
Informacja nt. eksportu produktów mleczarskich 

do Tajwanu 
  

 Zgodnie z informacjami przekazanymi przez władze tajwańskie w kwietniu 

2019 roku, przedmiotem eksportu na rynek tajwański mogą być jedynie asortymenty 

mleczarskie, które były wysyłane do Tajwanu przed dniem 1 stycznia 2018 roku 

(tabela 1).  

 Ponadto proszki mleczne pakowane w opakowania o masie 10 kilogramów lub 

więcej muszą być opatrzone wyraźną informacją, że są przeznaczone do spożycia 

przez ludzi. 

 

Tabela 1. Lista asortymentów mleczarskich, które mogą być eksportowane do Tajwanu  

Chiński kod celny  Nazwa asortymentu w wersji angielskiej Nazwa asortymentu w wersji polskiej 

0401.10.10.00-1 

 

 

Fresh milk (excluding raw milk and milk of goat 

and sheep), not concentrated and 

unsweetened, of a fat content, by weight, not 

exceeding 1% 

Świeże mleko (z wyłączeniem surowego mleka i 

mleka koziego i owczego), niezagęszczone i 

niesłodzone, o zawartości tłuszczu 

nieprzekraczającej 1% masy 

0401.10.20.00-9 Longlife milk (excluding raw milk and milk of 

goat and sheep), not concentrated and 

unsweetened, of a fat content, by weight, not 

exceeding 1% 

Mleko o przedłużonej trwałości (z wyłączeniem 

surowego mleka i mleka koziego i owczego), 

niezagęszczone i niesłodzone, o zawartości 

tłuszczu nieprzekraczającej 1% masy 

0401.10.90.00-4 Cream and other milk, not concentrated and 

unsweetened, of a fat content, by weight, not 

exceeding 1% 

Śmietana i inne mleko, niezagęszczone i 

niesłodzone, o zawartości tłuszczu 

nieprzekraczającej 1% masy 

0401.20.10.00-9 Fresh milk (excluding raw milk and milk of goat 

and sheep), not concentrated and 

unsweetened, of a fat content, by weight, 

exceeding 1% but not exceeding 6% 

Świeże mleko (z wyłączeniem surowego mleka i 

mleka koziego i owczego), niezagęszczone i 

niesłodzone, o zawartości tłuszczu 

przekraczającej 1% masy, ale nieprzekraczającej 

6% masy 

0401.20.20.00-7 Longlife milk (excluding raw milk and milk of 

goat and sheep), not concentrated and 

unsweetened, of a fat content, by weight, 

exceeding 1% but not exceeding 6% 

Mleko o przedłużonej trwałości (z wyłączeniem 

surowego mleka i mleka kóz i owiec), nie 

zagęszczone i niesłodzone, o zawartości tłuszczu 

przekraczającej 1% masy, ale nieprzekraczającej 

6% masy 

0401.20.90.00-2 Cream and other milk, not concentrated and 

unsweetened, of a fat content, by weight, 

exceeding 1% but not exceeding 6% 

Śmietana i inne mleko, niezagęszczone i 

niesłodzone, o zawartości tłuszczu 

przekraczającej 1% masy, ale nieprzekraczającej 

6% masy 

0401.40.10.00-5 Fresh milk (excluding raw milk and milk of goat 

and sheep), not concentrated and 

Świeże mleko (z wyłączeniem surowego mleka i 

mleka koziego i owczego), niezagęszczone i 

niesłodzone, o zawartości tłuszczu 



unsweetened, of a fat content, by weight, 

exceeding 6% but not exceeding 10% 

przekraczającej 6% masy, ale nieprzekraczającej 

10% masy 

0401.40.20.00-3 Longlife milk (excluding raw milk and milk of 

goat and sheep), not concentrated and 

unsweetened, of a fat content, by weight, 

exceeding 6% but not exceeding 10% 

Mleko o przedłużonej trwałości (z wyłączeniem 

surowego mleka i mleka koziego i owczego), 

niezagęszczone i niesłodzone, o zawartości 

tłuszczu przekraczającej 6% masy, ale 

nieprzekraczającej 10% masy 

0401.40.90.00-8 Cream and other milk, not concentrated and 

unsweetened, of a fat content, by weight, 

exceeding 6% but not exceeding 10% 

Śmietana i inne mleko, niezagęszczone i 

niesłodzone, o zawartości tłuszczu 

przekraczającej 6% masy, ale nieprzekraczającej 

10% masy 

0401.50.10.00-2 Fresh milk (excluding raw milk and milk of goat 

and sheep), not concentrated and 

unsweetened, of a fat content, by weight, 

exceeding 10% 

Świeże mleko (z wyłączeniem surowego mleka i 

mleka kóz i owiec), niezagęszczone i 

niesłodzone, o zawartości tłuszczu 

przekraczającej 10% masy 

 

0401.50.20.00-0 Longlife milk (excluding raw milk and milk of 

goat and sheep), not concentrated and 

unsweetened, of a fat content, by weight, 

exceeding 10% 

Mleko o przedłużonej trwałości (z wyłączeniem 

surowego mleka i mleka koziego i owczego), 

niezagęszczone i niesłodzone, o zawartości 

tłuszczu przekraczającej 10% masy 

0401.50.90.00-5 Cream and other milk, not concentrated and 

unsweetened, of a fat content, by weight, 

exceeding 10% 

Śmietana i inne mleko, niezagęszczone i 

niesłodzone, o zawartości tłuszczu 

przekraczającej 10% masy 

0402.10.00.10-0 Milk, goat’s and sheep’s, in powder, of a fat 

content, by weight, not exceeding 1,5% 

Mleko kozie i owcze, w proszku, o zawartości 

tłuszczu nieprzekraczającej 1,5% masy 

0402.10.00.90-3 Other milk and cream, in powder, granule or 

other solid form, of a fat content, by weight, 

not exceeding 1,5% 

Pozostałe mleko i śmietana, w proszku, 

granulkach lub w innej stałej postaci, o 

zawartości tłuszczu nieprzekraczającej 1,5% 

masy 

0402.91.10.00-2 Condensed milk, not containing added sugar or 

other sweetening matter 

Mleko skondensowane, niezawierające dodatku 

cukru lub innego środka słodzącego 

0402.91.20.00-0 Milk, evaporated or sterilized, not containing 

added sugar, or other sweetening matter 

Mleko odparowane lub sterylizowane, 

niezawierające dodatku cukru lub innej 

substancji słodzącej 

0402.91.30.00-8 Cream, evaporated or sterilized, not containing 

added sugar or other sweetening matter 

Śmietana, odparowana lub sterylizowana, 

niezawierająca dodatku cukru lub innego środka 

słodzącego 

0402.91.90.00-5 Other milk and cream, not containing added 

sugar, or other sweetening matter 

Pozostałe mleko i śmietana, niezawierające 

dodatku cukru lub innego środka słodzącego 

0403.10.00.00-1 Yoghurt (yogurt) Jogurt  

0403.90.10.00-2 Buttermilk, dry, powder Maślanka w proszku 

0403.90.21.00-9 Fresh and condensed buttermilk, whether or 

not containing added sugar or other sweetening 

Świeża i skondensowana maślanka, 

zawierająca/niezawierająca dodatek cukru lub 

innego środka słodzącego lub aromatyzującego 



matter or flavoured or containing added fruit, 

nuts or cocoa 

lub zawierająca dodatek owoców, orzechów lub 

kakao 

0403.90.22.00-8 Buttermilk, dry, in block or other solid form, 

whether or not containing added sugar or other 

sweetening matter or flavoured or containing 

added fruit, nuts or cocoa 

Maślanka, sucha, w bloku lub w innej stałej 

postaci, zawierająca/niezawierająca dodatek 

cukru lub innego środka słodzącego lub 

aromatyzującego lub zawierająca dodatek 

owoców, orzechów lub kakao 

0403.90.29.00-1 Other buttermilk, whether or not containing 

added sugar or other sweetening matter or 

flavoured or containing added fruit, nuts or 

cocoa 

Pozostała maślanka, zawierająca/niezawierająca 

dodatek cukru lub innego środka słodzącego lub 

aromatyzującego lub zawierająca dodatek 

owoców, orzechów lub kakao 

 

0403.90.30.00-8 Yeast milk and fermented milk powder, 

whether or not containing added sugar or other 

sweetening matter or flavoured or containing 

added fruit, nuts or cocoa 

Mleko z drożdżami i fermentowane mleko w 

proszku, zawierające/niezawierające dodatek 

cukru lub innego środka słodzącego lub 

aromatyzującego lub zawierające dodatek 

owoców, orzechów lub kakao 

 

0403.90.40.00-6 Curdled milk, whether or not containing added 

sugar or other sweetening matter or flavoured 

or containing added fruit, nuts or cocoa 

Zsiadłe mleko, zawierające/niezawierające 

dodatek cukru lub innego środka słodzącego lub 

aromatyzującego lub zawierające dodatek 

owoców, orzechów lub kakao 

0403.90.51.00-2 Flavoured, modified or fermented milk, sour, 

whether or not containing added sugar or other 

sweetening matter or containing added fruit, 

nuts or cocoa 

Mleko smakowe, modyfikowane lub 

fermentowane, kwaśne, 

zawierające/niezawierające dodatek cukru lub 

innego środka słodzącego lub zawierające 

dodatek owoców, orzechów lub kakao 

0403.90.59.00-4 Other flavoured, modified or fermented milk 

(including kephir), whether or not containing 

added sugar or other sweetening matter or 

containing added fruit, nuts or cocoa 

Pozostałe mleko smakowe, modyfikowane lub 

fermentowane (włącznie z kefirem), 

zawierające/niezawierające dodatek cukru lub 

innego środka słodzącego lub zawierające 

dodatek owoców, orzechów lub kakao 

0403.90.60.00-1 Cream, sour Śmietana kwaśna 

 

0403.90.90.00-5 Other cream, whether or not containing added 

sugar or other sweetening matter or containing 

added fruit, nuts or cocoa 

Pozostała śmietana, zawierająca/niezawierająca 

dodatek cukru lub innego środka słodzącego lub 

zawierająca dodatek owoców, orzechów lub 

kakao 

0404.10.00.10-8 Whey and modified whey, not concentrated, 

whether or not containing added sugar or other 

sweetening matter 

Serwatka i modyfikowana serwatka, 

niezagęszczona, zawierająca/niezawierająca 

dodatek cukru lub innej substancji słodzącej 

0404.10.00.29-7 Whey and modified whey, not concentrated, 

whether or not containing added sugar or other 

Serwatka i modyfikowana serwatka, 

niezagęszczona, zawierająca/niezawierająca 



sweetening matter, not elsewhere specified or 

included 

dodatek cukru lub innego środka słodzącego, 

gdzie indziej niewymienione ani nie włączone 

0405.10.00.00-9 Butter Masło 

0406.10.00.00-8 Fresh (unripened or uncured) cheese, including 

whey cheese and curd 

Ser (niedojrzewający lub niekonserwowany) 

świeży, włącznie z serem serwatkowym i 

twarogiem 

0406.30.00.00-4 Processed cheese, not grated or powdered Ser topiony, nietarty lub nieproszkowany 

0406.90.00.00-1 Other cheese Pozostałe sery 

9806.10.00.11-3* Fresh milk (excluding raw milk and milk of goat 

and sheep), not concentrated and 

unsweetened, of a fat content, by weight, not 

exceeding 1%, of Item No. 0401.10.10.00 

Świeże mleko (z wyłączeniem surowego mleka i 

mleka koziego i owczego), niezagęszczone i 

niesłodzone, o zawartości tłuszczu, 

nieprzekraczającej 1% masy, należące do pozycji 

nr 0401.10.10.00 

 

9806.10.00.12-2* Longlife milk (excluding raw milk and milk of 

goat and sheep), not concentrated and 

unsweetened, of a fat content, by weight, not 

exceeding 1%, of Item No. 0401.10.20.00 

Mleko o przedłużonej trwałości (z wyłączeniem 

surowego mleka i mleka koziego i owczego), 

niezagęszczone i niesłodzone, o zawartości 

tłuszczu, nieprzekraczającej 1% masy, należące 

do pozycji nr 0401.10.20.00 

9806.10.00.21-1* Fresh milk (excluding raw milk and milk of goat 

and sheep), not concentrated and 

unsweetened, of a fat content, by weight, 

exceeding 1% but not exceeding 6%, of Item No. 

0401.20.10.00 

Świeże mleko (z wyłączeniem surowego mleka i 

mleka koziego i owczego), niezagęszczone i 

niesłodzone, o zawartości tłuszczu 

przekraczającej 1% masy, ale nieprzekraczającej 

6%, należące do pozycji nr 0401.20.10.00 

9806.10.00.22-0* Longlife milk (excluding raw milk and milk of 

goat and sheep), not concentrated and 

unsweetened, of a fat content, by weight, 

exceeding 1% but not exceeding 6%, of Item No. 

0401.20.20.00 

Mleko o przedłużonej trwałości (z wyłączeniem 

surowego mleka i mleka koziego i owczego), 

niezagęszczone i niesłodzone, o zawartości 

tłuszczu przekraczającej 1% masy, ale 

nieprzekraczającej 6%, należące do pozycji nr 

0401.20.20.00 

9806.10.00.33-7* Fresh milk (excluding raw milk and milk of goat 

and sheep), not concentrated and 

unsweetened, of a fat content, by weight, 

exceeding 6% but not exceeding 10%, of Item 

No. 0401.40.10.00 

Świeże mleko (z wyłączeniem surowego mleka i 

mleka koziego i owczego), niezagęszczone i 

niesłodzone, o zawartości tłuszczu 

przekraczającej 6% masy, ale nieprzekraczającej 

10%, należące do pozycji nr 0401.40.10.00 

9806.10.00.34-6* Longlife milk (excluding raw milk and milk of 

goat and sheep), not concentrated and 

unsweetened, of a fat content, by weight, 

exceeding 6% but not exceeding 10%, of Item 

No. 0401.40.20.00 

Mleko o przedłużonej trwałości (z wyłączeniem 

surowego mleka i mleka kóz i owiec), nie 

zagęszczone i niesłodzone, o zawartości tłuszczu 

przekraczającej 6% masy, ale nieprzekraczającej 

10%, należące do pozycji nr 0401.40.20.00 

9806.10.00.35-5* Fresh milk (excluding raw milk and milk of goat 

and sheep), not concentrated and 

unsweetened, of a fat content, by weight, 

exceeding 10%, of Item No. 0401.50.10.00 

Świeże mleko (z wyłączeniem surowego mleka i 

mleka koziego i owczego), niezagęszczone i 

niesłodzone, o zawartości tłuszczu 



przekraczającej 10% masy, należące do pozycji 

nr 0401.50.10.00 

9806.10.00.36-4* Longlife milk (excluding raw milk and milk of 

goat and sheep), not concentrated and 

unsweetened, of a fat content, by weight, 

exceeding 10%, of Item No. 0401.50.20.00 

Mleko o przedłużonej trwałości (z wyłączeniem 

surowego mleka i mleka koziego i owczego), 

niezagęszczone i niesłodzone, o zawartości 

tłuszczu przekraczającej 10% masy, należące do 

pozycji nr 0401.50.20.00 

9806.10.00.41-7* Other buttermilk, whether or not containing 

added sugar or other sweetening matter or 

flavoured or containing added fruit, nuts or 

cocoa, of Item No. 0403.90.29.00 

Pozostała maślanka, zawierająca/niezawierająca 

dodatek cukru lub innego środka słodzącego lub 

aromatyzującego lub zawierająca dodatek 

owoców, orzechów lub kakao, należące do 

pozycji nr 0403.90.29.00 

 

9806.10.00.42-6* Curdled milk, whether or not containing added 

sugar or other sweetening matter or flavoured 

or containing added fruit, nuts or cocoa, of Item 

No. 0403.90.40.00 

Zsiadłe mleko, zawierające/niezawierające 

dodatek cukru lub innego środka słodzącego lub 

aromatyzującego lub zawierające dodatek 

owoców, orzechów lub kakao, należące do 

pozycji nr 0403.90.40.00 

9806.10.00.43-5* Other flavoured, modified or fermented milk 

(including kephir), whether or not containing 

added sugar or other sweetening matter or 

containing added fruit, nuts or cocoa, of Item 

No. 0403.90.59.00 

Pozostałe mleko smakowe, modyfikowane lub 

fermentowane (włącznie z kefirem), 

zawierające/nie zawierające dodatek cukru lub 

innego środka słodzącego lub zawierające 

dodatek owoców, orzechów lub kakao, należące 

do pozycji nr 0403.90.59.00 

9806.10.00.49-9* Other cream, whether or not containing added 

sugar or other sweetening matter or containing 

added fruit, nuts or cocoa, of Item No. 

0403.90.90.00 

Pozostała śmietana, zawierająca/nie 

zawierająca dodatek cukru lub innego środka 

słodzącego lub zawierająca dodatek owoców, 

orzechów lub kakao, należące do pozycji nr 

0403.90.90.00 

 

*  Kody celne 9806.10.00 mają dla Tajwanu charakter wewnętrzny i dotyczą 

produktów, które są objęte niższą stawką celną w ramach określonych kwot 

importowych (ustalane są co roku na podstawie wniosków importerów tajwańskich). 

 


