukcją nagrań dźwiękowych i wideo, komputerowych nośników
informacji,
- instalowanie i montowanie wszelkiego rodzaju sprzętu i urządzeń (urządzeń
biurowych, komputerów, sprzętu medycznego, kinematograficznego, fotograficznego,
elektrycznego, nadajników telewizyjnych i radiowych, systemów do sterowania
procesami przemysłowymi),
- usługi związane z dystrybucją elektryczności, wody, gazu i innych produktów
naftowych,
- usługi związane z kupnem i sprzedażą nieruchomości na własny rachunek bądź
będących we współwłasności,
- usługi agencji nieruchomości świadczone na zlecenie (usługi pośrednictwa
w sprzedaży, kupnie, usługi związane z wyceną nieruchomości),
- usługi zarządzania nieruchomościami świadczone na zlecenie,
- usługi opracowywania projektów wystroju wnętrz i dekoracji,
- usługi w zakresie pozostałego specjalistycznego projektowania np. opakowań, mebli,
odzieży, obuwia, biżuterii itp.,
- usługi fotograficzne, usługi obróbki zdjęć, usługi odnawiania i retuszowania fotografii,
- tłumaczenia ustne i pisemne,
- usługi wyceny antyków i biżuterii,
- usługi doradztwa w zakresie bezpieczeństwa,
- usługi detektywistyczne i ochroniarskie,
- czyszczenie i sprzątanie budynków, dezynfekcja i tępienie szkodników,
- usługi specjalistycznego sprzątania np. czyszczenie maszyn przemysłowych, pieców,
kominów, środków transportu,
- usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni,
- usługi związane z administracyjną obsługą biura, usługi przygotowywania dokumentów
i pozostałe specjalistyczne usługi wspomagające prowadzenie biura,
- usługi powielania,
- usługi sporządzania list adresowych i obsługa poczty, włączając pocztę elektroniczną,
- usługi centrów telefonicznych (call center), usługi telemarketingowe,
- usługi świadczone przez agencje inkasa i biura kredytowe,
- usługi pośrednictwa w wycenie nieruchomości, antyków, biżuterii,
- pozostałe usługi wspomagające prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej
niesklasyfikowane.
Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku:
- usług związanych z pakowaniem wszelkiego rodzaju towarów przy użyciu różnorodnych
technik pakowania (kod 150),
- wynajmu i usług zarządzania nieruchomościami własnymi oraz usługi zarządzania
nieruchomościami dzierżawionymi (kod 272),
- usług wykonywania fotografii reklamowych (kod 278A),
- usług organizowania konferencji i kongresów (kod 278B),
- usług pakietów turystycznych nabytych/dostarczonych przez biura podróży oraz
innych pośredników i organizatorów turystycznych (kod 897B).

Usługi kulturalne i rekreacyjne
894A

Nabycie/zbycie
praw
do produktów
audiowizualnych

Przychody (dział 1)/rozchody (dział 2) z tytułu zbycia/nabycia oryginałów
audiowizualnych, takich jak: oryginały filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych
i radiowych, nagrań dźwiękowych, widowisk, imprez sportowych (tj. ze wszystkimi
towarzyszącymi prawami własności). Oryginały te bezwarunkowo chronione są prawem
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autorskim.
Należy ująć oryginały prac:
- autorów książek,
- kompozytorów (nie dotyczy kopii eksploatacyjnych z prawami autorskimi).

894B

894C

Usługi
pomocnicze
dotyczące
produktów
audiowizualnych

Usługi związane
z działalnością
artystyczną

Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku:
- oryginałów nadawanych programów telewizyjnych i radiowych produkowanych w celu
ich transmisji (kod 247).
Przychody (dział 1)/rozchody (dział 2) z tytułu usług zakontraktowanych między
rezydentami i nierezydentami związane z opłatami odnoszącymi się do produkcji filmów,
programów radiowych i telewizyjnych, nagrań muzycznych włączając:
- usługi związane z produkcją filmów (również reklamowych lub promocyjnych), nagrań
wideo oraz programów telewizyjnych i radiowych,
- usługi postprodukcyjne związane m.in. z montażem filmowym, z kopiowaniem, zmianą
formatu i zapisu, z korektą koloru i cyfrowym odnawianiem (przywracaniem) do stanu
pierwotnego, z efektami wizualnymi, animacją oraz wykonywaniem napisów (napisów
czołowych i końcowych), tytułów, z tworzeniem i montażem dźwięku,
- udzielanie zezwoleń na pokazywanie, nadawanie i wypożyczanie prac audiowizualnych,
chronionych prawem autorskim lub kontrolowanym przez posiadacza licencji,
włączając filmy, nagrania wideo, nośniki cyfrowe itp., przeznaczone zazwyczaj dla
teatrów, telewizji, na domowy rynek wideo itp.,
- dystrybucję filmów kinowych, nagrań wideo i programów telewizyjnych do kin, sieci
i stacji telewizyjnych oraz właścicieli sal kinowych,
- usługi w zakresie nagrywania dźwięku i wydarzeń na żywo,
- nagrania dźwiękowe i muzyczne pobierane z Internetu,
- usługi przesyłania strumieni audiowizualnych przez Internet,
- wypożyczanie kaset wideo i płyt CD, DVD, gier wideo itp.
Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku:
- opłat licencyjnych z tytułu reprodukcji lub rozpowszechniania produktów
audiowizualnych (kod 891C),
- zakupu/sprzedaży hurtowej bądź detalicznej gotowych, opakowanych nagrań
i programów (sklasyfikowanych jako towar).
Przychody (dział 1)/rozchody (dział 2) z tytułu usług zakontraktowanych między
rezydentami i nierezydentami, obejmujące:
- książki on-line, włączając podręczniki szkolne, publikacje kartograficzne, takie jak
atlasy i inne książki z mapami i planami, słowniki i encyklopedie,
- usługi świadczone przez artystów-wykonawców: aktorów, lektorów, piosenkarzy,
śpiewaków, muzyków, tancerzy, kaskaderów, prezenterów programów telewizyjnych
i radiowych, konferansjerów, artystów cyrkowych i innych artystów wykonawców,
niezależnych modelek i modeli,
- usługi produkcji i wystawiania widowisk artystycznych m.in. przedstawień teatralnych,
cyrkowych, operetkowych, operowych, baletowych, muzycznych, lalkowych i innych
przedstawień, w tym koncertów,
- usługi promocji i organizacji widowisk artystycznych,
- usługi zarządzania prawami związanymi z twórczością artystyczną, literacką, muzyczną,
(z wyłączeniem twórczości kinematograficznej i audiowizualnej),
- usługi zarządzania prawami związanymi z twórczością artystyczną, literacką, muzyczną,
włączając obrót prawami autorskimi,
- usługi wspomagające wystawianie widowisk artystycznych świadczone przez reżyserów
(włączając reżyserów oświetlenia i dźwięku), scenografów, projektantów kostiumów,
choreografów i projektantów oświetlenia,
- usługi obejmujące obsługę techniczną, oświetleniową i akustyczną związaną
z produkcją i wystawianiem widowisk artystycznych,
- usługi świadczone przez indywidualnych artystów, takich jak: kompozytorzy, rzeźbiarze,
malarze, rysownicy, rytownicy, artyści uprawiający kwasoryt itp.,
- usługi świadczone przez indywidualnych pisarzy wszystkich dziedzin, włączając fikcję
literacką, literaturę popularno-naukową itp.,
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- usługi świadczone przez niezależnych dziennikarzy,
- usługi w zakresie renowacji dzieł sztuki,
- usługi związane z działalnością obiektów kulturalnych, takich jak: sale koncertowe,
teatralne, operowe, włączając usługi biletowe, usługi związane z działalnością centrów
wielofunkcyjnych i podobnych obiektów służących różnym celom, ale z przewagą celów
kulturalnych,
- pozostałe usługi wspomagające produkcję lub wystawianie widowisk artystycznych,
gdzie indziej niesklasyfikowane.

895

896

Usługi związane
z edukacją

Usługi związane
z ochroną
zdrowia

Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku:
- usług agentów teatralnych lub artystycznych występujących w imieniu indywidualnych
osób (kod 284A),
- usług w zakresie obsadzania ról (kod 284B),
- usług zarządzania prawami do twórczości kinematograficznej i audiowizualnej,
włączając obrót prawami (kod 894A lub 894B),
- usług wystawiania i produkcji przedstawień typu "światło i dźwięk" i pokazów
sztucznych ogni (kod 897A),
- usług świadczonych przez muzea różnego typu oraz usług związanych z działalnością
stadionów i aren wykorzystywanych do różnych celów (kod 897A).
Przychody (dział 1)/rozchody (dział 2) z tytułu usług zakontraktowanych między
rezydentami i nierezydentami związane z edukacją na wszystkich poziomach, takie jak:
- nauczanie poprzez kursy korespondencyjne,
- edukacja za pośrednictwem telewizji, satelity 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 oraz pozostałe
usługi nauczania i szkolenia m.in.:
- usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji sportowej oraz zajęć sportowych
i rekreacyjnych,
- usługi w zakresie pozaszkolnych form edukacji artystycznej świadczone np. przez
szkoły muzyczne lub szkoły tańca,
- usługi świadczone przez szkoły nauki jazdy, nauki pilotażu lub żeglarstwa,
- ogólnodostępne kursy komputerowe.
Włączyć należy również usługi wspomagające edukację, m.in. takie jak:
- usługi w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego,
- usługi w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
- usługi komisji egzaminacyjnych,
- usługi związane z oceną szkoleń,
- organizowanie programów wymiany studenckiej.
Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku:
- kursów komputerowych będących częścią informatycznych usług konsultacyjnych (kod
263C),
- świadczenia usług edukacyjnych nierezydentom (osobom fizycznym) przebywającym
w Polsce.
Przychody (dział 1)/rozchody (dział 2) z tytułu usług zakontraktowanych między
rezydentami i nierezydentami świadczone przez szpitale, szpitale sanatoryjne, sanatoria,
lekarzy, pielęgniarki, położne, fizjoterapeutów, personel paramedyczny i podobny, jak
również usługi laboratoryjne oraz pokrewne (banki krwi, spermy i organów
przeznaczonych do transplantacji).
Włączyć należy:
- usługi ambulansów wypadkowych,
- usługi w zakresie ochrony zdrowia świadczone w obiektach zapewniających pacjentom
opiekę pielęgniarską wraz z zakwaterowaniem.
Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku usług w zakresie ochrony
zdrowia/pomocy społecznej z zakwaterowaniem bez opieki pielęgniarskiej lub z
minimalną opieką pielęgniarską (kod 897C).
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897A

897B

Usługi związane
z dziedzictwem
kulturowym
oraz usługi
rekreacyjne

Usługi pakietów
turystycznych
nabytych/
dostarczonych
przez biura
podróży oraz
innych
pośredników
i organizatorów
turystycznych

Przychody (dział 1)/rozchody (dział 2) z tytułu usług zakontraktowanych między
rezydentami i nierezydentami związane z dziedzictwem kulturowym i usługami
rekreacyjnymi, takie jak:
- usługi świadczone przez muzea m.in. w zakresie wystawiania wszelkiego typu zbiorów,
związane z zarządzaniem i konserwacją zbiorów muzealnych, w zakresie organizowania
objazdowych wystaw zbiorów muzealnych,
- usługi związane z działalnością historycznych miejsc i budynków oraz podobnych
atrakcji turystycznych,
- usługi związane z działalnością ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów
i obiektów ochrony przyrody,
- usługi związane z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (np. dotyczącymi wyścigów
konnych, wyścigów psów, konkurencji sportowych),
- usługi związane z działalnością obiektów sportowych, obejmujące również usługi
związane z organizowaniem i przeprowadzaniem imprez sportowych dla sportowców
zawodowych lub amatorów z wykorzystaniem własnych, otwartych lub zamkniętych
obiektów sportowych,
- usługi związane z działalnością klubów sportowych, opłaty za transfery sportowców,
- pozostałe usługi związane ze sportem m.in. usługi związane z promowaniem imprez
sportowych i rekreacyjnych, usługi świadczone przez indywidualnych sportowców
działających na własny rachunek, usługi wspomagające działalność związaną ze
sportem i rekreacją (np. usługi sędziów),
- usługi świadczone przez wesołe miasteczka i parki rozrywki,
- usługi związane z pokazami ogni sztucznych oraz przedstawieniami „światło i dźwięk”,
- usługi związane z udostępnianiem automatów na monety do gier zręcznościowych,
- usługi wspomagające polowania sportowe i rekreacyjne, wędkarstwo sportowe
i rekreacyjne,
- pozostałe usługi związane z rozrywką, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku renowacji dzieł sztuki i zbiorów
muzealnych (kod 894C).
Przychody (dział 1) biur podróży oraz innych pośredników i organizatorów turystycznych
-rezydentów z tytułu dostarczenia nierezydentom usług wchodzących w skład pakietów
turystycznych, dotyczących organizacji podróży nierezydentów do Polski. Jako kraj należy
podać kraj pochodzenia nierezydentów, którzy nabyli pakiety turystyczne dotyczące
podróży do Polski.
Rozchody (dział 2) biur podróży oraz innych pośredników i organizatorów turystycznych
rezydentów z tytułu nabycia od nierezydentów usług wchodzących w skład pakietów
turystycznych dotyczących organizacji podróży rezydentów - Polaków za granicę. Jako
kraj należy podać kraj podróży rezydentów - Polaków za granicę.
Do usług wchodzących w skład pakietów turystycznych sprzedawanych przez biura
podróży oraz innych pośredników i organizatorów turystycznych zalicza się opłaty za:
noclegi, wyżywienie, transport lokalny, wycieczki i imprezy kulturalno-rozrywkowe, usługi
zdrowotne, edukacyjne i inne wydatki objęte pakietem (z wyjątkiem kosztów transportu
do oraz z kraju podróży, które wykazywane są w zależności od środka transportu
odpowiednio z kodem 207, 211, 220, 224, 228).
Pakiet turystyczny może obejmować pełny zestaw lub jedynie niektóre usługi z wyżej
wymienionych.
Uwaga: Jeżeli dane biuro turystyczne kupuje od nierezydentów-biur podróży pakiety
turystyczne dotyczące organizacji podróży Polaków za granicę, to wydatki te należy
wykazać z użyciem tego kodu, zaś jako kraj należy podać kraj podróży zagranicznej (nie
kraj siedziby pośrednika, od którego zakupiono ten pakiet).
Jeżeli w danym biurze turystycznym występuje zjawisko sprzedaży nierezydentom
pakietów turystycznych dotyczących organizacji podróży do innych krajów niż Polska, to
zarówno przychody, jak i wydatki nie powinny być wykazywane w formularzu DNU-K bądź
DNU-R, jedynie wartość osiągniętych z tego tytułu marż należy wykazać w kodzie 271.
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897C

Pozostałe usługi
świadczone dla
ludności

Przychody (dział 1)/rozchody (dział 2) z tytułu usług zakontraktowanych między
rezydentami i nierezydentami obejmujące pozostałe usługi dla ludności (niewymienione
w kodach 895, 896, 897A, 897B).
Do kodu należy zaliczyć:
- usługi pomocy społecznej, z zakwaterowaniem i bez zakwaterowania, bez lub
z minimalną opieką pielęgniarską (obejmuje także opiekę w żłobkach),
- usługi różnego rodzaju organizacji zajmujących się działalnością religijną, polityczną
oraz organizacji komercyjnych i pracodawców, stowarzyszeń naukowych, związków
zawodowych,
- usługi prania, czyszczenia, prasowania, farbowania i barwienia wyrobów niezwiązanych
z produkcją tych wyrobów,
- usługi fryzjerskie, kosmetyczne, manicure i pedicure,
- usługi pogrzebowe i pokrewne,
- usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
i kulturystyce np. siłownie, kluby fitness,
- pozostałe usługi indywidualne, gdzie indziej niesklasyfikowane.
Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku:
- farbowania i barwienia wyrobów powierzonych związanych z produkcją tych wyrobów
(kod 150),
- usług weterynaryjnych (kod 283A),
- usług w zakresie ochrony zdrowia świadczone w obiektach zapewniających pacjentom
opiekę pielęgniarską wraz z zakwaterowaniem (kod 896),
- usług pomocy społecznej z zakwaterowaniem zapewniającej opiekę pielęgniarską (kod
896),
- usług pakietów turystycznych nabytych/dostarczonych przez biura podróży oraz
innych pośredników i organizatorów turystycznych (kod 897B).

Usługi rządowe (gdzie indziej niewymienione)
292

Ambasady
i konsulaty

293

Jednostki
i agencje
wojskowe

Przychody (dział 1) z tytułu wszystkich transakcji dotyczących usług oraz wydatków
osobistych na usługi poniesione przez zagranicznych dyplomatów i pracowników
konsularnych oraz osoby pozostające na ich utrzymaniu w Polsce.
Rozchody (dział 2) 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.
Przychody (dział 1) z tytułu wszystkich transakcji dotyczących usług oraz wydatków
osobistych na usługi poniesione przez zagraniczny personel wojskowy i osoby
pozostające na jego utrzymaniu w Polsce.
Rozchody (dział 2) 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.
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294

Pozostałe usługi
rządowe

Przychody (dział 1)/rozchody (dział 2) z tytułu usług zakontraktowanych między
rezydentami i nierezydentami obejmujące wszystkie pozostałe usługi rządowe
niewymienione w kategoriach usług ujętych w kodach 292 i 293 m.in.:
- usługi administracji publicznej związane z zarządzaniem podatkami i innymi sprawami
finansowymi,
- usługi administracji publicznej w zakresie edukacji, ochrony zdrowia, gospodarki
mieszkaniowej, rekreacji, kultury i religii,
- usługi administracji publicznej wspomagające efektywność gospodarowania np.
wydawanie zezwoleń na ścinanie drzew, opracowywanie i zarządzanie przepisami
dotyczącymi
norm
budowlanych,
norm
górnictwa/wydobywania
i norm
bezpieczeństwa, wydawanie zezwoleń na budowę,
- usługi administracji publicznej w zakresie rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa
i myślistwa,
- usługi związane z zagraniczną pomocą gospodarczą i wojskową,
- usługi w dziedzinie obrony narodowej,
- usługi w zakresie reprezentacji i pomocy prawnej na rzecz rządu,
- usługi związane ze sprawami porządku i bezpieczeństwa publicznego,
- usługi administracyjne i operacyjne jednostek straży pożarnej w zakresie zwalczania
i zapobiegania pożarom, finansowanych ze środków publicznych oraz usługi morskich
statków pożarniczych,
- usługi ochrony przeciwpożarowej,
- usługi administracyjne i wykonawcze regularnych i pomocniczych sił policyjnych,
włączając policję portową, graniczną, przybrzeżną i pozostałe formacje policyjne,
finansowane ze środków publicznych
Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku:
- usług związanych z doradztwem i reprezentowaniem w sprawach cywilnych, karnych
i innych (kod 275).

CZĘŚĆ B: POZOSTAŁE TRANSAKCJE OBJĘTE SPRAWOZDAWCZOŚCIĄ
KOD
270

310

NAZWA

KOMENTARZ

Pośrednictwo w
międzynarodowym
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 do Polski, ani wywożone z Polski oraz nie podlegają
przekształcaniu bądź przetwarzaniu powodującemu zmianę charakteru tego dobra.
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.

Wynagrodzenie
pracowników
nierezydentów
(wypłaty)

Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku towarów podlegających dalszemu
przekształcaniu bądź przetwarzaniu powodującemu zmianę charakteru tego dobra.
Wartość usług polegających na przekształceniu lub przetworzeniu towaru należy
wykazać jako usługi uszlachetniania (kod 150).
Wypłaty (dział 2) z tytułu wynagrodzeń za pracę nierezydentów zatrudnionych przez
polskie podmioty tj. przez:
- krajowe przedsiębiorstwa i inne podmioty krajowe w Polsce,
- krajowe przedsiębiorstwa za granicą,
- polskie ambasady za granicą.
Włączyć należy składki płacone przez pracodawców w imieniu pracowników na
obowiązkowe ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia prywatne i fundusze emerytalne.
Kod może być stosowany w dziale 1 wyłącznie w przypadku zwrotu kosztów
wynagrodzeń (refaktura).
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393

Podatki i opłaty
na rzecz obcych
rządów

394

Składki i opłaty
członkowskie

395

396

440

Pozostałe
darowizny, renty,
emerytury,
odszkodowania,
kary

Opłaty z tytułu
dzierżawy
gruntów
i zasobów
naturalnych

Darowizny
i pomoc
bezzwrotna
przeznaczone
na finansowanie
środków trwałych

Przychody (dział 1) z tytułu zwrotów podatków nadpłaconych przez rezydentów na rzecz
zagranicznych rządów.
Rozchody (dział 2) 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, opłaty za zezwolenia na
połowy i polowania itp.
Przychody (dział 1) stanowią składki i opłaty członkowskie płacone przez
nierezydentów z tytułu udziału w polskich organizacjach naukowych, kulturalnych,
dobroczynnych, religijnych, itp.
Rozchody (dział 2) stanowią składki i opłaty członkowskie płacone przez rezydentów
z tytułu
udziału
w zagranicznych
organizacjach
naukowych,
kulturalnych,
dobroczynnych, religijnych, itp.
Uwaga: Nie powinny być wykazywane transakcje centralnego sektora rządowego
(np. ministerstwa).
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,
- renty i emerytury otrzymane przez rezydentów z powszechnych ubezpieczeń
społecznych z zagranicy,
- płatności na finansowanie celów pozainwestycyjnych, takich jak: pomoc
humanitarna, leki, szkolenia.
Uwaga: Nie należy wykazywać środków unijnych otrzymywanych od rezydenta (np.
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Finansów itp.).
Przychody (dział 1)/rozchody (dział 2) z tytułu opłat płaconych za dzierżawę gruntów
oraz zasobów naturalnych. Transakcje dotyczą opłat z tytułu użytkowania gruntów
(w tym pól, pastwisk, lasów, łowisk), jak również wykorzystania gruntów do wydobycia
zasobów podziemnych.
Transakcje dzierżawy gruntu dotyczą wynajmu ziemi bez opłat/czynszu za wynajem
budynków (czynsz za wynajem budynków powinien zostać zaklasyfikowany do kodu
272). W przypadku braku możliwości oddzielenia opłat za dzierżawę gruntu od opłat
wynajmu budynków znajdujących się na niej, transakcję należy umieścić w tym tytule jeśli wartość dzierżawy ziemi przekracza wartość czynszów za wynajem budynków
(w przeciwnym razie transakcję należy wykazać w kodzie 272).
Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku:
- wynajmu sprzętu, budynków itp. (kod 272),
- usług świadczonych na rzecz rolnictwa (kod 283A),
- podatków związanych z użytkowaniem gruntów i nieruchomości (kod 393),
- opłat za zakup ziemi lub budynków,
- opłat z tytułu dzierżawy gruntów w celach turystycznych.
Przychody (dział 1) z tytułu darowizn i środków pomocy bezzwrotnej dokonanej
z wyraźnym przeznaczeniem na finansowanie zakupu środków trwałych (maszyn,
finansowanie projektów budowlanych, w tym szkół, szpitali, dróg) otrzymanych
z zagranicy przez jednostki nienależące do centralnego sektora rządowego (np.
ministerstwa).
Rozchody (dział 2) z tytułu darowizn i środków pomocy bezzwrotnej dokonanej
z wyraźnym przeznaczeniem na finansowanie zakupu środków trwałych (maszyn,
finansowanie projektów budowlanych, w tym szkół, szpitali, dróg) przekazywanych za
granicę przez jednostki nienależące do centralnego sektora rządowego (np.
ministerstwa).
Uwaga: Nie należy wykazywać środków unijnych otrzymywanych od rezydenta (np.
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Finansów itp.).
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Nabycie/zbycie
nieprodukowanych
i niefinansowych
aktywów

Nabycie/zbycie
gruntów
przez ambasady
Usługi
niewydzielone
i gdzie indziej
niewskazane

Przychody (dział 1)/rozchody (dział 2) z tytułu zbycia lub nabycia nieprodukowanych
i niefinansowych aktywów, takich jak:
- zasoby naturalne (dotyczą ziemi, praw górniczych, praw z zakresu leśnictwa,
akwenów wodnych, praw połowowych, przestrzeni powietrznej i spektrum
elektromagnetycznego),
- umów, umów leasingu i licencji rozumianych jako aktywa niematerialne (dotyczą
m.in. zbywalnego leasingu operacyjnego, praw do korzystania z zasobów
naturalnych, uprawnień do wyrobów i usług na zasadzie wyłączności),
- aktywa marketingowe i goodwill (dotyczą nazw firmowych, znaków towarowych,
znaków graficznych, umów franczyzy),
- sprzedaż uprawnień do emisji CO2 oraz innych jednostek emisji.
Uwaga: Kodu nie należy stosować w przypadku:
- leasingu operacyjnego aktywów produkowanych (kod 272),
- ograniczonych czasowo praw do korzystania z ziemi bądź innych zasobów
naturalnych,
- praw do użytkowania własności intelektualnej będącej wynikiem prac badawczorozwojowych, korzystania z oprogramowania komputerowego bądź produktów
audiowizualnych (zaliczane do odpowiednich usług),
- transakcji dotyczących opłat i honorariów związanych z patentami i prawami
autorskimi.
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.
Usługi, których nie można zakwalifikować do innych rodzajów transakcji. W przypadku
zastosowania tego kodu prosimy o uzasadnienie jego użycia.
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