
Lista asortymentów rybnych, które mogą być eksportowane do Tajwanu 

 

1/7 
 

Kod celny TW 
Nazwa asortymentu w wersji 

angielskiej  

Nazwa asortymentu w wersji 

polskiej 
Wyjaśnienia strony tajwańskiej 

0302.19.00.00-4 Other salmonidae, fresh or 

chilled 

Inne ryby łososiowate, świeże 

lub schłodzone 

Kod dotyczy ryb łososiowatych innych niż 

wymienione w kodach celnych 0302.11 - 

0302.14. 

Kod nie obejmuje więc następujących 

gatunków: pstrągi i trocie (Salmo trutta, 

Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, 

Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus 

gilae, Oncorhynchus apache i Oncorhynchus 

chrysogaster), łososie pacyficzne 

(Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus 

gorbuscha, Oncorhynchus keta, 

Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus 

kisutch, Oncorhynchus masou i 

Oncorhynchus rhodorus), łosoś atlantycki 

(Salmo salar) i głowacica (Hucho hucho). 

0303.31.00.00-7 Halibut (Reinhardtius 

hippoglossoides, Hippoglossus 

hippoglossus, Hippoglossus 

stenolepis), frozen 

Halibut (Reinhardtius 

hippoglossoides, Hippoglossus 

hippoglossus, Hippoglossus 

stenolepis), mrożony 

Kod nie obejmuje mrożonych jadalnych 

odpadków rybnych (typu rybie płetwy, 

głowy, ogony, kręgosłupy, skóry itp.) 

0303.59.10.00-2 Pacific saury, frozen Sajra, mrożona Kod nie obejmuje mrożonych jadalnych 

odpadków rybnych (typu rybie płetwy, 

głowy, ogony, kręgosłupy, skóry itp.) 

0303.59.20.00-0 Capelin, frozen Gromadnik, mrożony Kod nie obejmuje mrożonych jadalnych 

odpadków rybnych (typu rybie płetwy, 

głowy, ogony, kręgosłupy, skóry itp.) 

0303.59.30.00-8 Kawakawa, frozen Tunek wschodni, mrożony Kod nie obejmuje mrożonych jadalnych 

odpadków rybnych (typu rybie płetwy, 

głowy, ogony, kręgosłupy, skóry itp.) 

0303.59.40.00-6 Jacks, crevalles and scads, 
frozen 

Ostroboki, karanksy i trzogony, 
mrożone 

Kod nie obejmuje mrożonych jadalnych 

odpadków rybnych (typu rybie płetwy, 

głowy, ogony, kręgosłupy, skóry itp.) 

0303.59.90.10-3 Pampus argenteus, frozen Błyszczyk srebrzysty (Pampus 
argenteus), mrożony 

Kod nie obejmuje mrożonych jadalnych 

odpadków rybnych (typu rybie płetwy, 

głowy, ogony, kręgosłupy, skóry itp.) 

0303.59.90.20-1 Marlins, sailfishes, spearfish, 
frozen 

Marliny, żaglice, żaglicowate, 
mrożone 

Kod nie obejmuje mrożonych jadalnych 

odpadków rybnych (typu rybie płetwy, 

głowy, ogony, kręgosłupy, skóry itp.) 

0303.59.90.90-6 Other fish, frozen Inne ryby, mrożone Kod dotyczy następujących gatunków: 

sardele (Engraulis spp.), makrele królewskie 

(Scomberomorus spp.), kanagurty 

(Rastrelliger spp.) i pelamida  (Sarda spp.) 

Kod nie obejmuje mrożonych jadalnych 

odpadków rybnych (typu rybie płetwy, 

głowy, ogony, kręgosłupy, skóry itp.) 

0303.89.10.00-6 Mullet, frozen Cefal, mrożony Kod nie obejmuje mrożonych jadalnych 

odpadków rybnych (typu rybie płetwy, 

głowy, ogony, kręgosłupy, skóry itp.) 

0303.89.20.00-4 Yellow croaker (Larimichthys 
crocea), frozen 

Larimichthys crocea, mrożony Kod nie obejmuje mrożonych jadalnych 

odpadków rybnych (typu rybie płetwy, 

głowy, ogony, kręgosłupy, skóry itp.) 
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0303.89.30.00-2 Sweetfish (Ayu), frozen Aju, mrożony Kod nie obejmuje mrożonych jadalnych 

odpadków rybnych (typu rybie płetwy, 

głowy, ogony, kręgosłupy, skóry itp.) 

0303.89.51.00-6 Rice-field eel, frozen Azjatycki węgorzyk ryżowy, 
mrożony 

Kod nie obejmuje mrożonych jadalnych 

odpadków rybnych (typu rybie płetwy, 

głowy, ogony, kręgosłupy, skóry itp.) 

0303.89.52.00-5 Muraenesocidae eels and 
congridae eels, frozen 

Węgorze murenoszczukowate i 
węgorze kongerowate, 
mrożone 

Kod nie obejmuje mrożonych jadalnych 

odpadków rybnych (typu rybie płetwy, 

głowy, ogony, kręgosłupy, skóry itp.) 

0303.89.60.00-5 Shishamo smelt (Spirinchus 
lanceolatus)(HIKKITA). Lake 
smelt (Osmerus eperlanus 
mordax), frozen 

Stynka shishamo (Spirinchus 
lanceolatus), stynka azjatycka 
(Osmerus eperlanus mordax), 
mrożone 

Kod nie obejmuje mrożonych jadalnych 

odpadków rybnych (typu rybie płetwy, 

głowy, ogony, kręgosłupy, skóry itp.) 

0303.89.70.00-3 Monk fish, pacific linglods, 
sablefish, frozen 

Żabnice, ofiodony pacyficzne, 
anoplopoma, mrożone 

Kod nie obejmuje mrożonych jadalnych 

odpadków rybnych (typu rybie płetwy, 

głowy, ogony, kręgosłupy, skóry itp.) 

0303.89.81.00-0 Blue cod (Parapercis colias), 
frozen 

Dorsz niebieski (Parapercis 
colias), mrożony 

Kod nie obejmuje mrożonych jadalnych 

odpadków rybnych (typu rybie płetwy, 

głowy, ogony, kręgosłupy, skóry itp.) 

0303.89.82.00-9 Silver anchovy (Spratelloides 
gracilis), frozen 

Srebrny szprocik (Spratelloides 
gracilis), mrożony 

Kod nie obejmuje mrożonych jadalnych 

odpadków rybnych (typu rybie płetwy, 

głowy, ogony, kręgosłupy, skóry itp.) 

0303.89.84.10-5 Parastromateus niger, frozen Pomfret czarny 
(Parastromateus niger), 
mrożony 

Kod nie obejmuje mrożonych jadalnych 

odpadków rybnych (typu rybie płetwy, 

głowy, ogony, kręgosłupy, skóry itp.) 

0304.81.00.00-5 Pacific salmon, Atlantic salmon 
and Danube salmon fillets, 
frozen 

Filety łososia pacyficznego, 
łososia atlantyckiego i 
głowacicy, mrożone 

Kod dotyczy następujących gatunków: 
Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus 
gorbuscha, Oncorhynchus keta, 
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus 
kisutch, Oncorhynchus masou i 
Oncorhynchus rhodorus, Salmo salar i 
Hucho hucho. 

0304.89.10.00-5 Swamp eel fillets, frozen Filety azjatyckiego węgorzyka 
ryżowego, mrożone 

 

0304.89.20.00-3 Sardine fillets, frozen Filety sardynek, mrożone  

0304.89.30.00-1 Carangidae fillets, frozen Filety ostrobokowatych, 
mrożone 

 

0304.89.40.00-9 Mackerel (Scomber spp.) fillets, 
frozen 

Filety makreli (Scomber spp.), 
mrożone 

 

0304.89.50.00-6 Other catfish fillets, frozen Filety innych sumów, mrożone Kod nie obejmuje następujących sumów i 
sumików: Pangasius spp., Silurus spp., 
Clarias spp., Ictalurus spp. 
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0304.89.60.00-4 Other salmonidae fillets, frozen Filety innych łososiowatych, 
mrożone 

Kod dotyczy ryb łososiowatych innych niż 

wymienione w kodach celnych 0304.81 - 

0304.82. 

Kod nie obejmuje więc następujących 

gatunków: łososie pacyficzne 

(Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus 

gorbuscha, Oncorhynchus keta, 

Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus 

kisutch, Oncorhynchus masou i 

Oncorhynchus rhodorus), łosoś atlantycki 

(Salmo salar) i głowacica (Hucho hucho), 

pstrągi i trocie (Salmo trutta, Oncorhynchus 

mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus 

aguabonita, Oncorhynchus gilae, 

Oncorhynchus apache i Oncorhynchus 

chrysogaster). 

0304.89.70.00-2 Other herring fillets, frozen Filety innych śledzi, mrożone Kod nie obejmuje śledzi Clupea harengus 
oraz Clupea pallasii. 

0304.89.90.21-3 Marlins (Istiophoridae family), 
fillets or steaks, frozen 

Filety lub steki marlinów 
(rodzina Istiophoridae), 
mrożone 

 

0304.89.90.22-2 Pomfret, fillets or steaks, frozen Filety lub steki bramy czarnej, 
mrożone 

 

0304.89.90.23-1 Dorado, fillets or steaks, frozen Filety lub steki dorady, 
mrożone 

 

0304.99.10.10-1 Puffer fish, minced (surimi), 
frozen 

Mięso rozdrobnione (surimi) 
rozdymkowatych, mrożone 

 

0304.99.10.90-4 Other fish, minced (surimi), 
frozen 
  

Mięso rozdrobnione (surimi) 
innych ryb, mrożone 

Kod dotyczy ryb innych niż wymienione w 

kodach celnych 0304.91 - 0304.97. 

Kod nie obejmuje więc następujących 

gatunków: włócznik (Xiphias gladius), 

antary (Dissostichus spp.), tilapie 

(Oreochromis spp.), sumy i sumiki 

(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., 

Ictalurus spp.), karpiowate (Cyprinus spp., 

Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, 

Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., 

Mylopharyngodon piceus, Catla catla, 

Labeo spp., Osteochilus hasselti, 

Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), 

węgorze (Anguilla spp.), okoń nilowy (Lates 

niloticus) i żmijogłowowate (Channa spp.); 

mintaj (Theragra chalcogramma); ryby z 

rodzin Bregmacerotidae, Euclichthyidae, 

Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, 

Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae, 

koleń i pozostałe rekiny, rajowate (Rajidae). 

Kod nie obejmuje również surimi. 

0304.99.90.21-1 Atlantic and Pacific bluefin 
tunas (Thunnus 
thynnus,Thunnus orientalis) 
meat (whether or not minced), 
frozen 

Mięso (nawet rozdrobnione) 
tuńczyka błękitnopłetwego 
atlantyckiego i pacyficznego 
(Thunnus thynnus,Thunnus 
orientalis), mrożone 
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0304.99.90.22-0 Southern bluefin tuna (Thunnus 
maccoyii) meat (whether or not 
minced), frozen 

Mięso (nawet rozdrobnione) 
tuńczyka południowego 
(Thunnus maccoyii), mrożone 

 

0304.99.90.23-9 Bigeye tuna (Thunnus obesus) 
meat (whether or not minced), 
frozen 

Mięso (nawet rozdrobnione) 
opastusa (Thunnus obesus), 
mrożone 

 

0304.99.90.99-8 Other fish meat (whether or 
not minced), frozen 

Mięso (nawet rozdrobnione) 
innych ryb, mrożone 

Kod dotyczy ryb innych niż wymienione w 

kodach celnych 0304.91 - 0304.97. 

Kod nie obejmuje więc następujących 

gatunków: włócznik (Xiphias gladius), 

antary (Dissostichus spp.), tilapie 

(Oreochromis spp.), sumy i sumiki 

(Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., 

Ictalurus spp.), karpiowate (Cyprinus spp., 

Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, 

Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., 

Mylopharyngodon piceus, Catla catla, 

Labeo spp., Osteochilus hasselti, 

Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), 

węgorze (Anguilla spp.), okoń nilowy (Lates 

niloticus) i żmijogłowowate (Channa spp.); 

mintaj (Theragra chalcogramma); ryby z 

rodzin Bregmacerotidae, Euclichthyidae, 

Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, 

Merlucciidae, Moridae i Muraenolepididae, 

koleń i pozostałe rekiny, rajowate (Rajidae). 

Kod nie obejmuje również 

tuńczyków z rodzaju Thunnus oraz 

latającego lub paskowanego bonito 

(Katsuwonus pelamis). 

0305.41.00.00-3 Pacific salmon, Atlantic salmon 
and Danube salmon fillets, 
smoked 

Filety łososia pacyficznego, 
łososia atlantyckiego i 
głowacicy, wędzone 

Kod dotyczy gatunków: łososie pacyficzne 
(Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus 
gorbuscha, Oncorhynchus keta, 
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus 
kisutch, Oncorhynchus masou i 
Oncorhynchus rhodorus), łosoś atlantycki 
(Salmo salar) i głowacica (Hucho hucho). 

1604.11.00.10-3 Salmon, whole or in pieces, but 
not minced, prepared or 
preserved, frozen 

Łosoś, cały lub w kawałkach, ale 
nierozdrobniony, przetworzony 
lub zakonserwowany, mrożony 

Kod dotyczy gatunków: łososie pacyficzne 
(Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus 
gorbuscha, Oncorhynchus keta, 
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus 
kisutch, Oncorhynchus masou i 
Oncorhynchus rhodorus), łosoś atlantycki 
(Salmo salar) i głowacica (Hucho hucho). 

1604.11.00.20-1 Salmon, whole or in pieces, but 
not minced, prepared or 
preserved, canned 

Łosoś, cały lub w kawałkach, ale 
nierozdrobniony, przetworzony 
lub zakonserwowany, w 
hermetycznych pojemnikach 

 

1604.11.00.90-6 Other salmon, whole or in 
pieces, but not minced, 
prepared or preserved 

Inny łosoś, cały lub w 
kawałkach, ale 
nierozdrobniony, przetworzony 
lub zakonserwowany 

Kod dotyczy gatunków: łososie pacyficzne 
(Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus 
gorbuscha, Oncorhynchus keta, 
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus 
kisutch, Oncorhynchus masou i 
Oncorhynchus rhodorus), łosoś atlantycki 
(Salmo salar) i głowacica (Hucho hucho). 



Lista asortymentów rybnych, które mogą być eksportowane do Tajwanu 

 

5/7 
 

1604.12.10.00-2 Herrings, whole or in pieces, 
but not minced, prepared or 
preserved, frozen 

Śledzie, całe lub w kawałkach, 
ale nierozdrobnione, 
przetworzone lub 
zakonserwowane, mrożone 

 

1604.12.90.10-3 Herrings, whole or in pieces, 
but not minced, prepared or 
preserved, canned 

Śledzie, całe lub w kawałkach, 
ale nierozdrobnione, 
przetworzone lub 
zakonserwowane, w 
hermetycznych pojemnikach 

 

1604.12.90.90-6 Other herrings, whole or in 
pieces, but not minced, 
prepared or preserved 

Inne śledzie, całe lub w 
kawałkach, ale 
nierozdrobnione, przetworzone 
lub zakonserwowane 

Kod dotyczy śledzi Clupea harengus oraz 
Clupea pallasii. 

604.13.10.10-9 Sardines, sardinella, whole or in 
pieces, but not minced, 
prepared and preserved, frozen 

Sardynki i sardynele, całe lub w 
kawałkach, ale 
nierozdrobnione, przetworzone 
lub zakonserwowane, mrożone 

 

1604.13.10.20-7 Sardines, sardinella, whole or in 
pieces, but not minced, 
prepared and preserved, 
canned 

Sardynki i sardynele, całe lub w 
kawałkach, ale 
nierozdrobnione, przetworzone 
lub zakonserwowane, w 
hermetycznych pojemnikach 

 

1604.13.10.90-2 Other sardines, sardinella, 
whole or in pieces, but not 
minced, prepared and 
preserved 

Inne sardynki i sardynele, całe 
lub w kawałkach, ale 
nierozdrobnione, przetworzone 
lub zakonserwowane 

Kod dotyczy gatunków: sardynki (Sardina 
pilchardus, Sardinops spp.) oraz sardynele 
(Sardinella spp.) 

1604.13.20.10-7 Brisling or sprats, whole or in 
pieces, but not minced, 
prepared or preserved, frozen 

Brislingi i szproty, całe lub w 
kawałkach, ale 
nierozdrobnione, przetworzone 
lub zakonserwowane, mrożone  

 

1604.13.20.20-5 Brisling or sprats, whole or in 
pieces, but not minced, 
prepared or preserved, canned 

Brislingi i szproty, całe lub w 
kawałkach, ale 
nierozdrobnione, przetworzone 
lub zakonserwowane, w 
hermetycznych pojemnikach 

 

1604.13.20.90-0 Other brisling or sprats, whole 
or in pieces, but not minced, 
prepared or preserved 

Inne brislingi i szproty, całe lub 
w kawałkach, ale 
nierozdrobnione, przetworzone 
lub zakonserwowane 

Kod dotyczy brislinga lub szprota (Sprattus 
sprattus). 

1604.14.10.10-8 Tunas, whole or in pieces, but 
not minced, prepared or 
preserved, frozen 

Tuńczyki, całe lub w kawałkach, 
ale nierozdrobnione, 
przetworzone lub 
zakonserwowane, mrożone 

 

1604.14.10.20-6 Tunas, whole or in pieces, but 
not minced, prepared or 
preserved, canned 

Tuńczyki, całe lub w kawałkach, 
ale nierozdrobnione, 
przetworzone lub 
zakonserwowane, w 
hermetycznych pojemnikach 

 

1604.14.10.90-1 Other tunas, whole or in pieces, 
but not minced, prepared or 
preserved 

Inne tuńczyki, całe lub w 
kawałkach, ale 
nierozdrobnione, przetworzone 
lub zakonserwowane 

Kod dotyczy tuńczyków z rodzaju Thunnus. 

1604.14.20.10-6 Skipjack and bonito, whole or in 
pieces, but not minced, 
prepared or preserved, frozen 

Bonito i pelamidy, całe lub w 
kawałkach, ale 
nierozdrobnione, przetworzone 
lub zakonserwowane, mrożone 
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1604.14.20.20-4 Skipjack and bonito, whole or in 
pieces, but not minced, 
prepared or preserved, canned 

Bonito i pelamidy, całe lub w 
kawałkach, ale 
nierozdrobnione, przetworzone 
lub zakonserwowane, w 
hermetycznych pojemnikach 

 

1604.14.20.90-9 Other skipjack and bonito, 
whole or in pieces, but not 
minced, prepared or preserved 

Inne bonito i pelamidy, całe lub 
w kawałkach, ale 
nierozdrobnione, przetworzone 
lub zakonserwowane 

Kod dotyczy latającego lub paskowanego 
bonito (Katsuwonus pelamis) oraz pelamidy 
(Sarda spp.). 

1604.15.10.00-9 Mackerel, whole or in pieces, 
but not minced, prepared or 
preserved, frozen 

Makrele, całe lub w kawałkach, 
ale nierozdrobnione, 
przetworzone lub 
zakonserwowane, mrożone 

 

1604.15.90.10-0 Mackerel, whole or in pieces, 
but not minced, prepared or 
preserved, canned 

Makrele, całe lub w kawałkach, 
ale nierozdrobnione, 
przetworzone lub 
zakonserwowane, w 
hermetycznych pojemnikach 

 

1604.15.90.90-3 Other mackerel, whole or in 
pieces, but not minced, 
prepared or preserved 

Inne makrele, całe lub w 
kawałkach, ale 
nierozdrobnione, przetworzone 
lub zakonserwowane 

Kod dotyczy makreli (Scomber scombrus, 
Scomber australasicus, Scomber japonicus). 

1604.19.10.12-1 Muraenesocidae eels and 
congridae eels, whole or in 
picecs, but not minced, 
prepared or preserved, frozen 

Węgorze murenoszczukowate i 
węgorze kongerowate, całe lub 
w kawałkach, ale 
nierozdrobnione, przetworzone 
lub zakonserwowane, mrożone 

 

1604.19.10.20-1 Muraenesocidae eels and 
congridae eels, whole or in 
picecs, but not minced, 
prepared or preserved, canned 

Węgorze murenoszczukowate i 
węgorze kongerowate, całe lub 
w kawałkach, ale 
nierozdrobnione, przetworzone 
lub zakonserwowane, w 
hermetycznych pojemnikach 

 

1604.19.10.92-4 Other muraenesocidae eels and 
congridae eels, whole or in 
picecs, but not minced, 
prepared or preserved 

Inne węgorze 
murenoszczukowate i węgorze 
kongerowate, całe lub w 
kawałkach, ale 
nierozdrobnione, przetworzone 
lub zakonserwowane 

Kod dotyczy ryb z rodzin Muraenolepididae 
oraz Congridae. 

1604.19.20.00-3 Prepared or preserved 
carangidae fishes, whole or in 
pieces, but not minced, frozen 

Ostrobokowate, całe lub w 
kawałkach, ale 
nierozdrobnione, przetworzone 
lub zakonserwowane, mrożone 

 

1604.19.30.00-1 Prepared or preserved silver 
anchovy (spratelloides gracilis), 
whole or in pieces, but not 
minced, frozen 

Srebrny szprocik (Spratelloides 
gracilis), cały lub w kawałkach, 
ale nierozdrobniony, 
przetworzony lub 
zakonserwowany, mrożony 

 

1604.19.40.10-7 Other fins, prepared or 
preserved, frozen 

Inne płetwy, przetworzone lub 
zakonserwowane, mrożone 

Kod dotyczy płetw ryb innych niż rekiny. 

1604.19.40.20-5 Other fins, prepared or 
preserved, canned 

Inne płetwy, przetworzone lub 
zakonserwowane, w 
hermetycznych pojemnikach 

Kod dotyczy płetw ryb innych niż rekiny. 

1604.19.40.90-0 Other fins, prepared or 
preserved 

Inne płetwy, przetworzone lub 
zakonserwowane 

Kod dotyczy płetw ryb innych niż rekiny. 
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1604.19.90.11-5 Catfish, whole or in pieces, but 
not minced, prepared or 
preserved, frozen 

Sumy, całe lub w kawałkach, 
ale nierozdrobnione, 
przetworzone lub 
zakonserwowane, mrożone 

 

1604.19.90.12-4 Catfish, whole or in pieces, but 
not minced, prepared or 
preserved, canned 

Sumy, całe lub w kawałkach, 
ale nierozdrobnione, 
przetworzone lub 
zakonserwowane, w 
hermetycznych pojemnikach 

 

1604.31.00.10-9 Caviar of sturgeon 
(acipenseriformes spp.) 

Kawior jesiotra 
(Acipenseriformes spp.) 

 

 


