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Opis kodów GTU
Nazwa
pola

Opis pola

GTU_01

Dostawa napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, piwa oraz napojów
alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość
alkoholu przekracza 0,5% (CN od 2203 do 2208).

GTU_02

Dostawa towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy, czyli przede wszystkim benzyny,
olejów napędowych, paliw.

GTU_03

Dostawa olejów opałowych nieujętych w lit. B (tj. w GTU_02), olejów smarowych i pozostałych
olejów (CN od 2710 19 71 do 2710 19 83 i CN od 2710 19 87 do 2710 19 99, z wyłączeniem
smarów plastycznych zaliczonych do kodu CN 2710 19 99), olejów smarowych (CN 2710 20 90)
oraz preparatów smarowych (CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją).

GTU_04

Dostawa wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, płynu do papierosów elektronicznych
i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

GTU_05

Dostawa odpadów – wyłącznie określonych w poz. 79–91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT (m.in.
wraki pojazdów, szkło, papier, guma, odpady niebezpieczne, akumulatory i baterie, surowce
wtórne).

GTU_06

Dostawa urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz.
7, 8, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy (m.in. komputery stacjonarne i laptopy,
jednostki pamięci (dyski do komputerów), telefony komórkowe i smartfony, konsole do gier,
aparaty fotograficzne i kserokopiarki), a także folii typu stretch określonej w poz. 9 tego
załącznika.

GTU_07

Dostawa pojazdów oraz części (CN od 8701 do 8708).

GTU_08

Dostawa metali szlachetnych oraz nieszlachetnych - wyłącznie określonych w poz. 1 załącznika nr
12 do ustawy oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy (m.in. wyroby
stalowe, złoto, srebro, aluminium, platyna).

GTU_09

Dostawa leków oraz wyrobów medycznych – produktów leczniczych, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, objętych obowiązkiem
zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo
farmaceutyczne (wykaz tych towarów publikowany jest w formie corocznego obwieszczenia).

GTU_10

Dostawa budynków, budowli i gruntów oraz ich części i udziałów w prawie własności, w tym
również zbycia praw, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy.

GTU_11

Świadczenie usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których
mowa w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów
cieplarnianych.

GTU_12

Świadczenie usług o charakterze niematerialnym – wyłącznie: doradczych, w tym doradztwa
prawnego i podatkowego oraz doradztwa związanego z zarządzaniem (PKWiU 62.02.1, 62.02.2,
66.19.91, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24,

71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19), w zakresie rachunkowości i audytu
finansowego (PKWiU 69.20.1, 69.20.2), prawnych (PKWiU 69.1), zarządczych (PKWiU 62.03,
63.11.12, 66.11.19, 66.30, 68.32, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1), firm centralnych
(PKWiU 70.1), marketingowych lub reklamowych (PKWiU 73.1), badania rynku i opinii publicznej
(PKWiU 73.2), w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKWiU 72) oraz w zakresie
pozaszkolnych form edukacji (PKWiU 85.5).
GTU_13

Świadczenie usług transportowych i gospodarki magazynowej – Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex
49.4, ex 52.1.

