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საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურა
(სეს ესნ)
მუხლი 1. საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის არსი

1. საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურა (სეს ესნ)
მომზადებულია „საქონლის აღწერის და კოდირების ჰარმონიზებული სისტემის შესახებ“
საერთაშორისო კონვენციის 2017 წლის რედაქციის საფუძველზე. აღნიშნული ნომენკლატურა
დეტალიზებულია თერთმეტი ნიშნით, ეროვნული ეკონომიკის სპეციფიკის გათვალისწინებით.
2. საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურა (სეს ესნ)
გამოიყენება საბაჟო ან/და საგადასახადო ვალდებულების განსაზღვრისათვის, ვაჭრობაში დამცავი
ღონისძიებების,

აკრძალვებისა

სტატისტიკური

აღრიცხვის

და

შეზღუდვების

წარმართვის

და

ღონისძიებების

სტატისტიკური

განსახორციელებლად,

ინფორმაციის

გაცვლის

სრულყოფისათვის.
3. საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურით (სეს ესნ)
განისაზღვრება საქონლის შემდეგი ჯგუფები:
კარი I
ცოცხალი ცხოველები; ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები
შენიშვნები I კარისთვის
ჯგუფი 01

ცოცხალი ცხოველები

ჯგუფი 02

ხორცი და ხორცის საკვები სუბპროდუქტები

ჯგუფი 03

თევზი და კიბოსნაირნი, მოლუსკები და წყლის სხვა უხერხემლოები

ჯგუფი 04

რძის პროდუქცია; ფრინველის კვერცხი; ნატურალური თაფლი; ცხოველური წარმოშობის კვების

ჯგუფი 05

ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი

პროდუქტები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი
კარი II
მცენარეული წარმოშობის პროდუქტები
შენიშვნები II კარისთვის
ჯგუფი 06

ცოცხალი ხეები და სხვა მცენარეები; ბოლქვები, ფესვები და მცენარეების სხვა ანალოგიური ნაწილები;

ჯგუფი 07

ბოსტნეული და საკვებად ვარგისი ზოგიერთი ძირნაყოფები და ბოლქვნაყოფები

ჯგუფი 08

საკვებად ვარგისი ხილი და კაკალი; ციტრუსების კანი ან ნესვის ქერქი

ჯგუფი 09

ყავა, ჩაი, მატე (პარაგვაის ჩაი) და სანელებლები

ჯგუფი 10

მარცვლოვანები

ჯგუფი 11

ფქვილ-ბურღულეული მრეწველობის პროდუქცია; ალაო; სახამებელი; ინულინი; ხორბლის წებოვანა

ჯგუფი 12

ზეთოვანი მცენარეების თესლები და ნაყოფები; დანარჩენი თესლები, ნაყოფები და მარცვალი; სამკურნალო

ჯგუფი 13

შელაქი ბუნებრივი გაუსუფთავებელი; გუმფისები, ფისები და სხვა მცენარეული წვენები და ექსტრაქტები

მოჭრილი ყვავილები და დეკორატიული ბალახი

მცენარეები და მცენარეები ტექნიკური მიზნებისათვის; ჩალა და ფურაჟი
ჯგუფი 14

მცენარეული მასალები წნული ნაკეთობების დასამზადებლად; მცენარეული წარმოშობის დანარჩენი
პროდუქტები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი
კარი III
ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცხიმები და ზეთები და მათი გახლეჩის პროდუქტები; მზა
საკვები ცხიმები; ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცვილები

ჯგუფი 15

ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცხიმები და ზეთები და მათი გახლეჩის პროდუქტები; მზა
საკვები ცხიმები; ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცვილები

კარი IV
კვების მზა პროდუქტები; ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო სასმელები და ძმარი; თამბაქო და მისი
შემცვლელები
შენიშვნები IV კარისთვის
ჯგუფი 16

მზა საკვები პროდუქტები ხორცის, თევზისა ან კიბოსნაირების, მოლუსკებისა ან წყლის სხვა
უხერხემლოებისაგან

ჯგუფი 17

შაქარი და შაქრის საკონდიტრო ნაწარმი

ჯგუფი 18

კაკაო და პროდუქტები მისგან

ჯგუფი 19

მზა პროდუქტები მარცვლოვანების მარცვლის, ფქვილის, სახამებლისა ან რძისაგან; ფქვილეული
საკონდიტრო ნაწარმი

ჯგუფი 20

ბოსტნეულის, ხილის, კაკლისა ან მცენარეთა სხვა ნაწილების გადამუშავების პროდუქტები

ჯგუფი 21

კვების სხვადასხვა პროდუქტები

ჯგუფი 22

ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო სასმელები და ძმარი

ჯგუფი 23

კვების მრეწველობის მონარჩენები და ნარჩენები; მზა საკვები ცხოველებისთვის

ჯგუფი 24

თამბაქო და თამბაქოს სამრეწველო შემცვლელები
კარი V
მინერალური პროდუქტები

ჯგუფი 25

მარილი; გოგირდი; მიწები და ქვა; საბათქაშე მასალები, კირქვა და ცემენტი

ჯგუფი 26

მადნები, წიდა და ნაცარი

ჯგუფი 27

მინერალური საწვავი, ნავთობი და მათი გამოხდის პროდუქტები; ბიტუმოვანი ნივთიერებები;
მინერალური ცვილები
კარი VI
ქიმიური და მასთან დაკავშირებული მრეწველობის დარგების პროდუქცია
შენიშვნები VI კარისთვის

ჯგუფი 28

არაორგანული ქიმიის პროდუქტები; ძვირფასი ლითონების, იშვიათი მიწათა ლითონების, რადიოაქტიური
ელემენტების ან იზოტოპების არაორგანული ან ორგანული ნაერთები

ჯგუფი 29

ორგანული ქიმიური ნაერთები

ჯგუფი 30

ფარმაცევტული პროდუქცია

ჯგუფი 31

სასუქები

ჯგუფი 32

სათრიმლავი ან საღებავი ექსტრაქტები; ტანინები და მათი წარმოებულები; საღებარები, პიგმენტები და
დანარჩენი საღებარი ნივთიერებები; საღებავები და ლაქები; ფითხები და სხვა მასტიკები; პოლიგრაფიული
საღებავი, მელნები, ტუში

ჯგუფი 33

ეთერზეთები და რეზინოიდები; პარფიუმერული, კოსმეტიკური და ტუალეტის საშუალებები

ჯგუფი 34

საპონი, ზედაპირულად აქტიური ორგანული ნივთიერებები, სარეცხი საშუალებები, საპოხი მასალები,
ხელოვნური და მზა ცვილები, საწმენდი და საპრიალებელი შემადგენლობები, სანთლები და ანალოგიური
ნაწარმი, საძერწი პასტები, პლასტილინი, ,,კბილსამკურნალო ცვილი’’ და შემადგენლობები თაბაშირის
საფუძველზე კბილსამკურნალო მიზნებისათვის

ჯგუფი 35

ცილოვანი ნივთიერებები; მოდიფიცირებული სახამებლები; წებოები; ფერმენტები

ჯგუფი 36

ფეთქებადი ნივთიერებები; პიროტექნიკური ნაწარმი; ასანთი; პიროფორული შენადნობები; ზოგიერთი
საწვავი ნივთიერებები

ჯგუფი 37

ფოტო- და კინოსაქონელი

ჯგუფი 38

დანარჩენი ქიმიური პროდუქტები
კარი VII
პლასტმასები და მათი ნაწარმი;
კაუჩუკი, რეზინი და მათი ნაწარმი
შენიშვნები VII კარისთვის

ჯგუფი 39

პლასტმასები და მათი ნაწარმი

ჯგუფი 40

კაუჩუკი, რეზინი და მათი ნაწარმი
კარი VIII
დაუმუშავებელი ტყავები, გამოქნილი ტყავი, ნატურალური ბეწვი და მათი ნაწარმი; სასარაჯო-საუნაგირე
ნაწარმი და აკაზმულობა; სამგზავრო ნივთები, ქალის ჩანთები და ანალოგიური საქონელი; ნაწარმი
ცხოველების ნაწლავებისაგან (აბრეშუმის ჭიის ფიბრიონის ბოჭკოს გარდა)

ჯგუფი 41

დაუმუშავებული ტყავები (ნატურალური ბეწვის გარდა) და გამოქნილი ტყავი

ჯგუფი 42

ტყავის ნაწარმი; სასარაჯო-საუნაგირე ნაწარმი და აკაზმულობა; სამგზავრო ნივთები, ქალის ჩანთები და
ანალოგიური საქონელი; ნაწარმი ცხოველების ნაწლავებისაგან (აბრეშუმის ჭიის ფიბრიონის ბოჭკოს გარდა)

ჯგუფი 43

ნატურალური და ხელოვნური ბეწვი; მათი ნაწარმი
კარი IX
მერქანი და მერქნის ნაწარმი; ხის ნახშირი; კორპი და მისი ნაწარმი; ჩალის, ალფის ან სხვა მასალის წნული;
კალათები და სხვა მოწნული ნაწარმი

ჯგუფი 44

მერქანი და მისი ნაწარმი; ხის ნახშირი

ჯგუფი 45

კორპი და მისი ნაწარმი

ჯგუფი 46

ჩალის, ალფის და სხვა დასაწნავი მასალების ნაწარმი; კალათები და მოწნული ნაწარმი
კარი X
მასა მერქნის ან სხვა ბოჭკოვანი და ცელულოზური მასალებისგან; რეგენერირებული ქაღალდი ან მუყაო
(მაკულატურა და ნარჩენები); ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაწარმი

ჯგუფი 47

მასა მერქნის ან სხვა ბოჭკოვანი და ცელულოზური მასალებისგან; რეგენერირებული ქაღალდი ან მუყაო
(მაკულატურა და ნარჩენები)

ჯგუფი 48

ქაღალდი და მუყაო; ნაწარმი ქაღალდის მასის, ქაღალდის ან მუყაოსაგან

ჯგუფი 49

ნაბეჭდი წიგნები, გაზეთები, რეპროდუქციები და პოლიგრაფიული მრეწველობის სხვა ნაწარმი;
ხელნაწერები, მანქანაზე ნაბეჭდი ტექსტები და გეგმები
კარი XI
ტექსტილის (საფეიქრო) მასალები და ტექსტილის ნაწარმი
შენიშვნები XI კარისთვის

ჯგუფი 50

აბრეშუმი

ჯგუფი 51

მატყლი, ცხოველების წმინდა და უხე-ში ბეწვი, ნართი და ქსოვილი ცხენის ძუისგან

ჯგუფი 52

ბამბა

ჯგუფი 53

დანარჩენი მცენარეული ტექსტილის ბოჭკო; ქაღალდის ნართი და ქაღალდის ნართის ქსოვილები

ჯგუფი 54

ქიმიური ძაფები; ბტყელი და მისგვარი ძაფები ქიმიური ტექსტილის მასალებისგან

ჯგუფი 55

ქიმიური ბოჭკოები

ჯგუფი 56

ბამბა, ქეჩა ან ფეტრი და უქსოვადი მასალები; სპეციალური ნართი; ბაწრები, თოკები, ბაგირები და
გვარლები და მათი ნაწარმი

ჯგუფი 57

ხალიჩები და იატაკის დანარჩენი ტექსტილის საფარები

ჯგუფი 58

სპეციალური ქსოვილები; ტაფტინგური ტექსტილის მასალები; მაქმანები; გობელენები; გასაწყობი
მასალები; ნაქარგები

ჯგუფი 59

ტექსტილის მასალები, გაჟღენთილი, დაფარვითა ან დუბლირებული; ტექნიკური დანიშნულების
ტექსტილის ნაწარმი

ჯგუფი 60

ტრიკოტაჟის ტილოები მანქანით ან ხელით ნაქსოვი

ჯგუფი 61

ტრიკოტაჟის ტანსაცმელი და ტანსაცმელის საკუთნოები, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი

ჯგუფი 62

ტანსაცმელი და ტანსაცმლის საკუთნოები, გარდა ტრიკოტაჟისაგან, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი

ჯგუფი 63

ტექსტილის დანარჩენი მზა ნაწარმი; ნაკრებები; ნახმარი ტანსაცმელი და ტექსტილის ნაწარმი; ძონძები
კარი XII
ფეხსაცმელი, თავსაბურავები, ქოლგები, მზისაგან დასაცავი ქოლგები, ხელჯოხები და ხელჯოხდასაჯდომები, შოლტები, მათრახები და მათი ნაწილები; დამუშავებული ნაკრტენი და მისი ნაწარმი;
ხელოვნური ყვავილები; ნაწარმი ადამიანის თმისაგან

ჯგუფი 64

ფეხსაცმელები, გეტრები და ანალოგიური ნაწარმი; მათი ნაწილები

ჯგუფი 65

თავსაბურავები და მათი ნაწილები

ჯგუფი 66

ქოლგები, მზისაგან დასაცავი ქოლგები,ხელჯოხები, ხელჯოხ-საჯდომები, შოლტები, მათრახები
ცხენოსნობისათვის და მათი ნაწილები

ჯგუფი 67

დამუშავებული ნაკრტენი და ბუმბული და მათი ნაწარმი; ხელოვნური ყვავილები; ნაწარმი ადამიანის
თმისაგან
კარი XIII
ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის ან ანალოგიური მასალების ნაწარმი; კერამიკული ნაწარმი;
მინა და მისი ნაწარმი

ჯგუფი 68

ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსის ან ანალოგიური მასალების ნაწარმი

ჯგუფი 69

კერამიკული ნაწარმი

ჯგუფი 70

მინა და მისი ნაწარმი
კარი XIV
მარგალიტი ბუნებრივი ან კულტივირებული, ძვირფასი ან ნახევრადძვირფასი ქვები; ძვირფასი ლითონები,
ძვირფასი ლითონებით მიტკეცილი ლითონები და მათი ნაწარმი; ბიჟუტერია; მონეტები

ჯგუფი 71

მარგალიტი ბუნებრივი ან კულტივირებული, ძვირფასი ან ნახევრადძვირფასი ქვები; ძვირფასი ლითონები,
ძვირფასი ლითონებით მიტკეცილი ლითონები და მათი ნაწარმი; ბიჟუტერია; მონეტები
კარი XV
არაძვირფასი ლითონები და მათი ნაწარმი
შენიშვნები XV კარისთვის

ჯგუფი 72

შავი ლითონები

ჯგუფი 73

შავი ლითონების ნაწარმი

ჯგუფი 74

სპილენძი და ნაკეთობები მისგან

ჯგუფი 75

ნიკელი და ნაკეთობები მისგან

ჯგუფი 76

ალუმინი და ნაკეთობები მისგან

ჯგუფი 77

(რეზერვირებულია მომავალში ჰარმონიზებულ სისტემაში შესაძლო გამოყენებისთვის)

ჯგუფი 78

ტყვია და ნაკეთობები მისგან

ჯგუფი 79

თუთია და ნაკეთობები მისგან

ჯგუფი 80

კალა და ნაკეთობები მისგან

ჯგუფი 81

დანარჩენი არაძვირფასი ლითონები; ლითონკერამიკა; მათი ნაწარმი

ჯგუფი 82

ინსტრუმენტები, სამარჯვები, დანისებრი ნაწარმი, კოვზები და ჩანგლები არაძვირფასი ლითონებისაგან;
მათი ნაწილები არაძვირფასი ლითონებისაგან

ჯგუფი 83

დანარჩენი ნაწარმი არაძვირფასი ლითონებისგან
კარი XVI
მანქანები, მოწყობილობები და მექანიზმები; ელექტროტექნიკური მოწყობილობები; მათი ნაწილები;
ბგერათჩამწერი და ბგერათაღმწარმოებელი აპარატურა; სატელევიზიო გამოსახულებისა და ხმის ჩამწერი
და აღმწარმოებლი აპარატურა, მათი ნაწილები და საკუთნოები
შენიშვნები XVI კარისთვის

ჯგუფი 84

ბირთვული რეაქტორები, ორთქლის ქვებები (ბიოლერები), დანადგარები და მექანიკური მოწყობილობები;
მათი ნაწილები

ჯგუფი 85

ელექტრული მანქანები და მოწყობილობები, მათი ნაწილები; ბგერათჩამწერი და ბგერათაღმწარმოებელი
აპარატურა, სატელევიზიო გამოსახულებისა და ბგერის ჩამწერი და აღმწარმოებელი აპარატურა, მათი
ნაწილები და საკუთნოები
კარი XVII
მიწისზედა სატრანსპორტო საშუალებები, საფრენი აპარატები, მცურავი საშუალებები და ტრანსპორტთან
დაკავშირებული მოწყობილობები და დანადგარები
შენიშვნები XVI კარისთვის

ჯგუფი 86

რკინიგზის ლოკომოტივები ან ტრამვაის ძრავიანი ვაგონები, მოძრავი შემადგენლობა და მათი ნაწილები;
საგზაო დანადგარები და მოწყობილობები რკინიგზისა ან ტრამვაის ლიანდაგებისათვის და მათი ნაწილები;
ყველა სახის მექანიკური (ელექტრომექანიკურის ჩათვლით) სასიგნალო მოწყობილობები

ჯგუფი 87

მიწისზედა სატრანსპორტო საშუალებები, რკინიგზისა ან ტრამვაის მოძრავი შემადგენლობის გარდა; მათი
ნაწილები და საკუთნოები

ჯგუფი 88

საფრენი აპარატები, კოსმოსური აპარატები და მათი ნაწილები

ჯგუფი 89

გემები, ნავები და მცურავი კონსტრუქციები
კარი XVIII
ინსტრუმენტები და აპარატები ოპტიკური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, საზომი, საკონტროლო,
პრეციზიული, სამედიცინო ან ქირურგიული; ყველა სახის საათები; მუსიკალური ინსტრუმენტები; მათი
ნაწილები და საკუთნოები

ჯგუფი 90

ინსტრუმენტები და აპარატები ოპტიკური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, საზომი, საკონტროლო,
პრეციზიული, სამედიცინო ან ქირურგიული; მათი ნაწილები და საკუთნოები

ჯგუფი 91

ყველა სახის საათები და მათი ნაწილები

ჯგუფი 92

მუსიკალური ინსტრუმენტები; მათი ნაწილები და საკუთნოები
კარი XIX
იარაღი და საბრძოლო მასალები; მათი ნაწილები და საკუთნოები

ჯგუფი 93

იარაღი და საბრძოლო მასალები; მათი ნაწილები და საკუთნოები
კარი XX
სხვადასხვა სამრეწველო საქონელი

ჯგუფი 94

ავეჯი; ლოგინის საკუთნოები, ლეიბები, ლეიბის ფუძეები, დივანის ბალიშები და ავეჯის ანალოგიური
ნატენი საკუთნოები; ლამპები და სანათი მოწყობილობები, სხვა ადგილას და-უსახელებელი ან
ჩაურთველი; მნათი მაჩვენებლები, მნათი ტაბლოები სახელით ან დასახელებით, ან მისამართით და
ანალოგიური ნაწარმი; ასაწყობი სამშენებლო კონსტრუქციები

ჯგუფი 95

სათამაშოები, თამაშები და სპორტული ინვენტარი; მათი ნაწილები და საკუთნოები

ჯგუფი 96

სხვადასხვა მზა ნაწარმი
კარი XXI
ხელოვნების ნიმუშები, საკოლექციო ნივთები და ანტიკვარიატი

ჯგუფი 97

ხელოვნების ნიმუშები, საკოლექციო ნივთები და ანტიკვარიატი
კარი XXII
კლასიფიკაციის განსაკუთრებული პირობები;
საქონელი, რომელიც არ არის განკუთვნილი ეკონომიკური საქმიანობისათვის;
შენიშვნები XXII კარისათვის

ჯგუფი 98

კლასიფიკაციის განსაკუთრებული პირობები;

ჯგუფი 99

საქონელი, რომელიც არ არის განკუთვნილი ეკონომიკური საქმიანობისათვის

მუხლი 2. ზომის ერთეულები
1. საქონლის რაოდენობის ძირითად ზომის ერთეულს სეს ესნ-ის ყველა პოზიციისათვის
წარმოადგენს მასის ერთეული – კილოგრამი.
2. საჭიროების შემთხვევაში, საბაჟო ან/და საგადასახადო ვალდებულების განსაზღვრის,
ვაჭრობაში

დამცავი

ღონისძიებების,

აკრძალვებისა

და

შეზღუდვების

რეგულირების

(ლიცენზირება, კვოტირება და სხვა), სტატისტიკური ინფორმაციის შეგროვებისა და დამუშავების
მიზნებისათვის, ასევე გამოიყენება, ნომენკლატურის მესამე გრაფაში მითითებული დამატებითი
ზომის ერთეულები.
3. ცხრილში მოყვანილია სეს ესნ-ში გამოყენებული ზომის ერთეულები, მათი პირობითი
აღნიშვნები და კოდები.
ზომის ერთეულის

პირობითი

დასახელება

აღნიშვნა

ზომის
ერთეულის
კოდი

ზომის ერთეული
კილოგრამი

კგ

166

ბრტ

181

გ

163

გრამი გაყოფადი იზოტოპებისა

გ გ/ი

306

ტვირთამწეობა ტონებში

ტ ტვა

185

კვადრატული მეტრი

მ²

55

კილოგრამი აზოტისა

კგN

861

კგKOH

859

დამატებითი ზომის ერთეული
ბრუტო-რეგისტრული ტონა (2,8316 მ³)
გრამი

კილოგრამი კალიუმის ჰიდროქსიდისა

კილოგრამი ნატრიუმის ჰიდროქსიდისა

კგNaOH

863

კილოგრამი კალიუმის ოქსიდისა

კგK2O

852

კილოგრამი წყალბადის პეროქსიდისა

კგH2O2

841

კილოგრამი ფოსფორის ხუთჟანგისა

კგP2O5

865

კგ90% მ/ნ

845

კგU

867

კუბური მეტრი

მ³

113

კიური

კი

305

ლიტრი

ლ

112

მილილიტრი

მლ

115

კილოგრამი 90%-ით მშრალი ნივთიერებებისა
კილოგრამი ურანისა

ლ100%

ლიტრი სუფთა (100 %) სპირტი

831

სპირტი

მეტრი

მ²

6

კარ

162

წყვ

715

ასი ცალი

100 ცლ

797

ათასი ცალი

1000 ცლ

798

ცლ

796

1000 კილოვატ-საათი

1000კვტ.სთ

246

1000 კუბური მეტრი

1000 მ³

114

1000 ლიტრი

1000 ლ

130

მეტრული კარატი
(1 კარატი 2*10-4 კგ)
წყვილი

ცალი

მუხლი 3. საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის
ინტერპრეტაციის ძირითადი წესები
1. საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნულ სასაქონლო ნომენკლატურაში (სეს ესნ)
საქონლის კლასიფიკაცია უნდა ხორციელდებოდეს ამ მუხლით გათვალისწინებული წესების
შესაბამისად.
2. კარების, ჯგუფებისა და ქვეჯგუფების სახელწოდებები მოცემულია მხოლოდ ინფორმაციის
ძიების გასაადვილებლად. იურიდიული მიზნებისთვის, საქონლის კლასიფიკაცია განისაზღვრება
სასაქონლო პოზიციების ტექსტების მიხედვით და შესაბამისი კარისა და ჯგუფის შენიშვნებით და,
თუ ამ ტექსტებიდან სხვა რამ არ გამომდინარეობს, შემდეგი დებულებების შესაბამისად:
ა)

სასაქონლო

პოზიციის

დასახელებაში

ნებისმიერი

მითითება

საქონელზე

უნდა

განიხილებოდეს, მათ შორის, როგორც მითითება ასეთ საქონელზე დაუკომპლექტებელი ან
დაუმთავრებელი

სახით,

იმ

პირობით,

რომ

არსებული

სახით

დაუკომპლექტებელი

ან

დაუმთავრებელი საგანი დაკომპლექტებული ან დამთავრებული საგნის ნიშან-თვისებების
მატარებელია. ასევე, იგი უნდა განიხილებოდეს როგორც მითითება იმ საგანზე, როგორც
დაკომპლექტებულსა

და

დამთავრებულზე

(ან

მოექცეს

კლასიფიკაციაში,

როგორც

დაკომპლექტებული ან დამთავრებული, ამ წესის ძალით), თუ წარმოდგენილია აუწყობელ ან
დაშლილ მდგომარეობაში;
ბ) სასაქონლო პოზიციის დასახელებაში ნებისმიერი მითითება მასალაზე ან ნივთიერებაზე
უნდა განიხილებოდეს, მათ შორის, როგორც მითითება ამ მასალის ან ნივთიერების ნაერთებზე ან
ნარევებზე სხვა მასალებსა და ნივთიერებებთან. ნებისმიერი მითითება საქონელზე, რომელიც
დამზადებულია მოცემული მასალისგან ან ნივთიერებისგან, უნდა განიხილებოდეს, როგორც
მითითება საქონელზე, რომელიც მთლიანად ან ნაწილობრივ შედგება ასეთი მასალის ან
ნივთიერებისაგან. ერთზე მეტი მასალისგან ან ნივთიერებისგან შემდგარი საქონლის კლასიფიკაცია
უნდა მოხდეს ამ მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული წესის დებულებების შესაბამისად.
3. იმ შემთხვევაში, თუ ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული წესით
ან სხვა მიზეზით საქონელი, გარეგნულად შეიძლება მიეკუთვნოს ორ ან მეტ სასაქონლო პოზიციას,
ასეთი საქონლის კლასიფიკაცია უნდა მოხდეს შემდეგნაირად:
ა) სასაქონლო პოზიციას, რომელიც იძლევა საქონლის ყველაზე უფრო კონკრეტულ აღწერას,
უპირატესობა უნდა მიენიჭოს იმ სასაქონლო პოზიციებთან შედარებით, რომლებიც იძლევიან
საქონლის შედარებით ზოგად აღწერას. თუმცა, თუ ორი ან მეტი სასაქონლო პოზიციათაგან ყოველი
მიუთითებს

ნარევებში

ან

მრავალკომპონენტიან

ნაკეთობებში

შემავალი

მასალების

ან

ნივთიერებების მხოლოდ ნაწილზე, ან საცალო ვაჭრობისთვის განკუთვნილ ნაკრებებში
წარმოდგენილი საქონლის მხოლოდ ცალკეულ ელემენტზე, მაშინ ასეთი სასაქონლო პოზიციები
უნდა განიხილებოდეს, როგორც თანაბარმნიშვნელოვანი ამ საქონელთან მიმართებაში, იმ
შემთხვევაშიც კი, თუ რომელიმე მათგანი საქონლის უფრო სრულ ან ზუსტ აღწერას იძლევა;
ბ) საქონლის ნარევები, სხვადასხვა მასალებისგან ან სხვადასხვა კომპონენტებისგან შემდგარი
მრავალკომპონენტიანი

საქონელი

და

საცალო

გაყიდვისთვის

განკუთვნილ

ნაკრებში

წარმოდგენილი საქონელი, რომელთა კლასიფიკაციაც არ შეიძლება განხორციელდეს ამ პუნქტის „ა“
ქვეპუნქტით გათავლისწინებული წესის მიხედვით, კლასიფიცირებული უნდა იქნეს იმ მასალების
ან შემადგენელი ნაწილების მიხედვით, რომლებიც არსებითად განსაზღვრავენ მოცემული
საქონლის ხასიათს, იმდენად, რამდენადაც შესაძლებელია ამ კრიტერიუმის გამოყენება.
გ) საქონელი, რომლის კლასიფიკაცია არ შეიძლება განხორციელდეს ამ პუნქტის „ა“ ან „ბ“
ქვეპუნქტით გათვალისწინებული წესების შესაბამისად, კლასიფიცირებულ უნდა იქნას მოცემული
საქონლის კლასიფიკაციისას თანაბრად გამოსაყენებელ სასაქონლო პოზიციებს შორის კოდების
ზრდის რიგში ბოლო ადგილზე მოთავსებული სასაქონლო პოზიციით.
4. საქონელი, რომლის კლასიფიკაცია არ შეიძლება განხორციელდეს ზემოაღნიშნული წესების
მიხედვით, კლასიფიცირებული უნდა იქნეს იმ სასაქონლო პოზიციით, რომელიც შეესაბამება
განსახილველი საქონლის ყველაზე მსგავს (მასთან ყველაზე ახლოს მდგომ) საქონელს.
5. გარდა ზემოთ მოყვანილი დებულებებისა, ქვემოთ ჩამოთვლილ საქონელთან მიმართებაში
გამოყენებული უნდა იქნეს შემდეგი წესები:
ა)

შალითები

და

ფუტლიარები

ფოტოაპარატების,

მუსიკალური

ინსტრუმენტების,

ცეცხლსასროლი იარაღის, სახაზავი ნივთების, სამკაულებისთვის და განსაკუთრებული ფორმის
ანალოგიური ტარა (შესაფუთი), განკუთვნილი შესაბამისი ნაკეთობის ან ნაკეთობათა ნაკრებების
შესანახად, და გამოსადეგია ხანგრძლივი ვადით გამოყენებისთვის და წარმოდგენილია იმ
ნაკეთობებთან ერთად, რომლების შენახვისთვისაც არის განკუთვნილი, კლასიფიცირებული უნდა
იქნეს მათში შეფუთულ ნაკეთობასთან ერთად. თუმცა, ეს წესი არ გამოიყენება იმ ტარის (შეფუთვის)
მიმართ, რომელიც, ქმნის რა ერთ მთლიანს შეფუთულ ნაკეთობასთან ერთად, ანიჭებს ამ
უკანასკნელს არსებითად განსხვავებულ ხასიათს.

ბ) ამ პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული წესის დებულებების შესაბამისად,
საქონელთან

ერთად

წარმოდგენილი

შესაფუთი

მასალები

ან

შესაფუთი

კონტეინერები,

კლასიფიცირებული უნდა იქნენ ერთობლივად, თუ მათ აქვთ ისეთი სახე, რომელიც ჩვეულებრივ
გამოიყენება ასეთი საქონლის შესაფუთად. თუმცა, ამ დებულების გამოყენება არ არის
სავალდებულო, თუკი სავსებით ცხადია, რომ ასეთი შესაფუთი მასალები ან შესაფუთი
კონტეინერები ვარგისია განმეორებით გამოყენებისთვის.
6. იურიდიული მიზნებისთვის, საქონლის კლასიფიკაცია რომელიმე სასაქონლო პოზიციის
სუბპოზიციებში ხორციელდება ასეთი სუბპოზიციების დასახელებების და სუბპოზიციებთან
დაკავშირებული შენიშვნების, ასევე mutatis mutandis, ზემოთ მოყვანილი წესების დებულებათა
შესაბამისად, იმ პირობით, რომ მხოლოდ ერთსა და იმავე დონის სუბპოზიციებია შესადარისი.
მოცემული წესის მიზნებისთვის შეიძლება გამოყენებულ იქნეს აგრეთვე შენიშვნები შესაბამისი
კარისა და ჯგუფისთვის, თუ კონტექსტი არ მოითხოვს სხვაგვარად.

კარი I
ცოცხალი ცხოველები; ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები
შენიშვნები:
1. ამ კარში ნებისმიერი მითითება ცხოველის კონკრეტულ გვარზე ან ჯიშზე, მოიცავს
მითითებას ამ გვარისა და ჯიშის ახალგაზრდა ცხოველებზეც, თუ კონტექსტიდან სხვა რამ არ
გამომდინარეობს.
2. მთელ ნომენკლატურაში ტერმინი „გამომშრალი“ პროდუქტი, ნიშნავს აგრეთვე პროდუქტს,
რომელმაც განიცადა დეჰიდრატაცია, ამოორთქვლა და სუბლიმაციური შრობა, თუ კონტექსტიდან
სხვა რამ არ გამომდინარეობს.

ჯგუფი 01
ცოცხალი ცხოველები
1. ეს ჯგუფი მოიცავს ყველა ცოცხალ ცხოველს, გარდა:
ა) 0301, 0306, 0307 ან 0308 სასაქონლო პოზიციებში ჩამოთვლილი თევზისა და კიბოსებრთა,
მოლუსკებისა და

წყლის სხვა უხერხემლოებისა;

ბ) 3002 სასაქონლო პოზიციის მიკროორგანიზმების და სხვა პროდუქტების კულტურებისა; და
გ) 9508 სასაქონლო პოზიციის ცხოველებისა
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

0101

ცხენები, ვირები, ჯორები და ჯორცხენები ცოცხალი:
– ცხენები:

0101 21 000 00

– – წმინდა ჯიშიანი სანაშენე ცხოველები

0101 29

– – დანარჩენი:

0101 29 100 00

– – – საკლავი

ცალი

ცალი

0101 29 900 00

– – – დანარჩენი

ცალი

0101 30 000 00

– ვირები

ცალი

0101 90 000 00

– დანარჩენი

ცალი

0102

მსხვილფეხა რქოსანი ცხოველები, ცოცხალი:
– შინაური მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი, ცოცხალი:

0102 21

– – წმინდა ჯიშიანი სანაშენე ცხოველები:

0102 21 100 00

– – – უშობლები (დედალი მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი პირველ მოგებამდე)

ცალი

0102 21 300 00

– – – ძროხები

ცალი

0102 21 900 00

– – – დანარჩენი

ცალი

0102 29

– – დანარჩენი:

0102 29 050 00

– – – Bibos ან Poephagus ჯიშების

ცალი

– – – დანარჩენი:
0102 29 100 00

– – – – მასით არა უმეტესი 80 კგ-ისა

ცალი

– – – – მასით 80 კგ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტესი 160 კგ-ისა:
0102 29 210 00

– – – – – საკლავი

ცალი

0102 29 290 00

– – – – – დანარჩენი

ცალი

– – – – მასით 160 კგ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტესი 300 კგ-ისა:
0102 29 410 00

– – – – – საკლავი

ცალი

0102 29 490 00

– – – – – დანარჩენი

ცალი

– – – – მასით 300 კგ-ზე მეტი:
– – – – – უშობლები (დედალი მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი პირველ მოგებამდე):
0102 29 510 00

– – – – – – საკლავი

ცალი

0102 29 590 00

– – – – – – დანარჩენი

ცალი

– – – – – ძროხები:
0102 29 610 00

– – – – – – საკლავი

ცალი

0102 29 690 00

– – – – – – დანარჩენი

ცალი

– – – – – დანარჩენი:
0102 29 910 00

– – – – – – საკლავი

ცალი

0102 29 990 00

– – – – – – დანარჩენი

ცალი

– კამეჩები:
0102 31 000 00

– – წმინდა ჯიშიანი სანაშენე ცხოველები

ცალი

0102 39

– – დანარჩენი:

0102 39 100 00

– – – შინაური სახეობები

ცალი

0102 39 900 00

– – – დანარჩენი

ცალი

0102 90

– დანარჩენი:

0102 90 200 00

– – წმინდა ჯიშიანი სანაშენე ცხოველები

ცალი

– – დანარჩენი:
0102 90 910 00

– – – შინაური სახეობები

ცალი

0102 90 990 00

– – – დანარჩენი

ცალი

0103

ღორები ცოცხალი:

0103 10 000 00

– წმინდაჯიშიანი სანაშენე ცხოველები

ცალი

– დანარჩენი:
0103 91

– – მასით 50 კგ-ზე ნაკლები:

0103 91 100 00

– – – შინაური სახეობები

ცალი

0103 91 900 00

– – – დანარჩენი

ცალი

0103 92

– – მასით 50 კგ ან მეტი:
– – – შინაური სახეობები:

0103 92 110 00

– – – – დედალი ღორები მასით არა ნაკლები 160 კგ-ისა, რომლებსაც ერთხელ მაინც დაუყრიათ გოჭები

ცალი

0103 92 190 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

0103 92 900 00

– – – დანარჩენი

ცალი

0104

ცხვრები და თხები ცოცხალი:

0104 10

– ცხვრები:

0104 10 100 00

– – წმინდაჯიშიანი სანაშენე ცხოველები

ცალი

– – დანარჩენი:
0104 10 300 00

– – – ბატკნები (ერთ წლამდე)

ცალი

0104 10 800 00

– – – დანარჩენი

ცალი

0104 20

– თხები:

0104 20 100 00

– – წმინდაჯიშიანი სანაშენე ცხოველები

ცალი

0104 20 900 00

– – დანარჩენი

ცალი

0105

შინაური ფრინველი ცოცხალი, ანუ შინაური ქათამი (Gallus domesticus), იხვები, ბატები, ინდაურები და
ციცრები:
– მასით არა უმეტესი 185 გ-ისა:

0105 11

– – შინაური ქათამი (Gallus domesticus):
– – – წინაპართა და დედობრივი შტოების სანაშენე წიწილები:

0105 11 110 00

– – – – კვერცხმდებლების შტოები

ცალი

0105 11 190 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

– – – დანარჩენი:
0105 11 910 00

– – – – კვერცხმდებლების შტოები

ცალი

0105 11 990 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

0105 12 000 00

– – ინდაურები

ცალი

0105 13 000 00

– – ბატები

ცალი

0105 14 000 00

– – იხვები

ცალი

0105 15 000 00

– – ციცრები

ცალი

– დანარჩენი:
0105 94 000 00

– – შინაური ქათამი (Gallus domesticus)

ცალი

0105 99

– – დანარჩენი:

0105 99 100 00

– – – იხვები

ცალი

0105 99 200 00

– – – ბატები

ცალი

0105 99 300 00

– – – ინდაურები

ცალი

0105 99 500 00

– – – ციცრები

ცალი

0106

ცოცხალი ცხოველები დანარჩენი:
– ძუძუმწოვრები:

0106 11 00

– – პრიმატები:

0106 11 001 00

– – – სამეცნიერო-კვლევითი მიზნებისათვის

ცალი

0106 11 009 00

– – – დანარჩენი

ცალი

– – ვეშაპები, დელფინები და ზღვის გოჭები (ძუძუმწოვრები Cetacea რიგისა); ლამანტინები და დიუგონები
0106 12 00

(ძუძუმწოვრები Sirenia რიგისა); სელაპები, ზღვის ლომები და ლომვეშაპები (ძუძუმწოვრები Pinnipedia
ქვერიგისა):

0106 12 001 00

– – – სამეცნიერო-კვლევითი მიზნებისათვის

ცალი

0106 12 009 00

– – – დანარჩენი

ცალი

0106 13

– – აქლემები და სხვა აქლემებისნაირნი (Camelidae):

0106 13 001 00

– – – სამეცნიერო-კვლევითი მიზნებისათვის

ცალი

0106 13 009 00

– – – დანარჩენი

ცალი

0106 14

– – ბოცვერები და კურდღლები:

0106 14 10

– – – ბოცვრები შინაური:

0106 14 101 00

– – – – სამეცნიერო-კვლევითი მიზნებისათვის

ცალი

0106 14 109 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

0106 14 90

– – – დანარჩენი:

0106 14 901 00

– – – – სამეცნიერო-კვლევითი მიზნებისათვის

—

0106 14 909 00

– – – – დანარჩენი

—

0106 19

– – დანარჩენი:

0106 19 001 00

– – – სამეცნიერო-კვლევითი მიზნებისათვის

—

0106 19 009 00

– – – დანარჩენი

—

0106 20 00

– რეპტილიები (გველთა და კუთა ჩათვლით):

0106 20 001 00

– – სამეცნიერო-კვლევითი მიზნებისათვის

ცალი

0106 20 009 00

– – დანარჩენი

ცალი

– ფრინველები:
0106 31 00

– – მტაცებელი ფრინველები:

0106 31 001 00

– – – სამეცნიერო-კვლევითი მიზნებისათვის

ცალი

0106 31 009 00

– – – დანარჩენი

ცალი

0106 32 00

– – თუთიყუშისებრნი (თუთიყუშების, გრძელკუდა თუთიყუშების, არასა და კაკადუს ჩათვლით):

0106 32 001 00

– – – სამეცნიერო-კვლევითი მიზნებისათვის

ცალი

0106 32 009 00

– – – დანარჩენი

ცალი

0106 33

– – სირაქლემები; ემუ (Dromaius novaehollandiae):

0106 33 001 00

– – – სამეცნიერო-კვლევითი მიზნებისათვის

ცალი

0106 33 009 00

– – – დანარჩენი

ცალი

0106 39

– – დანარჩენი:

0106 39 100 00

– – – მტრედები

0106 39 80

– – – დანარჩენი:

0106 39 801 00

– – – – სამეცნიერო-კვლევითი მიზნებისათვის

—

0106 39 809 00

– – – – დანარჩენი

—

ცალი

– მწერები:
0106 41

– – ფუტკრები:

0106 41 001 00

– – – სამეცნიერო-კვლევითი მიზნებისათვის

—

0106 41 009 00

– – – დანარჩენი

—

0106 49

– – დანარჩენი:

0106 49 001 00

– – – სამეცნიერო-კვლევითი მიზნებისათვის

—

0106 49 009 00

– – – დანარჩენი

—

0106 90 00

– დანარჩენი:

0106 90 001 00

– – ცხოველები სამეცნიერო-კვლევითი მიზნებისათვის

—

0106 90 009 00

– – დანაჩენი

—

ჯგუფი 02
ხორცი და ხორცის საკვები სუბპროდუქტები

შენიშვნა:
მოცემულ ჯგუფში არ ჩაირთვება:

ა) 0201–0208 ან 0210 სასაქონლო პოზიციების პროდუქტები, ადამიანის საკვებად უვარგისი;
ბ) ცხოველების ნაწლავები, ბუშტები ან კუჭები (სასაქონლო პოზიცია 0504) ან ცხოველების
სისხლი (სასაქონლო პოზიცია 0511 ან 3002); ან
გ) ცხოველური ცხიმები, გარდა 0209 სასაქონლო პოზიციის პროდუქტებისა (ჯგუფი 15).
დამატებითი შენიშვნები:
1A. ქვემოთ ჩამოთვლილი ტერმინები აღნიშნავენ:
ა) „მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის დაუფეშხოებელი ნაკლავი“ 0201 10 და 0202 10
სუბპოზიციებში – დაკლული ცხოველების მთლიანი ნაკლავი სისხლისგან დაცლის, გამოშიგვნისა
და გატყავების შემდეგ, იმპორტირებადი თავით ან თავის გარეშე, ფეხებით ან უფეხებოდ, სხვა
მოუცილებელი სუბპროდუქტებით ან მათ გარეშე. თუ დაუფეშხოებელი ნაკლავის იმპორტირება
ხდება თავის გარეშე, მაშინ ეს უკანასნელი მოჭრილი უნდა იყოს ატლანტოკეფური სახსრის არეში.
დაუფეშხოებელი ნაკლავის უფეხებოდ იმპორტირებისას უკანასკნელი მოჭრილი უნდა იყოს წინა
ტერფისწინატერფის ან უკანა ტერფისწინატერფის სახსარში; „დაუფეშხოებელი ნაკლავი“ უნდა
შეიცავდეს დაუფეშხოებელი ნაკლავის წინა ნაწილს ყველა ძვლითა და გადანაჭრით, ამასთან,
კისრის ნაწილი და ბეჭის ნაწილის ნეკნების კიდე უნდა შეიცავდნენ 10-ზე მეტ წყვილ ნეკნს;
ბ) „მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის დაფეშხოებული ნაკლავი“ 0201 10 და 0202 10
სუბპოზიციებში – პროდუქტი, მიღებული დაუფეშხოებელი ნაკლავის კისრის, მკერდის, წელისა და
გავის ხერხემლის, აგრეთვე მკერდის ძვლისა და საჯდომ-ბოქვენის შენაზარდის ცენტრებზე
სიმეტრიული გაჩეხვით; ,,დაფეშხოებული ნაკლავი“ უნდა შეიცავდეს დაფეშხოებული ნაკლვის
წინა ნაწილს ყველა ძვლითა და გადანაჭრით, ამასთან, კისრის ნაწილი და ბეჭის ნაწილის ნეკნების
კიდე უნდა შეიცავდეს 10-ზე მეტ ნეკნს;
გ) „კომპენსირებული ნაოთხალები“ 0201 20 200 და 0202 20 100 ქვესუბპოზიციებში –
დაფეშხოებული ნაკლავის ნაწილი, რომელიც შედგება:
– ან მეათე ნეკნის დონეზე ჩამოჭრილი წინა ნაოთხალისაგან, ყველა ძვლითა და გადანაჭრით,
კისრის ნაწილითა და ბეჭის ნაწილის ნეკნების კიდით ყველა ძვლითა და გადანაჭრით, და მესამე
ნეკნის დონეზე ჩამოჭრილი უკანა ნაოთხალისაგან ყველა ძვლით, ბარძაყითა და ჩალაღაჯით;
– ან მეხუთე ნეკნის დონეზე მთელი მუცლის ნაწილითა და მკერდით ჩამოჭრილი წინა
ნაოთხალისაგან, კისრის ნაწილითა და ბეჭის ნაწილის ნეკნების კიდით და მერვე ნეკნის დონეზე
ჩამოჭრილი უკანა ნაოთხალისაგან ყველა ძვლით, ბარძაყითა და ჩალაღაჯით;
„კომპენსირებული ნაოთხალების“ შემადგენელი წინა და უკანა ნაოთხალების მიწოდება
საიმპორ-ტოდ უნდა ხდებოდეს ერთდროულად და თანაბარი რაოდენობით, ისე, რომ წინა
ნაოთხალების საერთო მასა ტოლი უნდა იყოს უკანა ნაოთხალების საერთო მასისა. ამასთან
დასაშვებია საქონლის პარტიის ორი ნაწილის მასებს შორის გარკვე-ული სხვაობა პარტიის უფრო
მძიმე ნაწილის (წინა ან უკანა ნაოთხალების) მასის არა უმეტესი 5% -ისა;
დ) „გაუყოფელი წინა ნაოთხალები“ 0201 20 300 და 0202 20 300 ქვესუბპოზიციებში –
დაუფეშხოებელი ნაკლავის წინა ნაწილი ყველა ძვლითა და გადანაჭრით, კისრის ნაწილითა და
ბეჭის ნაწილის ნეკნების კიდით, რომელიც შეიცავს ნეკნების მინიმუმ ოთხ და მაქსიმუმ ათ წყვილს
(ნეკნების პირველი ოთხი წყვილი მთლიანი უნდა იყოს, დანარჩენები შეიძლება იყოს გაჩეხილი),
მუცლის ნაწილით ან მუცლის ნაწილის გარეშე;
ე) „გაყოფილი წინა ნაოთხალები“ 0201 20 300 და 0202 20 300 ქვესუბპოზიციებში –
დაფეშხოებული ნაკლავის წინა ნაწილი ყველა ძვლითა და გადანაჭრით, კისრის ნაწილით და ბეჭის
ნაწილის ნეკნების კიდით, რომელიც შეიცავს მინიმუმ ოთხ და მაქსიმუმ ათ ნეკნს (პირველი ოთხი

ნეკნი უნდა იყოს მთლიანი, დანარჩენი შეიძლება იყოს გაჩეხილი), მუცლის ნაწილით ან მუცლის
ნაწილის გარეშე;
ვ) „გაუყოფელი უკანა ნაოთხალები“ 0201 20 500 და 0202 20 500 ქვესუბპოზიციებში –
დაუფეშხოებელი ნაკლავის უკანა ნაწილი ყველა ძვლით, ბარძაყითა და ჩალაღაჯით, სუკის
ნაწილის ჩათვლით, რომელიც შეიცავს მთლიანი ან გაჩეხილი ნეკნების მინიმუმ სამ წყვილს, კანჭით
ან კანჭის გარეშე, მუცლის ნაწილით ან მუცლის ნაწილის გარეშე;
ზ) „გაყოფილი უკანა ნაოთხალები“ 0201 20 500 და 0202 20 500 ქვესუბპოზიციებში –
დაფეშხოებული ნაკლავის უკანა ნაწილი ყველა ძვლით, ბარძაყითა და ჩალაღაჯით, სუკის ნაწილის
ჩათვლით, რომელიც შეიცავს სამ მთლიან ან გაჩეხილ ნეკნს, კანჭით ან კანჭის გარეშე, მუცლის
ნაწილით ან მუცლის ნაწილის გარეშე;
თ) 1. გადანაჭრები „ბეჭი“ და „ბეჭის ნაწილი სხივის ძვლით“ 0202 30 500 ქვესუბპოზიციაში –
წინა ნაოთხალის ზურგის ნაწილი, ბეჭის ნაწილის ხერხემლის კიდის ჩათვლით, მიღებული
მინიმუმ ოთხი და მაქსიმუმ ათნეკნიანი წინა ნაოთხალისგან დაუფეშხოებელი ნაკლავის გაჩეხვის
გზით სწორი ხაზის გასწვრივ პირველი ნეკნის მკერდის ძვლის პირველ სეგმენტთან შენაწევრების
წერტილიდან მეათე ნეკნზე დიაფრაგმის გადანაკეცის წერტილამდე;
2. გადანაჭერი „მკერდი“ 0202 30 500 ქვესუბპოზიციაში – წინა ნაოთხალის ქვედა ნაწილი,
მკერდის წინა კიდის და მკერდის უკანა კიდის ჩათვლით.
1B. პროდუქტები მოხსენებული მოცემული ჯგუფის 1A ა) – გ) დამატებით შენიშვნებში
შეიძლება იყვნენ წარმოდგენილი როგორც ხერხემალთან ერთად, ასევე მის გარეშე.
1C. 1A პუნქტის შესაბამისად მთლიანი ან გაჩეხილი ნეკნების რაოდენობის განსაზღვრისას
იანგარიშება მხოლოდ ის ნეკნები, რომლებიც არ არიან მოცილებული ხერხემლისაგან. ხერხემლის
არარსებობის შემთხვევაში გათვალისწინებული უნდა იყოს მხოლოდ მთელი ან გაჩეხილი ნეკნები,
რომლებიც ამოცლილ ხერხემალზე იყო მიერთებული.
2A. ქვემოთ ჩამოთვლილი ტერმინები აღნიშნავენ:
ა) „დაუფეშხოებელი ნაკლავი და დაფეშხოებული ნაკლავი“ 0203 11 100 და 0203 21 100
ქვესუბპოზიციებში – დაკლული ღორები შინაური ღორების დაუფეშხოებელი ნაკლავის სახით
სისხლისაგან დაცლის, გამოშიგნვის, ჯაგრისა და ჩლიქების მოშორების შემდეგ. დაფეშხოებულ
ნაკლავს ღებულობენ მთლიანი დაუფეშხოებელი ნაკლავის გაჩეხვით კისრის, მკერდის, წელისა და
გავის ყველა მალის ცენტრზე, აგრეთვე მკერდის ძვლის და საჯდომ-ბოქვენის შენაზარდის
ცენტრზე. როგორც დაუფეხშოებელი, ისე დაფეშხოებული ნაკლავი შეიძლება იყოს თავით ან
უთავოდ, ფეხებით, თირკმლის ქონით, თირკმე-ლებით, კუდით, დიაფრაგმით ან მათ გარეშე.
დაფეშხოებულ ნაკლავს შეიძლება ამოცლილი ან ამოუცლელი ჰქონდეს ზურგის ტვინი, თავის
ტვინი და ენა. დაუფეშხოებელ და დაფეშხოებულ დედა ღორების ნაკლავს შეიძლება დატოვებული
ან მოშორებული ჰქონდეს ცური (სარძევე ჯირკვლები);
ბ) „ბარკალი“ (უკანა ბარკალი) 0203 12 110, 0203 22 110, 0210 11 110 და 0210 11 310
ქვესუბპოზიციებში – დაფეშხოებული ნაკლავის უკანა (კუდის) ნაწილი, ძვლების ჩათვლით, ფეხით
და უფეხოდ, კანჭით, ტყავითა და კანქვეშა ქონით ან მათ გარეშე.
ბარკალი (უკანა ბარკალი) დაფეშხოებული ნაკლავისაგან გამოიყოფა იმ ხაზის გასწვრივ,
რომელიც მოიცავს, ყველაზე მეტი, წელის უკანასკნელ მალას;
გ) „წინა კიდე“ 0203 19 110, 0203 29 110, 0210 19 300 და 0210 19 600 ქვესუბპოზიციებში –
დაფეშხოებული ნაკლავის წინა (თავის) ნაწილი თავის გარეშე, ძვლების ჩათვლით, ფეხით, ბეჭის
ჩამონაჭრით, ტყავითა და კანქვეშა ქონით ან მათ გარეშე.

წინა კიდე დაფეშხოებული ნაკლავისაგან გამოიყოფა იმ ხაზის გასწვრივ, რომელიც მოიცავს,
ყველაზე მეტი, მკერდის მეხუთე მალას.
წინა კიდის ზედა (ზურგის) ნაწილი, რომელიც შეიცავს ან არ შეიცავს ბეჭის ძვალს
მიმაგრებული კუნთებით (კისრის ნაწილი და გადანაჭერი ახალი ხორცის სახით ან საბეკონე
ნახევრის კისრის ნაწილი დამარილებული სახით), ითვლება ბარკლის ჩამონაჭრად, თუ იგი
გამოეყოფა წინა კიდის ქვედა (მუცლის) ნაწილს, ყველაზე მეტი, იმ ხაზის გასწვრივ გაჩეხვით,
რომელიც გადის უშუალოდ ხერხემლის ქვეშ;
დ) „ბეჭი“ (წინა ბარკალი), 0203 12 190, 0203 22 190, 0210 11 190 და 0210 11 390
ქვესუბპოზიციებში – წინა კიდის ქვედა ნაწილი, რომელიც შეიცავს ან არ შეიცავს ბეჭის ძვალს მასზე
მიმაგრებული კუნთებით, ძვლების ჩათვლით, ბეჭის ჩამონაჭრით, ტყავითა და კანქვეშა ქონით ან
მათ გარეშე.
ბეჭის ძვალი მასზე მიმაგრებული კუნთებით, რომლის იმპორტირება ცალკე ხდება,
მიეკუთვნება მოცემულ სასაქონლო პოზიციას, როგორც წინა ბარკლის ნაწილი;
ე) „ზემო მკერდი“ (კორეიკა) 0203 19 130, 0203 29 130, 0210 19 400 და 0210 19 700
ქვესუბპოზიციებში – დაფეშ-ხოებული ნაკლავის ზედა ნაწილი კისრის პირველი მალიდან კუდის
მალებამდე, ძვლების ჩათვლით, სუკით, ბეჭის ძვლით, კანქვეშა ქონით, ტყავითა ან მათ გარეშე.
ზემო მკერდი (კორეიკა) დაფეშხოებული ნაკლავის ქვედა ნაწილისაგან გამოიყოფა უშუალოდ
ხერხემლის ქვეშ გამავალ ხაზზე გაჩეხვით;
ვ) „მკერდი“ 0203 19 150, 0203 29 150, 0210 12 110 და 0210 12 190 ქვესუბპოზიციებში
– დაფეშხოებული ნაკლავის ქვედა ნაწილი, მოთავსებული უკანა ბარკალსა და წინა ბარკალს
შორის, ჩვეულებრივ ცნობილი სახელით „სტრიკი“ [საბეკონე ნახევრის მკერდის ნაწილი], ძვლებით
ან უძვლოდ, მაგრამ კანით და კანქვეშა ქონით;
ზ) „საბეკონე ნახევარი“ 0210 19 100 ქვესუბპოზიცაში – ღორის დაფეშხოებული ნაკლავი თავის,
ყბის, ფერდების, ფეხების, კუდის, თირკმლის ქონის, თირკმელის, სუკის, ბეჭის ძვლის, მკერდის
ძვლის, ხერხემლის, თეძოს ძვლისა და დიაფრაგმის გარეშე;
თ) „სპენსერი“ 0210 19 100 ქვესუბპოზიცაში – საბეკონე ნახევარი უკანა ბარკლის გარეშე,
ძვლებგამოცლილი ან ძვლებგამო-უცლელი;
ი) „ღორის ფერდის 3/4" ,, 0210 19 200 ქვესუბპოზიცაში – საბეკონე ნახევარი წინა კიდის გარეშე,
ძვლებგამოცლილი ან ძვლებგამოუცლელი;
კ) „ღორის შუა ნაწილი“ 0210 19 200 ქვესუბპოზიციაში – საბეკონე ნახევარი უკანა ბარკლის და
წინა კიდის გარეშე, ძვლებგამოცლილი ან ძვლებგამოუცლელი;
მოცემულ ქვესუბპოზიციაში ჩაირთვება აგრეთვე ღორის შუა ნაწილის გადანაჭრები,
რომლებიც შეიცავენ ზემო მკერდის („კორეიკა“) და მკერდის ქსოვილებს, ღორის შუა ნაწილში
მთლიანად მათი ბუნებრივი შემცველობის პროპორციულად.
2B. 2A(ვ) პუნქტში აღნიშნული გადანაჭრების ნაწილები ერთსა და იმავე სუბპოზიციებში
ხვდებიან მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი შეიცავენ კანს და კანქვეშა ცხიმს.
თუ 0210 11 110 და 0210 11 190, აგრეთვე 0210 11 310, 0210 11 390, 0210 19 300 და 0210 19 600
ქვესუბპოზი-ციებში მოხვედრილი გადანაჭრები მიღებულია საბე-კონე ნახევრისაგან, რომელსაც
უკვე მოცილებული აქვს 2A (ზ) პუნქტში დასახელებული ძვლები, მაშინ დაჭრის ხაზები უნდა
გადიოდნენ შესაბამისად 2A (ბ, გ, დ) პუნქტებში აღნიშნულ ხაზებზე; ნებისმიერ შემთხვევაში ეს
გადანაჭრები ან მათი ნაწილები უნდა შეიცავდნენ ძვლებს.
2C. 0206 49 00 და 0210 99 490 ქვესუბპოზიციები უნდა ჩაირთოს, კერძოდ, შინაური ღორების
თავები ან თავების ნახევრები, ტვინით, ყბით ან ენით ან მათ გარეშე და მათი ნაწილები.

თავის მოცილება დანარჩენი დაფეშხოებული ნაკლავისაგან ხდება:
- თავის პირდაპირი მოჩეხვით თავის ქალის პარალელურად; ან
თავის მოჩეხვით თავის ქალის პარალელურად თვალების დონემდე და შემდეგ ცერად წინა
მხარესთან მიმართებაში, ისე რომ ყბები მიმაგრებული დარჩეს დაფეშხოვებულ ნაკლავზე.
ყბები, ღორის დინგები და ყურები, აგრეთვე თავის მიმდებარე რბილობი, კერძოდ კეფის
მხრიდან (ყბების ჩათვლით), მიეკუთვნებიან თავის ნაწილებს. წინა კიდის უძვლო ხორცი (ყბების
ჩათვლითხვდება 0203 19 550, 0203 29 550, 0210 19 500 ან 0210 19 810 ქვესუბპოზიციებში)
კონკრეტული პირო-ბების გათვალისწინებით.
2D. „ღორის კანქვეშა ქონი“ 0209 10 110 და 0209 10 190 ქვესუბპოზიციებში აღნიშნავს ცხოველის
კანის ქვეშ დაგროვილ ცხიმს და მასთან დაკავშირებულ ცხიმოვან ქსოვილებს, მიუხედავად იმისა,
თუ დაუფეშხოებელი ნაკლავის რომელი ნაწილისაგან არის მიღებული; ნებისმიერ შემთხვევაში
ცხიმოვანი ქსოვილების მასა უნდა აღემატებოდეს ტყავის მასას.
ამ ქვესუბპოზიციებში ჩაირთვება აგრეთვე ტყავისგან მოცილებული ღორის კანქვეშა ქონიც.
2E. 0210 11 310, 0210 11 390, 0210 12 190 და 0210 19 600–0210 19 890 ქვესუბპოზიციებში
პროდუქტები, რომელთაც ხორცში შეფარდება წყალი/ცილა ტოლი ან ნაკლები აქვთ 2,8-ზე (ცილა =
აზოტის შემცველობა ხ 6,25), ითვლება „გაუწყლოებულად ან შებოლილად“.
3A. 0204 სასაქონლო პოზიციაში გამოყენებული შემდეგი ტერმინები აღნიშნავენ:
ა) „დაუფეშხოებელი ნაკლავი“ 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41 სუბპოზიციებში და 0204 50 110
და 0204 50 510 ქვესუბპოზიციებში ჩართული – დაკლული ცხოველების მთლიანი დაუფეშხოებელი
ნაკლავი სისხლისგან დაცლის, გამოშიგვნის და გატყავების შემდეგ, იმპორტირებადი თავიანად ან
თავის გარეშე, ფეხებით ან უფეხებოდ, სხვა მოუცილებელი სუბპროდუქტებით ან მათ გარეშე. თუ
დაუფეშხოებელი ნაკლავის იმპორტირება ხდება თავის გარეშე, მაშინ ეს უკანასკნელი მოჭრილი
უნდა იყოს ატლანტოკეფური სახსრის არეში. დაუფეშხოებელი ნაკლავის უფეხებოდ იმპორტირებისას, ფეხები მოჭრილი უნდა იყოს მაჯამტევნის ან ტერფისწინა-ტერფის სახსარში;
ბ) „დაფეშხოებული ნაკლავი“ 0204 10, 0204 21, 0204 30, 0204 41 სუბპოზიციებში და 0204 50 110
და 0204 50 510 ქვესუბპოზიციებში – პროდუქტი, რომელიც მიიღება მთლიანი დაუფეშხოებელი
ნაკლავის კის-რის, მკერ-დის, წელისა და გავის ყველა მალის, აგრეთვე მკერდის ძვლისა და
საჯდომბოქვენის შენაზარდის ცენტრებზე სიმეტრიული გაჩეხვის შედეგად;
გ) „მოკლე დაჭრის წინა ნაოთხალები“ 0204 22 100, 0204 42 100, 0204 50 130 და 0204 50 530
ქვესუბპოზიციებში – დაუფეშხოებელი ნაკლავის წინა ნაწილი მკერდით ან მკერდის გარეშე, ყველა
ძვლითა და ბეჭებით, ბეჭის ჩამონაჭრით, კისრის ჩამონაჭრით, და ზურგ-კისრის ნაწილით,
ხერხემლის მიმართ სწორი კუთხით ჩამოჭრილი, რომელიც შეიცავს მინიმუმ ხუთ და მაქსიმუმ
შვიდ წყვილ მთელ ან გაჩეხილ ნეკნს;
დ) „მოკლე დაჭრის წინა ნაოთხალი“ 0204 22 100, 0204 42 100, 0204 50 130 და 0204 50 530
ქვესუბპოზიციებში – დაფეშხოებული ნაკლავის წინა ნაწილი მკერდით ან მკერდის გარეშე, ყველა
ძვლითა და ბეჭით, ბეჭის ჩამონაჭრით, კისრის ჩამონაჭრით, და ზურგ-კისრის ნაწილით, ხერხემლის
მიმართ სწორი კუთხით ჩამოჭრილი, რომელიც შეიცავს მინიმუმ ხუთ და მაქსიმუმ შვიდ მთელ ან
გაჩეხილ ნეკნს;
ე) „ზურგის ნაწილის ხერხემლის კიდეები და/ან თირკმელის ნაწილები“ – 0204 22 300, 0204 42
300, 0204 50 150 და 0204 50 550 ქვესუბპოზიციებში – დაუფეშხოებელი ნაკლავის დარჩენილი
ნაწილი, მისგან მენჯ-ბარძაყის ნაწილების კანჭებით და მოკლე დაჭრის წინა ნაოთხალების
თირკმლებით ან მათ გარეშე მოცილების შემდეგ; თირკმლის ნაწილისაგან მოცილებისას ზურგის
ნაწილის ხერხემლის კიდეებს უნდა ჰქონდეთ, მინიმუმ ხუთი წელის მალა; ხერ-ხემლის

კიდეებისგან მოცილების შემდეგ თირკმლის ნაწილებს უნდა ჰქონდეთ არანაკ-ლებ ხუთი წყვილი
მთელი ან გაჩეხილი ნეკნი;
ვ) „ზურგის ნაწილის ხერხემლის კიდე და/ან თირკმლის ნაწილი“ – 0204 22 300, 0204 42 300,
0204 50 150 და 0204 50 550 ქვესუბპოზიციებში – დაფეშხოებული ნაკლავის დარჩენილი ნაწილი,
მისგან მენჯ-ბარძაყის ნაწილის კანჭით და მოკლე წინა ნაოთხალების თირკმლით ან მის გარეშე
მოცილების შემდეგ; თირკმლის ნაწილისაგან მოცილებისას ზურგის ნაწილის ხერხემლის კიდეს
უნდა ჰქონდეს მინიმუმ ხუთი წელის მალა; თირკმლის ნაწილს ხერხემლის კიდისგან მოცილების
შემდეგ უნდა ჰქონდეს მინიმუმ ხუთი მთელი ან გაჩეხილი ნეკნი;
ზ) „მენჯ-ბარძაყის ნაწილები კანჭებით“ – 0204 22 500, 0204 42 500, 0204 50 190 და 0204 50 590
ქვესუბპოზიციებში – დაუფეშხოებელი ნაკლავის უკანა ნაწილი, ყველა ძვლისა და უკანა კანჭების
ჩათვლით, ჩამოჭრილი სწორი კუთხით ხერხემლის მიმართ წელის მეექვსე მალის დონეზე
უშუალოდ დიაფრაგმის ქვეშ ან გავის მეოთხე მალის დონეზე დიაფრაგმის გავლით საჯდომბოქვენის შენაზარდის მიმართულებით;
თ) „მენჯ-ბარძაყის ნაწილი კანჭებით“ 0204 22 500, 0204 42 500, 0204 50 190 და 0204 50 590
ქვესუბპოზიციებში – დაფეშხოებული ნაკლავის უკანა ნაწილი, ყველა ძვლისა და უკანა კანჭის
ჩათვლით, ჩამოჭრილი სწორი კუთხით ხერხემლის მიმართ წელის მეექვსე მალის დონეზე
უშუალოდ დიაფრაგმის ქვეშ ან გავის მეოთხე მალის დონეზე დიაფრაგმის გავლით საჯდომბოქვენის შენაზარდის მიმართულებით;
3B. მთელი ან გაჩეხილი ნეკნების რიცხვის განსაზღვრისას, 3A პუნქტის შესაბამისად,
სათვალავში მიიღება მხოლოდ ხერხემალზე მიმაგრებული ნეკნები.
4. ქვემოთ მოყვანილი ტერმინები აღნიშნავენ:
ა) „დაუფეშხოებელი ნაკლავის ძვლებგამოუცლელი ნაწილები“ 0207 13 200 – 0207 13 600, 0207
14 200 – 0207 14 600, 0207 26 200 – 0207 26 700, 0207 27 200 – 0207 27 700, 0207 44 210 – 0207 44 610, 0207
45 210 – 0207 45 610, 0207 54 210 – 0207 54 610, 0207 55 210 – 0207 55 610 და 0207 60 210 – 0207 60 610
ქვესუბპოზიციებში – ნაწილები, ყველა ძვლის ჩათვლით;
(ა) პუნქტში აღწერილი დაუფეშხოებელი ნაკლავის ნაწილები, ოღონდ ნაწილობრივ
ძვლებგაცლილი, ჩართულია 0207 13 70, 0207 14 70, 0207 26 80, 0207 27 80, 0207 44 71, 0207 44 81, 0207
45 71, 0207 45 81, 0207 54 71, 0207 54 81, 0207 55 71, 0207 55 81 და 0207 60 81 ქვესუბპოზიციებში;
ბ) „ნახევრები“ – 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54 21,
0207 55 21 და 0207 60 21 ქვესუბპოზიციებში – შინაური ფრინველის ნაკლავის ნახევრები, მიღებული
მკერდისა და ხერხემლის გასწვრივ გაჭრის გზით;
გ) „ნაოთხალები“ – 0207 13 20, 0207 14 20, 0207 26 20, 0207 27 20, 0207 44 21, 0207 45 21, 0207 54
21, 0207 55 21 და 0207 60 21 ქვესუბპოზიციებში – მკერდის ნაოთხალები და ბარკლის ნაოთხალები,
მიღებული ნახევრების გაჭრით;
დ) „ფრთები მთლიანი, წვრილი ბოლოებით ან მათ გარეშე“ 0207 13 30, 0207 14 30, 0207 26 30,
0207 27 30, 0207 44 31, 0207 45 31, 0207 54 31, 0207 55 31 და 0207 60 31 ქვესუბპოზიციებში – შინაური
ფრინველის ნაკლავის ნაწილი, რომელიც მოიცავს მხრის, სხივის, იდაყვის ძვლებს მათი მიმდებარე
კუნთებით. წვრილი ბოლო, რომელიც მოიცავს მტევნის ძვალს, შეიძლება მოცილებულ იქნეს.
მოცემული გადანაჭერი მოცილებული უნდა იყოს შინაური ფრინველის ნაკლავისაგან სახსრებით;
ე) „მკერდები“ 0207 13 50, 0207 14 50, 0207 26 50, 0207 27 50, 0207 44 51, 0207 45 51, 0207 54 51,
0207 55 51 და 0207 60 51 ქვესუბპოზიციებში – შინაური ქათმის ნაკლავის ნაწილი, რომელიც მოიცავს
მკერდის ძვალსა და ნეკნებს მისი ორივე მხრიდან, მიმდებარე კუნთებით;

ვ) „ბარკლები“ 0207 13 60, 0207 14 60, 0207 44 61, 0207 45 61, 0207 54 61, 0207 55 61 და 0207 60 61
ქვესუბპოზიციებში – შინაური ფრინველის ნაკლავის ნაწილები, რომლებიც მოიცავენ დიდი კანჭისა
და პატარა კანჭის ძვლებს მიმდებარე კუნთებით. მოცემული გადანაჭერი მოცილებული უნდა იყოს
შინაური ფრინველის ნაკლავისაგან სახსრებით;
ზ) „ინდაურის კანჭები“ 0207 26 600 და 0207 27 600 ქვესუბპოზიციებში – ინდაურის ნაჭრები,
რომლებიც მოიცავენ დიდი კანჭისა და პატარა კანჭის ძვლებს მიმდებარე კუნთებით. მოცემული
გადანაჭერი მოცილებული უნდა იყოს შინაური ფრინველის ნაკლავისაგან სახსრებით;
თ) „ინდაურის ფეხები, გარდა კანჭებისა“ 0207 26 700 და 0207 27 700 ქვესუბპოზიციებში –
ინდაურის ნაჭრები, რომელებიც მოიცავენ თეძოს მიმდებარე კუნთებით ან თეძოს დიდი კანჭისა და
პატარა კანჭის ძვლებითა და მიმდებარე კუნთებით. მოცემული გადანაჭერი მოცილებული უნდა
იყოს შინაური ფრინველის ნაკლავისაგან სახსრებით;
ი) „ბატის ან იხვის პალეტოტები“ 0207 44 71, 0207 45 71, 0207 54 71 და

0207 55 71

ქვესუბპოზიციებში – ბატებისა ან იხვების ნაკლავი, გაპუტული და მთლიანად გამოშიგნული,
თავებისა და ფეხის ტერფების გარეშე, ჩონჩხის ძვლების (მკერდის ძვლის, ნეკნების, ხერხემლისა და
გავის) მოცილების შემდეგ, მაგრამ თეძოს ძვლის, დიდი კანჭის ძვლისა და მხრის ძვლის
შენარჩუნებით.
5.

მოცემული

ჯგუფის

ნარევებისათვის

ბაჟის

სიდიდე

უნდა

გამოითვლებოდეს

შემდეგნაირად:
ა) ნარევებისათვის, რომლებშიც ერთ-ერთი კომპონენტი შეადგენს არანაკლებ 90 მას.%-ისა,
გამოიყენება ამ კომპონენტისათვის დაწესებული საბაჟო გადასახადის განაკვეთი;
ბ) სხვა ნარევებისათვის გამოიყენება იმ კომპონენტის საბაჟო გადასახადის განაკვეთი,
რომელიც იძლევა ყველაზე დიდ გადასახადს.
6A. ხორცი სანელებლებით თბური კულინარული დამუშავების გარეშე ჩაირთვება 16 ჯგუფში.
„ხორცი სანელებლებით“ არ უნდა ექვემდებარებოდეს თბურ კულინარულ დამუშავებას, ამასთან
სანელებელი უნდა იყოს ან პროდუქტის შიგნით ან მთელ ზედაპირზე, და ის ან უნდა ჩანდეს
შეუიარაღებელი თვალით ან ადვილად განისაზღვრებოდეს გემოთი.
6B. 0210 სასაქონლო პოზიციის პროდუქტები, შენელებული დამზადების პროცესში,
ჩაირთვებიან მოცემულ სასაქონლო პოზიციაში იმ პირობით, რომ სანელებლის დამატებამ არ
შეცვალა პროდუქტის განმასხვავებელი ნიშან-თვისებები.
7. 0210 11 – 0210 93 სასაქონლო სუბპოზიციებში ტერმინები „ხორცი და ხორცის საკვები
სუბპროდუქტები, დამარილებული ან მარილ-წყალში“ აღნიშნავს ხორცს და საკვებად ვარგის
სუბპროდუქტებს, მარილით თანაბრად გაჟღენთილს, მარილის საერთო შემცველობით არანაკლებ
1,2 მას.%.-ისა იმ პირობით, რომ მარინადი უზრუნველყოფს დიდხანს შენახვას. 0210 99 სასაქონლო
სუბპოზიციაში ტერმინები „ხორცი და ხორცის საკვები სუბპროდუქტები, დამარილებული ან
მარილ-წყალში“ აღნიშნავს ხორცს და საკვებად ვარგის სუბპროდუქტებს, მარილით თანაბრად
გაჟღენთილს, მარილის საერთო შემცველობით არანაკლებ 1,2 მას.%.-ისა.

დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

0201

ხორცი მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვისა, ახალი ან გაცივებული:

0201 10 000 00

– დაუფეშხოებელი ნაკლავი და დაფეშხოებული ნაკლავი

0201 20

– დანარჩენი გადანაჭრები, ძვლებგამოუცლელი:

—

0201 20 200 00

– – ,,კომპენსირებული” ნაოთხალები

—

0201 20 300 00

– – დაუნაწევრებელი ან დანაწევრებული წინა ნაოთხალები

—

0201 20 500 00

– – დაუნაწევრებელი ან დანაწევრებული უკანა ნაოთხალები

—

0201 20 900 00

– – დანარჩენი

—

0201 30 000 00

– ძვლებგამოცლილი

—

0202

ხორცი მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვისა, გაყინული:

0202 10 000 00

– დაუფეშხოებელი ნაკლავი და დაფეშხოებული ნაკლავი

0202 20

– სხვა გადანაჭრები, ძვლებგამოუცლელი:

0202 20 100 00

– – ,,კომპენსირებული” ნაოთხალები

—

0202 20 300 00

– – დაუნაწევრებელი ან დანაწევრებული წინა ნაოთხალები

—

0202 20 500 00

– – დაუნაწევრებელი ან დანაწევრებული უკანა ნაოთხალები

—

0202 20 900 00

– – დანარჩენი

—

0202 30

– ძვლებგამოცლილი:

—

– – წინა ნაოთხალები, მთლიანი ან დაჭრილი მაქსიმუმ ხუთ ნაჭრად, ამასთან თითოეული ნაოთხალი
0202 30 100 00

წარმოდგენილია ერთ ბლოკად; „კომპენსირებული“ ნაოთხალები წარმოდგენილია ორ ბლოკად,
რომელთაგან ერთი შეიცავს წინა ნაოთხალს, მთლიანს ან დაჭრილს მაქსიმუმ ხუთ ნაჭრად, მეორე - უკანა

—

ნაოთხალს, სუკის გამოკლებით, ერთ ნაჭრად
0202 30 500 00

– – ბეჭი და ბეჭის ნაწილი სხივის ძვლით და მკერდი

—

0202 30 900 00

– – დანარჩენი

—

0203

ხორცი ღორისა ახალი, გაცივებული ან გაყინული:
– ახალი ან გაცივებული:

0203 11

– – დაუფეშხოებელი ნაკლავი და დაფეშხოებული ნაკლავი:

0203 11 100 00

– – – შინაური ღორების

—

0203 11 900 00

– – – დანარჩენი

—

0203 12

– – ბარკლები, ბეჭები და მათი გადანაჭრები, ძვლებგამოუცლელი:
– – – შინაური ღორების:

0203 12 110 00

– – – – ბარკლები და მათი გადანაჭრები

—

0203 12 190 00

– – – – ბეჭები და მათი გადანაჭრები

—

0203 12 900 00

– – – დანარჩენი

—

0203 19

– – დანარჩენი:
– – – შინაური ღორების:

0203 19 110 00

– – – – წინა კიდეები და მათი გადანაჭრები

—

0203 19 130 00

– – – – ზემო მკერდი (,,კორეიკა”) და მისი გადანაჭრები, ძვლებგამოუცლელი

—

0203 19 150 00

– – – – მკერდი შუაშრითა და მისი გადანაჭრები

—

– – – – დანარჩენი:
0203 19 550 00

– – – – – ძვლებგამოცლილი

—

0203 19 590 00

– – – – – დანარჩენი

—

0203 19 900 00

– – – დანარჩენი

—

– გაყინული:
0203 21

– – დაუფეშხოებელი ნაკლავი და დაფეშხოებული ნაკლავი:

0203 21 100 00

– – – შინაური ღორების

—

0203 21 900 00

– – – დანარჩენი

—

0203 22

– – ბარკლები, ბეჭები და მათი გადანაჭრები, ძვლებგამოუცლელი:
– – – შინაური ღორების:

0203 22 110 00

– – – – ბარკლები და მათი გადანაჭრები

—

0203 22 190 00

– – – – ბეჭები და მათი გადანაჭრები

—

0203 22 900 00

– – – დანარჩენი

—

0203 29

– – დანარჩენი:
– – – შინაური ღორების:

0203 29 110 00

– – – – წინა კიდეები და მათი გადანაჭრები

—

0203 29 130 00

– – – – ზემო მკერდი (,,კორეიკა”) და მისი გადანაჭრები, ძვლებგამოუცლელი

—

0203 29 150 00

– – – – მკერდი შუაშრითა და მისი გადანაჭრები

—

– – – – დანარჩენი:
0203 29 550 00

– – – – – ძვლებგამოცლილი

—

0203 29 590 00

– – – – – დანარჩენი

—

0203 29 900 00

– – – დანარჩენი

—

0204

ხორცი ცხვრისა ან თხისა ახალი, გაცივებული ან გაყინული:

0204 10 000 00

– ბატკნების დაუფეშხოებელი ნაკლავი და დაფეშხოებული ნაკლავი, ახალი ან გაცივებული

—

– ხორცი ცხვრისა დანარჩენი, ახალი ან გაცივებული:
0204 21 000 00

– – დაუფეშხოებელი ნაკლავი და დაფეშხოებული ნაკლავი

0204 22

– – დანარჩენი გადანაჭრები, ძვლებგამოუცლელი:

0204 22 100 00

– – – მოკლე დაჭრის წინა ნაოთხალები

—

0204 22 300 00

– – – ზურგის ნაწილის ხერხემლის კიდეები და/ან თირკმლის ნაწილები

—

0204 22 500 00

– – – მენჯ-ბარძაყის ნაწილები კანჭებით

—

0204 22 900 00

– – – დანარჩენი

—

0204 23 000 00

– – ძვლებგამოცლილი

—

0204 30 000 00

– ბატკნების დაუფეშხოებელი ნაკლავი და დაფეშხოებული ნაკლავი, გაყინული

—

—

– ცხვრის ხორცი დანარჩენი, გაყინული:
0204 41 000 00

– – დაუფეშხოებელი ნაკლავი და დაფეშხოებული ნაკლავი

0204 42

– – გადანაჭრები დანარჩენი ძვლებგამოუცლელი:

0204 42 100 00

– – – მოკლე დაჭრის წინა ნაოთხალები

—

0204 42 300 00

– – – ზურგის ნაწილის ხერხემლის კიდეები და/ან თირკმლის ნაწილები

—

0204 42 500 00

– – – მენჯ-ბარძაყის ნაწილები კანჭებით

—

0204 42 900 00

– – – დანარჩენი

—

0204 43

– – ძვლებგამოცლილი:

0204 43 100 00

– – – ბატკნების

—

0204 43 900 00

– – – დანარჩენი

—

0204 50

– ხორცი თხის:

—

– – ახალი ან გაცივებული:
0204 50 110 00

– – – დაუფეშხოებელი ნაკლავი და დაფეშხოებული ნაკლავი

—

0204 50 130 00

– – – მოკლე დაჭრის წინა ნაოთხალები

—

0204 50 150 00

– – – ზურგის ნაწილის ხერხემლის კიდეები და/ან თირკმლის ნაწილები

—

0204 50 190 00

– – – მენჯ-ბარძაყის ნაწილები კანჭებით

—

– – – დანარჩენი:
0204 50 310 00

– – – – გადანაჭრები ძვლებგამოუცლელი

—

0204 50 390 00

– – – – გადანაჭრები ძვლებგამოცლილი

—

– – გაყინული:
0204 50 510 00

– – – დაუფეშხოებელი ნაკლავი და დაფეშხოებული ნაკლავი

—

0204 50 530 00

– – – მოკლე დაჭრის წინა ნაოთხალები

—

0204 50 550 00

– – – ზურგის ნაწილის ხერხემლის კიდეები და/ან თირკმლის ნაწილები

—

0204 50 590 00

– – – მენჯ-ბარძაყის ნაწილები კანჭებით

—

– – – დანარჩენი:
0204 50 710 00

– – – – გადანაჭრები ძვლებგამოუცლელი

—

0204 50 790 00

– – – – გადანაჭრები ძვლებგამოცლილი

—

0205 00

ხორცი ცხენების, ვირების, ჯორებისა ან ჯორცხენების, ახალი, გაცივებული ან გაყინული:

0205 00 200 00

– ახალი ან გაცივებული

—

0205 00 800 00

– გაყინული

—

0206

საკვები სუბპროდუქტები მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის, ღორების, ცხვრების, თხების, ცხენების,
ვირების, ჯორებისა ან ჯორცხენებისა, ახალი, გაცივებული ან გაყინული:

0206 10

– მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვისა, ახალი ან გაცივებული:

0206 10 100 00

– – ფარმაცევტული პროდუქციის საწარმოებლად

—

– – დანარჩენი:
0206 10 950 00

– – – მსხვილი დიაფრაგმა და წვრილი დიაფრაგმა

—

0206 10 980 00

– – – დანარჩენი

—

– მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვისა, გაყინული:
0206 21 000 00

– – ენები

—

0206 22 000 00

– – ღვიძლი

—

0206 29

– – დანარჩენი:

0206 29 100 00

– – – ფარმაცევტული პროდუქციის საწარმოებლად

—

– – – დანარჩენი:
0206 29 910 00

– – – – მსხვილი დიაფრაგმა და წვრილი დიაფრაგმა

—

0206 29 990 00

– – – – დანარჩენი

—

0206 30 000 00

– ღორისა, ახალი ან გაცივებული

—

– ღორისა, გაყინული:
0206 41 000 00

– – ღვიძლი

—

0206 49 000 00

– – დანარჩენი

—

0206 80

– ახალი ან გაცივებული, დანარჩენი:

0206 80 100 00

– – ფარმაცევტული პროდუქციის საწარმოებლად

—

– – დანარჩენი:
0206 80 910 00

– – – ცხენების, ვირების, ჯორებისა და ჯორცხენების

—

0206 80 990 00

– – – ცხვრებისა და თხების

—

0206 90

– გაყინული, დანარჩენი:

0206 90 100 00

– – ფარმაცევტული პროდუქციის საწარმოებლად

—

– – დანარჩენი:
0206 90 910 00

– – – ცხენების, ვირების, ჯორებისა და ჯორცხენების

—

0206 90 990 00

– – – ცხვრებისა და თხების

—

0207

ხორცი და საკვები სუბპროდუქტები 0105 სასაქონლო პოზიციაში მითითებული შინაური ფრინველისა,
ახალი, გაცივებული ან გაყინული:
– შინაური ქათმის (Gallus domesticus):

0207 11
0207 11 100 00
0207 11 300 00
0207 11 900 00
0207 12
0207 12 100 00
0207 12 900 00
0207 13

– – აუქნელი, ახალი ან გაცივებული:
– – – გაპუტული და ნახევრადგამოშიგნული, თავითა და ფეხის ტერფებით, წარმოდგენილი, როგორც ,,83
%-იანი წიწილები”
– – – გაპუტული და გამოშიგნული, თავისა და ფეხის ტერფების გარეშე, ოღონდ კისრით, გულით,
ღვიძლითა და კუნთოვანი კუჭით, წარმოდგენილი, როგორც ,,70 %-იანი წიწილები”
– – – გაპუტული და გამოშიგნული, თავისა და ფეხის ტერფების, კისრის, გულის, ღვიძლისა და კუნთოვანი
კუჭის გარეშე, წარმოდგენილი, როგორც ,,65 %-იანი წიწილები” ან წარმოდგენილი რომელიმე სხვა სახით

—
—
—

– – აუქნელი, გაყინული:
– – – გაპუტული და გამოშიგნული, თავისა და ფეხის ტერფების გარეშე, მადრამ კისრით, გულით,
ღვიძლითა და კუნთოვანი კუჭით, წარმოდგენილი, როგორც ,,70 %-იანი წიწილები”
– – – გაპუტული და გამოშიგნული, თავისა და ფეხის ტერფების, კისრის, გულის, ღვიძლისა და კუნთოვანი
კუჭის გარეშე, წარმოდგენილი, როგორც ,,65 %-იანი წიწილები” ან წარმოდგენილი რომელიმე სხვა სახით

—
—

– – ფრინველის ნაკლავის ნაწილები და სუბპროდუქტები, ახალი ან გაცივებული:
– – – ფრინველის ნაკლავის ნაწილები:

0207 13 100 00

– – – – ძვლებგამოცლილი

—

– – – – ძვლებგამოუცლელი:
0207 13 200 00

– – – – – ნახევრები ან ნაოთხალები

—

0207 13 300 00

– – – – – მთლიანი ფრთები, წვრილი ბოლოთი ან მის გარეშე

—

0207 13 400 00

– – – – – ზურგები, კისრები, ზურგები კისრებთან ერთად, კურტუმები და ფრთის წვრილი ბოლოები

—

0207 13 500 00

– – – – – მკერდები და მათი ნაჭრები

—

0207 13 600 00

– – – – – ბარკლები და მათი ნაჭრები

—

0207 13 700 00

– – – – – დანარჩენი

—

– – – სუბპროდუქტები:
0207 13 910 00

– – – – ღვიძლი

—

0207 13 990 00

– – – – დანარჩენი

—

0207 14

– – ფრინველის ნაკლავის ნაწილები და სუბპროდუქტები, გაყინული:
– – – ფრინველის ნაკლავის ნაწილები:

0207 14 100 00

– – – – ძვლებგამოცლილი

—

– – – – ძვლებგამოუცლელი:
0207 14 200 00

– – – – – ნახევრები ან ნაოთხალები

—

0207 14 300 00

– – – – – მთლიანი ფრთები, წვრილი ბოლოთი ან მის გარეშე

—

0207 14 400 00

– – – – – ზურგები, კისრები, ზურგები კისრებთან ერთად, კურტუმები და ფრთის წვრილი ბოლოები

—

0207 14 500 00

– – – – – მკერდები და მისი ნაჭრები

—

0207 14 600 00

– – – – – ფეხები და მათი ნაჭრები

—

0207 14 700 00

– – – – – დანარჩენი

—

– – – სუბპროდუქტები:
0207 14 910 00

– – – – ღვიძლი

—

0207 14 990 00

– – – – დანარჩენი

—

– ინდაურების:

0207 24
0207 24 100 00
0207 24 900 00
0207 25
0207 25 100 00
0207 25 900 00
0207 26

– – აუქნელი, ახალი ან გაცივებული:
– – – გაპუტული და გამოშიგნული, თავისა და ფეხის ტერფების გარეშე, მაგრამ კისრით, გულით,
ღვიძლითა და კუნთოვანი კუჭით, წარმოდგენილი, როგორც ,,80 %-იანი ინდაურები”
– – – გაპუტული და გამოშიგნული, თავისა და ფეხის ტერფების, კისრის, გულის, ღვიძლისა და კუნთოვანი
კუჭის გარეშე, წარმოდგენილი, როგორც ,,73 %-იანი ინდაურები” ან წარმოდგენილი რომელიმე სხვა სახით

—
—

– – აუქნელი, გაყინული:
– – – გაპუტული და გამოშიგნული, თავისა და ფეხის ტერფების გარეშე, მაგრამ კისრით, გულით,
ღვიძლითა და კუნთოვანი კუჭით, წარმოდგენილი, როგორც ,,80 %-იანი ინდაურები”
– – – გაპუტული და გამოშიგნული, თავისა და ფეხის ტერფების, კისრის, გულის, ღვიძლისა და კუნთოვანი
კუჭის გარეშე, წარმოდგენილი, როგორც ,,73 %-იანი ინდაურები” ან წარმოდგენილი რომელიმე სხვა სახით

—
—

– – ფრინველის ნაკლავის ნაწილები და სუბპროდუქტები, ახალი ან გაცივებული:
– – – ფრინველის ნაკლავის ნაწილები:

0207 26 100 00

– – – – ძვლებგამოცლილი

—

– – – – ძვლებგამოუცლელი:
0207 26 200 00

– – – – – ნახევრები ან ნაოთხალები

—

0207 26 300 00

– – – – – მთლიანი ფრთები, წვრილი ბოლოთი ან მის გარეშე

—

0207 26 400 00

– – – – – ზურგები, კისრები, ზურგები კისრებთან ერთად, კურტუმები და ფრთის წვრილი ბოლოები

—

0207 26 500 00

– – – – – მკერდები და მათი ნაჭრები

—

– – – – – ფეხები და მათი ნაჭრები:
0207 26 600 00

– – – – – – კანჭები და მათი ნაჭრები

—

0207 26 700 00

– – – – – – დანარჩენი

—

0207 26 800 00

– – – – – დანარჩენი

—

– – – სუბპროდუქტები:
0207 26 910 00

– – – – ღვიძლი

—

0207 26 990 00

– – – – დანარჩენი

—

0207 27

– – ფრინველის ნაკლავის ნაწილები და სუბპროდუქტები, გაყინული:
– – – ფრინველის ნაკლავის ნაწილები:

0207 27 100 00

– – – – ძვლებგამოცლილი

—

– – – – ძვლებგამოუცლელი:
0207 27 200 00

– – – – – ნახევრები ან ნაოთხალები

—

0207 27 300 00

– – – – – მთლიანი ფრთები წვრილი ბოლოთი ან მის გარეშე

—

0207 27 400 00

– – – – – ზურგები, კისრები, ზურგები კისრებით, კურტუმები და ფრთის წვრილი ბოლოები

—

0207 27 500 00

– – – – – მკერდები და მათი ნაჭრები

—

– – – – – ფეხები და მათი ნაჭრები:
0207 27 600 00

– – – – – – კანჭები და მათი ნაჭრები

—

0207 27 700 00

– – – – – – დანარჩენი

—

0207 27 800 00

– – – – – დანარჩენი

—

– – – სუბპროდუქტები:
0207 27 910 00

– – – – ღვიძლი

—

0207 27 990 00

– – – – დანარჩენი

—

– იხვების:
0207 41
0207 41 200 00
0207 41 300 00
0207 41 800 00
0207 42
0207 42 300 00
0207 42 800 00

– – აუქნელი, ახალი ან გაცივებული:
– – – გაპუტული, სისხლისგან დაცლილი, ნაწლავების გარეშე მაგრამ გამოუშიგნავი, თავითა და ფეხის
ტერფებით, წარმოდგენილი, როგორც ,,85 %-იანი იხვები”
– – – გაპუტული და გამოშიგნული, თავისა და ფეხის ტერფების გარეშე, მაგრამ კისრით, გულით,
ღვიძლითა და კუნთოვანი კუჭით, წარმოდგენილი, როგორც ,,70 %-იანი იხვები
– – – გაპუტული და გამოშიგნული, თავისა და ფეხის ტერფების, კისრის, გულის, ღვიძლისა და კუნთოვანი
კუჭის გარეშე, წარმოდგენილი, როგორც ,,63 %-იანი იხვები” ან წარმოდგენილი რომელიმე სხვა სახით

—
—
—

– – აუქნელი, გაყინული:
– – – გაპუტული და გამოშიგნული, თავისა და ფეხის ტერფების გარეშე, მაგრამ კისრით, გულით,
ღვიძლითა და კუნთოვანი კუჭით, წარმოდგენილი, როგორც ,,70 %-იანი იხვები
– – –გაპუტული და გამოშიგნული, თავისა და ფეხის ტერფების, კისრის, გულის, ღვიძლისა და კუნთოვანი
კუჭის გარეშე, წარმოდგენილი, როგორც ,,63 %-იანი იხვები” ან წარმოდგენილი რომელიმე სხვა სახით

0207 43 000 00

– – ცხიმიანი ღვიძლი, ახალი ან გაცივებული

0207 44

– – დანარჩენი, ახალი ან გაცივებული:

—
—
—

– – – ფრინველის ნაკლავის ნაწილები:
0207 44 100 00

– – – – ძვლებგამოცლილი

—

– – – – ძვლებგამოუცლელი:
0207 44 210 00

– – – – – ნახევრები ან ნაოთხალები

—

0207 44 310 00

– – – – – მთლიანი ფრთები წვრილი ბოლოთი ან მის გარეშე

—

0207 44 410 00

– – – – – ზურგები, კისრები, ზურგები კისრებით, კურტუმები და ფრთის წვრილი ბოლოები

—

0207 44 510 00

– – – – – მკერდები და მათი ნაჭრები

—

0207 44 610 00

– – – – – ფეხები და მათი ნაჭრები

—

0207 44 710 00

– – – – – პალეტოტები

—

0207 44 810 00

– – – – – დანარჩენი

—

– – – სუბპროდუქტები:
0207 44 910 00

– – – – ღვიძლები, ცხიმიანი ღვიძლების გარდა

—

0207 44 990 00

– – – – დანარჩენი

—

0207 45

– – დანარჩენი, გაყინული:
– – – ფრინველის ნაკლავის ნაწილები:

0207 45 100 00

– – – – ძვლებგამოცლილი

—

– – – – ძვლებგამოუცლელი:
0207 45 210 00

– – – – – ნახევრები ან ნაოთხალები

—

0207 45 310 00

– – – – – მთლიანი ფრთები წვრილი ბოლოთი ან მის გარეშე

—

0207 45 410 00

– – – – – ზურგები, კისრები, ზურგები კისრებით, კურტუმები და ფრთის წვრილი ბოლოები

—

0207 45 510 00

– – – – – მკერდები და მათი ნაჭრები

—

0207 45 610 00

– – – – – ფეხები და მათი ნაჭრები

—

0207 45 710 00

– – – – – პალეტოტები

—

0207 45 810 00

– – – – – დანარჩენი

—

– – – სუბპროდუქტები:
– – – – ღვიძლი:
0207 45 930 00

– – – – – ცხიმიანი ღვიძლი

—

0207 45 950 00

– – – – – დანარჩენი

—

0207 45 990 00

– – – – დანარჩენი

—

– ბატების:
0207 51
0207 51 100 00

– – აუქნელი, ახალი ან გაცივებული:
– – – გაპუტული, სისხლისგან დაცლილი, გამოუშიგნავი, თავითა და ფეხის ტერფებით, წარმოდგენილი,
როგორც ,,82 %-იანი ბატები”

—

– – – გაპუტული და გამოშიგნული, თავისა და ფეხის ტერფების გარეშე, მაგრამ კისრით, გულით,
0207 51 900 00

ღვიძლითა და კუნთოვანი კუჭით, წარმოდგენილი, როგორც ,,75 %-იანი ბატები" ან წარმოდგენილი

—

რომელიმე სხვა სახით
0207 52
0207 52 100 00

– – აუქნელი, გაყინული:
– – – გაპუტული, სისხლისგან დაცლილი, გამოუშიგნავი, თავითა და ფეხის ტერფებით, წარმოდგენილი,
როგორც ,,82 %-იანი ბატები”

—

– – – გაპუტული და გამოშიგნული, თავისა და ფეხის ტერფების გარეშე, მაგრამ კისრით, გულით,
0207 52 900 00

ღვიძლითა და კუნთოვანი კუჭით, წარმოდგენილი, როგორც ,,75 %-იანი ბატები" ან წარმოდგენილი

—

რომელიმე სხვა სახით
0207 53 000 00

– – ცხიმიანი ღვიძლი, ახალი ან გაცივებული

0207 54

– – დანარჩენი, ახალი ან გაცივებული:

—

– – – ფრინველის ნაკლავის ნაწილები:
0207 54 100 00

– – – – ძვლებგამოცლილი

—

– – – – ძვლებგამოუცლელი:
0207 54 210 00

– – – – – ნახევრები ან ნაოთხალები

—

0207 54 310 00

– – – – – მთლიანი ფრთები წვრილი ბოლოთი ან მის გარეშე

—

0207 54 410 00

– – – – – ზურგები, კისრები, ზურგები კისრებით, კურტუმები და ფრთის წვრილი ბოლოები

—

0207 54 510 00

– – – – – მკერდები და მათი ნაჭრები

—

0207 54 610 00

– – – – – ფეხები და მათი ნაჭრები

—

0207 54 710 00

– – – – – პალეტოტები

—

0207 54 810 00

– – – – – დანარჩენი

—

– – – სუბპროდუქტები:
0207 54 910 00

– – – – ღვიძლები, ცხიმიანი ღვიძლების გარდა

—

0207 54 990 00

– – – – დანარჩენი

—

0207 55

– – დანარჩენი, გაყინული:
– – – ფრინველის ნაკლავის ნაწილები:

0207 55 100 00

– – – – ძვლებგამოცლილი

—

– – – – ძვლებგამოუცლელი:
0207 55 210 00

– – – – – ნახევრები ან ნაოთხალები

—

0207 55 310 00

– – – – – მთლიანი ფრთები წვრილი ბოლოთი ან მის გარეშე

—

0207 55 410 00

– – – – – ზურგები, კისრები, ზურგები კისრებით, კურტუმები და ფრთის წვრილი ბოლოები

—

0207 55 510 00

– – – – – მკერდები და მათი ნაჭრები

—

0207 55 610 00

– – – – – ფეხები და მათი ნაჭრები

—

0207 55 710 00

– – – – – პალეტოტები

—

0207 55 810 00

– – – – – დანარჩენი

—

– – – სუბპროდუქტები:
– – – – ღვიძლი:
0207 55 930 00

– – – – – ცხიმიანი ღვიძლი

—

0207 55 950 00

– – – – – დანარჩენი

—

0207 55 990 00

– – – – დანარჩენი

—

0207 60

– ციცრების:

0207 60 050 00

– – აუქნელი, ახალი, გაცივებული ან გაყინული

—

– – დანარჩენი, ახალი, გაცივებული ან გაყინული:
– – – ფრინველის ნაკლავის ნაწილები:
0207 60 100 00

– – – – ძვლებგამოცლილი

—

– – – – ძვლებგამოუცლელი:
0207 60 210 00

– – – – – ნახევრები ან ნაოთხალები

0207 60 310 00

– – – – – მთლიანი ფრთები წვრილი ბოლოთი ან მის გარეშე

—

0207 60 410 00

– – – – – ზურგები, კისრები, ზურგები კისრებით, კურტუმები და ფრთის წვრილი ბოლოები

—

0207 60 510 00

– – – – – მკერდები და მათი ნაჭრები

—

0207 60 610 00

– – – – – ფეხები და მათი ნაჭრები

—

0207 60 810 00

– – – – – დანარჩენი

—

– – – სუბპროდუქტები:
0207 60 910 00

– – – – ღვიძლები, ცხიმიანი ღვიძლების გარდა

—

0207 60 990 00

– – – – დანარჩენი

—

0208

სხვა ხორცი და ხორცის საკვები სუბპროდუქტები, ახალი, გაცივებული ან გაყინული:

0208 10

– ბოცვრებისა და კურდღლების:

0208 10 100 00

– – შინაური ბოცვრების

—

0208 10 900 00

– – დანარჩენი

—

0208 30 000 00

– პრიმატების

—

– ვეშაპების, დელფინებისა და ზღვის გოჭების (Cetacea რიგის ძუძუმწოვრების); ლამანტინებისა და
0208 40

დიუგონების (Sirenia რიგის ძუძუმწოვრების); სელაპების, ზღვის ლომების და ლომვეშაპების (Pinnipedia
რიგის ძუძუმწოვრების):

0208 40 100 00

– – ხორცი ვეშაპების

—

0208 40 200 00

– – ხორცი სელაპების

—

0208 40 900 00

– – დანარჩენი

—

0208 50 000 00

– რეპტილიების (გველთა და კუთა ჩათვლით)

—

0208 60 000 00

– აქლემების და სხვა აქლემებისნაირების (Camelidae)

—

0208 90

– დანარჩენი:

0208 90 100 00

– – შინაური მტრედების

—

0208 90 300 00

– – ნანადირევის, ბოცვრებისა ან კურდღლების გარდა

—

0208 90 600 00

– – ჩრდილოეთის ირმების

—

0208 90 700 00

– – ბაყაყის თათები

—

0208 90 980 00

– – დანარჩენი

—

ღორის ქონი, მჭლე ხორცისაგან გამოცალკევებული და შინაური ფრინველის ქონი, გადაუდნობელი ან
0209

რაიმე სხვა ხერხით ამოუღებელი, ახალი, გაცივებული, გაყინული, დამარილებული, მარილწყალში,
გამხმარი ან შებოლილი:
– ღორის კანქვეშა ქონი:

0209 10 110 00

– – ახალი, გაცივებული, გაყინული, დამარილებული ან მარილწყალში

—

0209 10 190 00

– – ხმელი ან შებოლილი

—

0209 10 900 00

– – ღორის ქონი, 0209 10 110 00 ან 0209 10 190 00 ქვესუბპოზიციებში აღნიშნულის გარდა

—

0209 90 000 00

– დანარჩენი

—

0210

ხორცი და ხორცის საკვები სუბპროდუქტები, დამარილებული, მარილწყალში, გამხმარი ან შებოლილი;
საკვები ფქვილი ხორცისა ან ხორცის სუბპროდუქტებისაგან:
– ღორის ხორცი:

0210 11

– – ბარკლები, ბეჭები და მათი გადანაჭრები, ძვლებგამოუცლელი:
– – – შინაური ღორების:
– – – – დამარილებული ან მარილწყალში:

0210 11 110 00

– – – – – ბარკლები და მათი გადანაჭრები

—

0210 11 190 00

– – – – – ბეჭები და მათი გადანაჭრები

—

– – – – ხმელი ან შებოლილი:
0210 11 310 00

– – – – – ბარკლები და მათი გადანაჭრები

—

0210 11 390 00

– – – – – ბეჭები და მათი გადანაჭრები

—

0210 11 900 00

– – – დანარჩენი

—

0210 12

– – მკერდები (შუაშრით) და მათი გადანაჭრები:
– – – შინაური ღორების:

0210 12 110 00

– – – – დამარილებული ან მარილწყალში

—

0210 12 190 00

– – – – ხმელი ან შებოლილი

—

0210 12 900 00

– – – დანარჩენი

—

0210 19

– – დანარჩენი:
– – – შინაური ღორების:
– – – – დამარილებული ან მარილწყალში:

0210 19 100 00

– – – – – საბეკონე ნახევრები ან სპენსერები

—

0210 19 200 00

– – – – – ღორის ფერდის 3/4-ები ან ღორის შუა ნაწილები

—

0210 19 300 00

– – – – – წინა კიდეები და მათი გადანაჭრები

—

0210 19 400 00

– – – – – მკერდის ნაჭრები (,,კორეიკა”) და მათი გადანაჭრები

—

0210 19 500 00

– – – – – დანარჩენი

—

– – – – ხმელი ან შებოლილი:
0210 19 600 00

– – – – – წინა კიდეები და მათი გადანაჭრები

—

0210 19 700 00

– – – – – მკერდის ნაჭრები (,,კორეიკა”) და მათი გადანაჭრები

—

– – – – – დანარჩენი:
0210 19 810 00

– – – – – – ძვლებგამოცლილი

—

0210 19 890 00

– – – – – – დანარჩენი

—

0210 19 900 00

– – – დანარჩენი

—

0210 20

– მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ხორცი:

0210 20 100 00

– – ძვლებგამოუცლელი

—

0210 20 900 00

– – ძვლებგამოცლილი

—

– დანარჩენი, ხორცისა ან ხორცის სუბპროდუქტებისაგან დამზადებული საკვები ფქვილისა და მსხვილად
ნაფქვავი ფქვილის ჩათვლით:
0210 91 000 00

– – პრიმატების

—

– – ვეშაპების, დელფინებისა და ზღვის გოჭების (Cetacea რიგის ძუძუმწოვრების); ლამანტინებისა და
0210 92

დიუგონების (Sirenia რიგის ძუძუმწოვრების); სელაპების, ზღვის ლომების და ლომვეშაპების (Pinnipedia
რიგის ძუძუმწოვრების:

0210 92 100 00

– – – ვეშაპების, დელფინებისა და ზღვის გოჭების (Cetacea რიგის ძუძუმწოვრების); ლამანტინებისა და
დიუგონების (Sirenia რიგის ძუძუმწოვრების)

—

– – – დანარჩენი:
0210 92 910 00

– – – – ხორცი

—

0210 92 920 00

– – – – სუბპროდუქტები

—

0210 92 990 00

– – – – საკვები ფქვილი ხორცის ან ხორცის სუბპროდუქტებისგან

—

0210 93 000 00

– – რეპტილიების (გველთა და კუთა ჩათვლით)

—

0210 99

– – დანარჩენი:
– – – ხორცი:

0210 99 100 00

– – – – ცხენის, დამარილებული, მარილწყალში ან ხმელი

—

– – – – ცხვრისა და თხის:
0210 99 210 00

– – – – – ძვლებგამოუცლელი

—

0210 99 290 00

– – – – – ძვლებგამოცლილი

—

0210 99 310 00

– – – – ჩრდილოეთის ირმების

—

0210 99 390 00

– – – – დანარჩენი

—

– – – სუბპროდუქტები:

– – – – შინაური ღორების:
0210 99 410 00

– – – – – ღვიძლი

—

0210 99 490 00

– – – – – დანარჩენი

—

– – – – მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის:
0210 99 510 00

– – – – – მსხვილი დიაფრაგმა და წვრილი დიაფრაგმა

—

0210 99 590 00

– – – – – დანარჩენი

—

– – – – დანარჩენი:
– – – – – შინაური ფრინველის ღვიძლი:
0210 99 710 00

– – – – – – იხვების და ბატების ცხიმიანი ღვიძლი, დამარილებული ან მარილწყალში

—

0210 99 790 00

– – – – – – დანარჩენი

—

0210 99 850 00

– – – – – დანარჩენი

—

0210 99 900 00

– – – საკვები ფქვილი ხორცისა და ხორცის სუბპროდუქტებისგან

—

ჯგუფი 03
თევზი და კიბოსნაირნი, მოლუსკები და წყლის სხვა უხერხემლოები
შენიშვნა:
1. მოცემულ ჯგუფში არ ჩაირთვება:
ა) 0106 სასაქონლო პოზიციის ძუძუმწოვრები;
ბ) 0106 სასაქონლო პოზიციის ძუძუმწოვარათა ხორცი (სასაქონლო პოზიცია 0208 ან 0210);
გ) თევზი (მისი ღვიძლის, ქვირითის ან ხვაშის ჩათვლით) ან კიბოსნაირნი, მოლუსკები ან
წყლის სხვა უხერხემლოები, მკვდარი ან კვებისთვის გამოუსადეგარი თავისი ბუნებრივი
თვისებების ან მდგომარეობიდან გამომდინარე (ჯგუფი 05); თევზის ფქვილი წმინდა ან უხეში
ნაფქვავი ან კვებისთვის გამოუსადეგარი გრანულები თევზისა ან კიბოსნაირების, მოლუსკებისა ან
წყლის სხვა უხერხემლოების (სასაქონლო პოზიცია 2301); ან
დ) ზუთხისებრთა ხიზილალა ან მისი შემცვლელები დამზადებული თევზის ქვირითისგან
(სასაქონლო პოზიცია 1604).
2.

მოცემულ

აგლომერირებულია

ჯგუფში
ან

ტერმინი

უშუალო

„გრანულები“

დაწნეხვით,

ან

აღნიშნავს

უმნიშვნელო

პროდუქტს,
რაოდენობის

რომელიც
შემკვრელი

ნივთიერების დამატებით.
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

0301

ცოცხალი თევზი:
– დეკორატიული თევზი:

0301 11 000 00

– – მტკნარი წყლის თევზი

—

0301 19 000 00

– – დანარჩენი

—

– დანარჩენი ცოცხალი თევზი:
0301 91

– – კალმახი (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus
gilae, Oncorhynchus aрache და Oncorhynchus chrysogaster):

0301 91 100 00

– – – Oncorhynchus aрache და Oncorhynchus chrysogaster სახეობების

—

0301 91 900 00

– – – დანარჩენი

—

0301 92

– – გველთევზა (Anguilla sрр.):

0301 92 100 00

– – – სიგრძით 12სმ-ზე ნაკლები

—

0301 92 300 00

– – – სიგრძით 12სმ ან მეტი მაგრამ 20სმ-ზე ნაკლები

—

0301 92 900 00

– – – სიგრძით 20სმ ან მეტი

—

0301 93 000 00
0301 94

– – კობრი (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp.,
Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp)
– – ატლანტიკის თინუსი და წყნარი ოკეანის ცისფერი თინუსი (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis):

—

0301 94 100 00

– – – ატლანტიკის ცისფერი თინუსი Atlantic bluefin tuna (Thunnus thynnus)

—

0301 94 900 00

– – – წყნარი ოკიანის ცისფერი თინუსი Pacific bluefin tuna (Thunnus orientalis)

—

0301 95 000 00

– – თინუსი სამხრეთის ლურჯი (Thunnus maccoyii)

—

0301 99

– – დანარჩენი:
– – – მტკნარი წყლის თევზი
– – – – წყნარი ოკეანის ორაგული (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,

0301 99 110 00

Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou და Oncorhynchus rhodurus),

—

ატლანტიკის ოკეანის ორაგული (Salmo salar) და დუნაის ორაგული (Hucho hucho)
0301 99 170 00

– – – – დანარჩენი

—

0301 99 850 00

– – – დანარჩენი

—

0302

თევზი ახალი ან გაცივიებული, თევზის ფილესა და 0304 სასაქონლო პოზიციის თევზის სხვა ხორცის
გამოკლებით:
– ორაგულისებრნი, 0302 91 - 0302 99 სუბპოზიციების საკვები სუბპროდუქტების გამოკლებით:

0302 11
0302 11 100 00
0302 11 200 00
0302 11 800 00
0302 13 000 00

– – კალმახი(Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus
gilae, Oncorhynchus aрache და Oncorhynchus chrysogaster):
– – – სახეობების Oncorhynchus apache ან Oncorhynchus chrysogaster
– – – სახეობის Oncorhynchus mykiss, თავით და ლაყუჩებით, შიგნეულობის გარეშე, თითოეულის წონით
1,2 კგ -ზე მეტი, ან თავის, ლაყუჩების და შიგნეულობის გარეშე, თითოეულის წონით 1კგ-ზე მეტი
– – – დანარჩენი
– – ორაგული წყნარი ოკეანის (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou და Oncorhynchus rhodurus)

—
—
—
—

0302 14 000 00

– – ორაგული ატლანტიკის ოკეანის (Salmo salar) და ორაგული დუნაის (Hucho hucho)

—

0302 19 000 00

– – დანარჩენი

—

– კამბალასებრნი (Рleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scoрhthalmidae და Citharidae), 0302 91 0302 99 სუბპოზიციების საკვები სუბპროდუქტების გამოკლებით:
0302 21

– – პალტუსი (Reinhardtius hiррoglossoides, Hiррoglossus hiррoglossus, Hiррoglossus stenoleрis):

0302 21 100 00

– – – პალტუსი შავი ან პალტუსი ლურჯკანიანი (Reinhardtius hiррoglossoides)

—

0302 21 300 00

– – – პალტუსი ატლანტიკური (Hiррoglossus hiррoglossus)

—

0302 21 900 00

– – – პალტუსი წყნარი ოკეანის თეთრკანიანი (Hiррoglossus stenoleрis)

—

0302 22 000 00

– – კამბალა ზღვის (Рleuronectes рlatessa)

—

0302 23 000 00

– – ზღვის ენა (Solea sрр.)

—

0302 24 000 00

– – ტურბოტი (Psetta maxima, Scophthalmidae)

—

0302 29

– – დანარჩენი:

0302 29 100 00

– – – მეგრიმი(Leрidorhombus sрр.)

—

0302 29 800 00

– – – დანარჩენი

—

– თინუსი (Thunnus გვარისა), სკიპჯეკი ან თინუსი ზოლიანი (Euthynnus (Katsuwonus) рelamis), 0302 91 0302 99 სუბპოზიციების საკვები სუბპროდუქტების გამოკლებით:
0302 31

– – თინუსი გრძელფარფლიანი, ან ალბაკორი (Thunnus alalunga):

0302 31 100 00

– – – 1604 სასაქონლო პოზიციის პროდუქტების სამრეწველო წარმოებისათვის

—

0302 31 900 00

– – – დანარჩენი

—

0302 32

– – თინუსი ყვითელფარფლიანი (Thunnus albacares):

0302 32 100 00

– – – 1604 სასაქონლო პოზიციის პროდუქტების სამრეწველო წარმოებისათვის

—

0302 32 900 00

– – – დანარჩენი

—

0302 33

– – სკიპჯეკი, ან ზოლიანი თინუსი:

0302 33 100 00

– – – 1604 სასაქონლო პოზიციის პროდუქტების სამრეწველო წარმოებისათვის

—

0302 33 900 00

– – – დანარჩენი

—

0302 34

– – თინუსი დიდთვალა (Thunnus obesus):

0302 34 100 00

– – – 1604 სასაქონლო პოზიციის პროდუქტების სამრეწველო წარმოებისათვის

—

0302 34 900 00

– – – დანარჩენი

—

0302 35

– – ატლანტიკის თინუსი და წყნარი ოკეანის ცისფერი თინუსი (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis):
– – – ატლანტიკის ცისფერი თინუს (Thunnus thynnus):

0302 35 110 00

– – – – 1604 სასაქონლო პოზიციის პროდუქტების სამრეწველო წარმოებისათვის

—

0302 35 190 00

– – – – დანარჩენი

—

– – – წყნარი ოკეანის ცისფერი თინუსი (Thunnus orientalis):
0302 35 910 00

– – – – 1604 სასაქონლო პოზიციის პროდუქტების სამრეწველო წარმოებისათვის

—

0302 35 990 00

– – – – დანარჩენი

—

0302 36

– – თინუსი სამხრეთის, ლურჯი (Thunnus maccoyii):

0302 36 100 00

– – – 1604 სასაქონლო პოზიციის პროდუქტების სამრეწველო წარმოებისათვის

—

0302 36 900 00

– – – დანარჩენი

—

0302 39

– – დანარჩენი:

0302 39 200 00

– – – 1604 სასაქონლო პოზიციის პროდუქტების სამრეწველო წარმოებისათვის

—

0302 39 800 00

– – – დანარჩენი

—

– ქაშაყი (Clupea harengus, Clupea pallasii), ანჩოუსი (Engraulis spp.), სარდინები (Sardina рilchardus, Sardinoрs
sрр.), სარდინელა (Sardinella sрр.), ქარსალა ან შპროტი (Sprattus sprattus), სკომბერი (Scomber scombrus,
Scomber australasicus, Scomber jaрonicus), სამხრეთაზიური სკომბერი (Rastrelliger spp.) მაკრელი
(Scomberomorus spp.), სტავრიდა (Trachurus spp.), კარანქსი (Caranx spp.), კობია (Rachycentron canadum),
ვერცხლისფერი პამპი (Pampus spp.), წყანრი ოკეანის საირა (Cololabis saira), ათბუმბულა სტავრიდა
(Decapterus spp.), მოივა (Mallotus villosus), შიმშერი (Xiphias gladius), თინუსი Kawakawa (Euthynnus affinis),
პალამიდა (Sarda spp.), თევზები ოჯახიდან Istiophoridae (marlins, sailfishes, spearfish), 0302 91 - 0302 99
სუბპოზიციების საკვები სუბპროდუქტების გამოკლებით:
0302 41 000 00

– – ქაშაყი (Clupea harengus, Clupea pallasii)

—

0302 42 000 00

– – ანჩოუსი (Engraulis spp.)

—

0302 43

– – სარდინები (Sardina рilchardus, Sardinoрs sрр.), სარდინელა (Sardinella sрр.), ქარსალები ან შპროტი
(Sрrattus sрrattus):

0302 43 100 00

– – – სარდინები Sardina pilchardus სახეობის

—

0302 43 300 00

– – – სარდინები Sardinops გვარის; სარდინელა (Sardinella spp.)

—

0302 43 900 00

– – – ქარსალები ან შპროტი (Sрrattus sрrattus)

—

0302 44 000 00

– – სკომბერი (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber jaрonicus)

—

0302 45

– – სტავრიდა (Trachurus spp.):

0302 45 100 00

– – – Atlantic horse mackerel (Trachurus trachurus)

—

0302 45 300 00

– – – Chilean jack mackerel (Trachurus murphyi)

—

0302 45 900 00

– – – დანარჩენი

—

0302 46 000 00

– – კობია (Rachycentron canadum)

—

0302 47 000 00

– – შიმშერი (Xiphias gladius)

—

0302 49

– – დანარჩენი:
– – – Kawakawa (Euthynnus affinis):

0302 49 110 00

– – – – 1604 სასაქონლო პოზიციის პროდუქტების სამრეწველო წარმოებისათვის

—

0302 49 190 00

– – – – დანარჩენი

—

0302 49 900 00

– – – დანარჩენი

—

–

Bregmacerotidae,

Euclichthyidae,

Gadidae,

Macrouridae,

Melanonidae,

Merlucciidae,

Moridae

და

Muraenolepididae ოჯახების თევზები, 0302 91 - 0302 99 სუბპოზიციების საკვები სუბპროდუქტების
გამოკლებით :
0302 51

– – ვირთევზა (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macroceрhalus):

0302 51 100 00

– – – Gadus morhua სახეობის

—

0302 51 900 00

– – – დანარჩენი

—

0302 52 000 00

– – პიქშა (Melanogrammus aeglefinus)

—

0302 53 000 00

– – საიდა (Рollachius virens)

—

0302 54

– – მერლუზა (Merluccius spp., Urophycis spp.):
– – – მერლუზა Merluccius გვარის

0302 54 110 00

– – – – კაპიის მერლუზა (მეჩხერი წყლების) (Merluccius capensis) და ნამიბიის მერლუზა (ღრმა წყლების)
(Merluccius paradoxus)

—

0302 54 150 00

– – – – სამხრეთის მერლუზა (Merluccius australis)

—

0302 54 190 00

– – – – დანარჩენი

—

0302 54 900 00

– – – მერლუზა Urophycis გვარის

—

0302 55 000 00

– – მინტაი (Theragra chalcogramma)

—

0302 56 000 00

– – პუტასუ (Micromesistius рoutassou, Micromesistius australis)

—

0302 59

– – დანარჩენი:

0302 59 100 00

– – – პოლარული ვირთევზა (Boreogadus saida)

—

0302 59 200 00

– – – მერლანგი (Merlangius merlangus)

—

0302 59 300 00

– – – Pollack (Pollachius pollachius)

—

0302 59 400 00

– – – ზღვის ქარიყლაპია (Molva spp.)

—

0302 59 900 00

– – – დანარჩენი

—

– ტილაპია (Oreochromis spp.), ლოქო (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), კობრი (Cyprinus
carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypopharyngodon spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon
piceus, Catla catla, Labeo spp., Barjo d., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp), გველთევზა
(Anguilla spp.), ნილოსის ლატესი(Lates niloticus) და Channa spp., 0302 91 - 0302 99 სუბპოზიციების საკვები
სუბპროდუქტების გამოკლებით :
0302 71 000 00
0302 72 000 00

– – ტილაპია (Oreochromis spp.)
–

–

—
ლოქო

(Pangasius

– – კობრი (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypopharyngodon
0302 73 000 00

spp.,

Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

—

spp.,

Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni,

—

Megalobrama spp)
0302 74 000 00

– – გველთევზა (Anguilla spp.)

—

0302 79 000 00

– – დანარჩენი

—

– თევზი დანარჩენი, 0302 91 - 0302 99 სუბპოზიციების საკვები სუბპროდუქტების გამოკლებით:
0302 81

– – ზვიგენები:

0302 81 150 00

– – – კატრანი (Squalus acanthias) და კატისებრი ზვიგენები (Scyliorhinus spp.)

—

0302 81 300 00

– – – ატლანტიკური ქაშაყისებრი ზვიგენი (Lamna nasus)

—

0302 81 400 00

– – – ცისფერი ზვიგენი (Prionace glauca)

—

0302 81 800 00

– – – დანარჩენი

—

0302 82 000 00

– – სკატები (Rajidae)

—

0302 83 000 00

– – ეშვა (Dissostichus spp.)

—

0302 84

– – ლავრაკი (Dicentrarchus spp.):

0302 84 100 00

– – – ევროპული ზღვების ლავრაკი (Dicentrarchus labrax)

—

0302 84 900 00

– – – დანარჩენი

—

0302 85

– – ზღვის კარჩხანა(Sparidae):

0302 85 100 00

– – – სახეობების Dentex dentex ან Pagellus spp.

—

0302 85 300 00

– – – სახეობის (Sparus aurata)

—

0302 85 900 00

– – – დანარჩენი

—

0302 89

– – დანარჩენი:

0302 89 100 00

– – – მტკნარი წყლის თევზი

—

– – – დანარჩენი:
– – – – თევზი გვარისა Euthynnus, გარდა სკიპჯეკის ან ზოლიანი თინუსის (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)
0302 33 სუბპოზიცია და Kawakawa სახეობის თინუსისა (Euthynnus affinis) სასაქონლო სუბპოზიცია 0302
49:
0302 89 210 00

– – – – – 1604 სასაქონლო პოზიციის პროდუქტების სამრეწველო წარმოებისათვის

—

0302 89 290 00

– – – – – დანარჩენი

—

– – – – ზღვის ქორჭილა (Sebastes spp.):
0302 89 310 00

– – – – – Sebastes marinus სახეობის

—

0302 89 390 00

– – – – – დანარჩენი

—

0302 89 400 00

– – – – ატლანტიკური კაპარჭინა (Brama spp.)

—

0302 89 500 00

– – – – ზღვის ეშმაკი (Lophius spp.)

—

0302 89 600 00

– – – – შავი კონგრიო (Genypterus blacodes

—

0302 89 900 00

– – – – დანარჩენი

—

– ღვიძლი, ქვირითი, ხვაში, ფარფლები, თავები, კუდები, საცურაო ბუშტები და სხვა საკვები
სუბპროდუქტები თევზისგან:
0302 91 000 00

– – ღვიძლი, ქვირითი და ხვაში

—

0302 92 000 00

– – ზვიგენის ფარფლები

—

0302 99 000 00

– – დანარჩენი

—

0303

თევზი გაყინული, თევზის ფილეს და 0304 სასაქონლო პოზიციის თევზის ხორცის გამოკლებით:
– ორაგულისებრნი, 0303 91 - 0303 99 სუბპოზიციების საკვები სუბპროდუქტების გამოკლებით:

0303 11 000 00
0303 12 000 00
0303 13 000 00
0303 14

– – წითელი ან ნერკა (Oncorhynchus nerka)
– – ორაგული წყნარი ოკეანის დანარჩენი (Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus
tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou და Oncorhynchus rhodurus)
– – ორაგული ატლანტიკის ოკეანის (Salmo salar) და დუნაის ორაგული (Hucho hucho)
– – კალმახი (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus
gilae, Oncorhynchus apache და Oncorhynchus chrysogaster):

—
—
—

0303 14 100 00
0303 14 200 00

– – – Oncorhynchus apache ან Oncorhynchus chrysogaster სახეობების
– – – სახეობის Oncorhynchus mykiss, თავით და ლაყუჩებით, შიგნეულობის გარეშე, თითოეულის წონით
1,2 კგ -ზე მეტი, ან თავის, ლაყუჩების და შიგნეულობის გარეშე, თითოეულის წონით 1კგ-ზე მეტი

—
—

0303 14 900 00

– – – დანარჩენი

—

0303 19 000 00

– – დანარჩენი

—

– ტილაპია (Oreochromis spp.), ლოქო (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), კობრი (Cyprinus
carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypopharyngodon spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon
piceus, Catla catla, Labeo spp., Barjo d., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp), გველთევზა
(Anguilla spp.), ნილოსის ლატესი(Lates niloticus) და Channa spp., 0303 91 - 0303 99 სუბპოზიციების საკვები
სუბპროდუქტების გამოკლებით:
0303 23 000 00

– – ტილაპია (Oreochromis spp.)

—

0303 24 000 00

– – ლოქო (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

—

– – კობრი (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypopharyngodon spp., Cirrhinus
0303 25 000 00

spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama

—

spp)
0303 26 000 00

– – გველთევზა (Anguilla spp.)

—

0303 29 000 00

– – დანარჩენი

—

– კამბალასებრნი (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae და Citharidae), 0303 91 0303 99 სუბპოზიციების საკვები სუბპროდუქტების გამოკლებით:
0303 31

– – პალტუსი (Reinhardtius hippoglossoides, Hippoglossus hippoglossus, Hippoglossus stenolepis):

0303 31 100 00

– – – პალტუსი შავი ან პალტუსი ლურჯკანიანი (Reinhardtius hippoglossoides)

—

0303 31 300 00

– – – პალტუსი ატლანტიკური (Hippoglossus hippoglossus)

—

0303 31 900 00

– – – პალტუსი წყნარი ოკეანის თეთრკანიანი (Hippoglossus stenolepis)

—

0303 32 000 00

– – ზღვის კამბალა (Pleuronectes platessa)

—

0303 33 000 00

– – ზღვის ენა (Solea spp.)

—

0303 34 000 00

– – ტურბოტი (Psetta maxima, Scophthalmidae)

—

0303 39

– – დანარჩენი:

0303 39 100 00

– – – კამბალა (Platichthys flesus)

—

0303 39 300 00

– – – თევზი Rhombosolea გვარის

—

0303 39 500 00

– – – თევზი Pelotreis flavilatus ან Peltorhamphus novaezelandiae სახეობის

—

0303 39 850 00

– – – დანარჩენი

—

– თინუსი (Thunnus გვარის), სკიპჯეკი, ან თინუსი ზოლიანი (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis), 0303 91 0303 99 სუბპოზიციების საკვები სუბპროდუქტების გამოკლებით:
0303 41

– – თინუსი გრძელფარფლიანი, ან ალბაკორი (Thunnus alalunga):

0303 41 100 00

– – – 1604 სასაქონლო პოზიციის პროდუქტების სამრეწველო წარმოებისათვის

—

0303 41 900 00

– – – დანარჩენი

—

0303 42

– – თინუსი ყვითელფარფლიანი (Thunnus albacares):

0303 42 200 00

– – – 1604 სასაქონლო პოზიციის პროდუქტების სამრეწველო წარმოებისათვის

—

0303 42 900 00

– – – დანარჩენი

—

0303 43

– – სკიპჯეკი, ან თინუსი ზოლიანი:

0303 43 100 00

– – – 1604 სასაქონლო პოზიციის პროდუქტების სამრეწველო წარმოებისათვის

—

0303 43 900 00

– – – დანარჩენი

—

0303 44

– – თინუსი დიდთვალა (Thunnus obesus):

0303 44 100 00

– – – 1604 სასაქონლო პოზიციის პროდუქტების სამრეწველო წარმოებისათვის

—

0303 44 900 00

– – – დანარჩენი

—

0303 45

– – ატლანტიკის თინუსი და წყნარი ოკეანის ცისფერი თინუსი (Thunnus thynnus, Thunnus orientalis):
– – – ატლანტიკის ცისფერი თინუს (Thunnus thynnus):

0303 45 120 00

– – – – 1604 სასაქონლო პოზიციის პროდუქტების სამრეწველო წარმოებისათვის

—

0303 45 180 00

– – – – დანარჩენი

—

– – – წყნარი ოკეანის ცისფერი თინუსი (Thunnus orientalis):
0303 45 910 00

– – – – 1604 სასაქონლო პოზიციის პროდუქტების სამრეწველო წარმოებისათვის

—

0303 45 990 00

– – – – დანარჩენი

—

0303 46

– – თინუსი სამხრეთული ლურჯი (Thunnus maccoyii):

0303 46 100 00

– – – 1604 სასაქონლო პოზიციის პროდუქტების სამრეწველო წარმოებისათვის

—

0303 46 900 00

– – – დანარჩენი

—

0303 49

– – დანარჩენი:

0303 49 200 00

– – – 1604 სასაქონლო პოზიციის პროდუქტების სამრეწველო წარმოებისათვის

—

0303 49 850 00

– – – დანარჩენი

—

– ქაშაყი (Clupea harengus, Clupea pallasii), ანჩოუსი (Engraulis spp.), სარდინები (Sardina рilchardus, Sardinoрs
sрр.), სარდინელა (Sardinella sрр.), ქარსალა ან შპროტი (Sprattus sprattus), სკომბერი (Scomber scombrus,
Scomber australasicus, Scomber jaрonicus), სამხრეთაზიური სკომბერი (Rastrelliger spp.) მაკრელი
(Scomberomorus spp.), სტავრიდა (Trachurus spp.), კარანქსი (Caranx spp.), კობია (Rachycentron canadum),
ვერცხლისფერი პამპი (Pampus spp.), წყანრი ოკეანის საირა (Cololabis saira), ათბუმბულა სტავრიდა
(Decapterus spp.), მოივა (Mallotus villosus), შიმშერი (Xiphias gladius), თინუსი Kawakawa (Euthynnus affinis),
პალამიდა (Sarda spp.), თევზები ოჯახიდან Istiophoridae (marlins, sailfishes, spearfish), 0303 91 - 0303 99
სუბპოზიციების საკვები სუბპროდუქტების გამოკლებით:
0303 51 000 00
0303 53

– – ქაშაყი (Clupea harengus, Clupea pallasii)

—

– – სარდინები (Sardina рilchardus, Sardinoрs sрр.), სარდინელა (Sardinella sрр.), ქარსალები ან შპროტი
(Sрrattus sрrattus):

0303 53 100 00

– – – სარდინები Sardina pilchardus სახეობის

—

0303 53 300 00

– – – სარდინები Sardinops გვარის; სარდინელა (Sardinella spp.)

—

0303 53 900 00

– – – ქარსალები ან შპროტი (Sрrattus sрrattus)

—

0303 54

– – სკომბერი (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber jaрonicus):

0303 54 100 00

– – – სკომბერი Scomber scombrus ან Scomber jaрonicus სახეობის

—

0303 54 900 00

– – – სკომბერი Scomber australasicus სახეობის

—

0303 55

– – სტავრიდა (Trachurus spp.):

0303 55 100 00

– – – ჩვეულებრივი სტავრიდა (Trachurus trachurus)

—

0303 55 300 00

– – – პერუიული სტავრიდა (Trachurus murphyi)

—

0303 55 900 00

– – – დანარჩენი

—

0303 56 000 00

– – კობია (Rachycentron canadum)

—

0303 57 000 00

– – შიმშერი (Xiphias gladius)

—

0303 59

– – დანარჩენი:

0303 59 100 00

– – – ანჩოუსი (Engraulis spp.)

—

– – – თევზი სახეობისა Kawakawa (Euthynnus affinis):
0303 59 210 00

– – – – 1604 სასაქონლო პოზიციის პროდუქტების სამრეწველო წარმოებისათვის

—

0303 59 290 00

– – – – დანარჩენი

—

0303 59 900 00

– – – დანარჩენი
–

Bregmacerotidae,

—
Euclichthyidae,

Gadidae,

Macrouridae,

Melanonidae,

Merlucciidae,

Moridae

და

Muraenolepididae ოჯახების თევზები, 0303 91 - 0303 99 სუბპოზიციების საკვები სუბპროდუქტების
გამოკლებით:
0303 63

– – ვირთევზა (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macroceрhalus):

0303 63 100 00

– – – Gadus morhua სახეობის

—

0303 63 300 00

– – – Gadus ogac სახეობის

—

0303 63 900 00

– – – Gadus macroceрhalus

—

0303 64 000 00

– – პიქშა (Melanogrammus aeglefinus)

—

0303 65 000 00

– – საიდა (Рollachius virens)

—

0303 66

– – მერლუზა (Merluccius spp., Urophycis spp.) :
– – – მერლუზა Merluccius გვარის:

0303 66 110 00

– – – – კაპიის მერლუზა (მეჩხერი წყლების) (Merluccius capensis) და ნამიბიური მერლუზა (ღრმა წყლების)
(Merluccius paradoxus)

—

0303 66 120 00

– – – – არგენტინული მერლუზა (Southwest Atlantic hake) (Merluccius hubbsi

—

0303 66 130 00

– – – – სამხრეთის მერლუზა (Merluccius australis)

—

0303 66 190 00

– – – – დანარჩენი

—

0303 66 900 00

– – – მერლუზა Urophycis გვარის

—

0303 67 000 00

– – მინტაი (Theragra chalcogramma)

—

0303 68

– – პუტასუ (Micromesistius рoutassou, Micromesistius australis):

0303 68 100 00

– – – პუტასუ (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou)

—

0303 68 900 00

– – – სამხრეთის პუტასუ (Micromesistius australis)

—

0303 69

– – დანარჩენი:

0303 69 100 00

– – – პოლარული ვირთევზა (Boreogadus saida)

—

0303 69 300 00

– – – მელანგი (Merlangius merlangus)

—

0303 69 500 00

– – – Pollack (Pollachius pollachius

—

0303 69 700 00

– – – ახალზენდიური მაკრურონოსი (Macruronus novaezelandiae)

—

0303 69 800 00

– – – ზღვის ქარიყლაპია (Molva spp.)

—

0303 69 900 00

– – – დანარჩენი

—

– თევზი დანარჩენი, 0303 91 - 0303 99 სუბპოზიციების საკვები სუბპროდუქტების გამოკლებით:

0303 81

– – ზვიგენები:

0303 81 150 00

– – – კატრანი (Squalus acanthias) და კატისებრი ზვიგენები (Scyliorhinus spp.)

—

0303 81 300 00

– – – ატლანტიკური ქაშაყისებრი ზვიგენი (Lamna nasus)

—

0303 81 400 00

– – – ცისფერი ზვიგენი (Prionace glauca)

—

0303 81 900 00

– – – დანარჩენი

—

0303 82 000 00

– – სკატები (Rajidae)

—

0303 83 000 00

– – ეშვა (Dissostichus spp.)

—

0303 84

– – ლავრაკი (Dicentrarchus spp.):

0303 84 100 00

– – – ევროპული ზღვების ლავრაკი (Dicentrarchus labrax)

—

0303 84 900 00

– – – დანარჩენი

—

0303 89

– – დანარჩენი:

0303 89 100 00

– – – მტკნარი წყლის თევზი

—

– – – დანარჩენი:
– – – –თევზი გვარისა Euthynnus, გარდა სკიპჯეკის ან ზოლიანი თინუსის (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)
0303 43 სუბპოზიცია და Kawakawa სახეობის თინუსისა (Euthynnus affinis) სასაქონლო სუბპოზიცია 0303
59:
0303 89 210 00

– – – – – 1604 სასაქონლო პოზიციის პროდუქტების სამრეწველო წარმოებისათვის

—

0303 89 290 00

– – – – – დანარჩენი

—

– – – – ზღვის ქორჭილა (Sebastes spp.):
0303 89 310 00

– – – – – Sebastes marinus სახეობის

—

0303 89 390 00

– – – – – დანარჩენი

—

0303 89 400 00

– – – – თევზი Orcynopsis unicolor სახეობის

—

0303 89 500 00

– – – – ზღვის კარჩხანა (Dentex dentex, Pagellus spp.)

—

0303 89 550 00

– – – – ზღვის კარჩხანა (Sparus aurata)

—

0303 89 600 00

– – – – ატლანტიკური კაპარჭინა (Brama spp.)

—

0303 89 650 00

– – – – ზღვის ეშმაკი (Lophius spp.)

—

0303 89 700 00

– – – – შავი კონგრიო(Genypterus blacodes)

—

0303 89 900 00

– – – – დანარჩენი

—

– ღვიძლი, ქვირითი, ხვაში, ფარფლები, თავები, კუდები, საცურაო ბუშტები და სხვა საკვები
სუბპროდუქტები თევზისგან:
0303 91

– – ღვიძლი, ქვირითი და ხვაში:

0303 91 100 00

– – – ქვირითი და ხვაში დეზოქსირიბონუკლეინის მჟავისა ან პროტამინის სულფატის წარმოებისათვის

—

0303 91 900 00

– – – დანარჩენი

—

0303 92 000 00

– – ზვიგენის ფარფლები

—

0303 99 000 00

– – დანარჩენი

—

0304

თევზის ფილე და თევზის ხორცი დანარჩენი (ფარშის ჩათვლით), ახალი, გაცივიებული ან გაყინული:
– ფილე ახალი ან გაცივებული ტილაპიასი (Oreochromis spp.), ლოქოსი (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias
spp., Ictalurus spp.), კობრის (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypopharyngodon
spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni,
Megalobrama spp), გველთევზასი (Anguilla spp.), ნილოსის ლატესის (Lates niloticus) და Channa spp.-ს:

0304 31 000 00

– – ტილაპიასი (Oreochromis spp.)

—

0304 32 000 00

– – ლოქოსი (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

—

0304 33 000 00

– – ნილოსის ლატესის (Lates niloticus)

—

0304 39 000 00

– – დანარჩენი

—

– დანარჩენი თევზის ფილე, ახალი ან გაცივებული:
– – წყნარი ოკეანის ორაგულის (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
0304 41 000 00

Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou და Oncorhynchus rhodurus),

—

ატლანტიკის ოკეანის ორაგულის (Salmo salar) და დუნაის ორაგულის (Hucho hucho)
0304 42

– – კალმახის (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache და Oncorhynchus chrysogaster):

0304 42 100 00

– – – Oncorhynchus mykiss სახეობის, თითოეულის წონით 400გ-ზე მეტი

—

0304 42 500 00

– – – Oncorhynchus apache ან Oncorhynchus chrysogaster სახეობის

—

0304 42 900 00

– – – დანარჩენი

—

0304 43 000 00

– – კამბალასებრნის (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae და Citharidae)

—

0304 44

– – Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae და
Muraenolepididae ოჯახების თევზები:

0304 44 100 00

– – – ვირთევზის (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) და პოლარული ვირთევზის (Boreogadus
saida)

—

0304 44 300 00

– – – საიდის (Pollachius virens)

—

0304 44 900 00

– – – დანარჩენი

—

0304 45 000 00

– – შიმშერის (Xiphias gladius)

—

0304 46 000 00

– – ეშვას (Dissostichus spp.)

—

0304 47

– – ზვიგენების:

0304 47 100 00

– – – კატრანის (Squalus acanthias) და კატისებრი ზვიგენების (Scyliorhinus spp.)

—

0304 47 200 00

– – – ატლანტიკური ქაშაყისებრი ზვიგენის (Lamna nasus)

—

0304 47 300 00

– – – ცისფერი ზვიგენის (Prionace glauca)

—

0304 47 900 00

– – – დანარჩენი

—

0304 48 000 00

– – სკაროსების და რომბისებური სკაროსების (Rajidae)

—

0304 49

– – დანარჩენი:

0304 49 100 00

– – – მტკნარი წყლის თევზი

—

– – – დანარჩენი:
0304 49 500 00

– – – – ზღვის ქორჭილა(Sebastes spp.)

—

0304 49 900 00

– – – – დანარჩენი

—

– დანარჩენი, ახალი ან გაცივებული:
– – ტილაპიასი (Oreochromis spp.), ლოქოსი (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), კობრის
0304 51 000 00

(Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypopharyngodon

spp., Cirrhinus spp.,

Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp),

—

გველთევზასი (Anguilla spp.), ნილოსის ლატესის (Lates niloticus) და Channa spp.-ის
0304 52 000 00
0304 53 000 00

– – ორაგულისებრთასი
– – Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae და
Muraenolepididae ოჯახების თევზების

—
—

0304 54 000 00

– – შიმშერი (Xiphias gladius)

—

0304 55 000 00

– – ეშვა (Dissostichus spp.)

—

0304 56

– – ზვიგენების:

0304 56 100 00

– – – კატრანის (Squalus acanthias) და კატისებრი ზვიგენების (Scyliorhinus spp.)

—

0304 56 200 00

– – – ატლანტიკური ქაშაყისებრი ზვიგენის (Lamna nasus)

—

0304 56 300 00

– – – ცისფერი ზვიგენის (Prionace glauca)

—

0304 56 900 00

– – – დანარჩენი

—

0304 57 000 00

– – სკაროსების და რომბისებური სკაროსების (Rajidae)

—

0304 59

– – დანარჩენი:

0304 59 100 00

– – – მტკნარი წყლის თევზი

—

– – – დანარჩენი:
0304 59 500 00

– – – – ქაშაყის ნაჭრები

—

0304 59 900 00

– – – – დანარჩენი

—

– გაყინული ფილე ტილაპიასი (Oreochromis spp.), ლოქოსი (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus
spp.), კობრის (Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypopharyngodon spp., Cirrhinus
spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama
spp), გველთევზასი (Anguilla spp.), ნილოსის ლატესის (Lates niloticus) და Channa spp.-ის:
0304 61 000 00

– – ტილაპიასი (Oreochromis spp.)

—

0304 62 000 00

– – ლოქოსი (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.)

—

0304 63 000 00

– – ნილოსის ლატესის (Lates niloticus)

—

0304 69 000 00

– – დანარჩენი

—

– გაყინული ფილე Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae
და Muraenolepididae ოჯახების თევზების გაყინული ფილე:
0304 71

– – ვირთევზასი (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macroceрhalus):

0304 71 100 00

– – – Gadus macrocephalus სახეობის ვირთევზასი

—

0304 71 900 00

– – – დანარჩენი

—

0304 72 000 00

– – პიქშასი (Melanogrammus aeglefinus)

—

0304 73 000 00

– – საიდასი (Рollachius virens)

—

0304 74

– – მერლუზის (Merluccius spp., Urophycis spp.) :
– – – Merluccius გვარის :

0304 74 110 00
0304 74 150 00

– – – – კაპიის მერლუზის (მეჩხერი წყლების) (Merluccius capensis) და ნამიბიური მერლუზის (ღრმა
წყლების) (Merluccius paradoxus)
– – – – არგენტინული მერლუზის (Southwest Atlantic hake) (Merluccius hubbsi)

—
—

0304 74 190 00

– – – – დანარჩენი

—

0304 74 900 00

– – – Urophycis გვარის

—

0304 75 000 00

– – მინტაის (Theragra chalcogramma)

—

0304 79

– – დანარჩენი:

0304 79 100 00

– – – პოლარული ვირთევზასი (Boreogadus saida)

—

0304 79 300 00

– – – მერლანგის (Merlangius merlangus)

—

0304 79 500 00

– – – ახალზენდიური მაკრურონოსის (Macruronus novaezelandiae)

—

0304 79 800 00

– – – ზღვის ქარიყლაპიის (Molva spp.)

—

0304 79 900 00

– – – დანარჩენი

—

– დანარჩენი თევზების გაყინული ფილე:
– – წყნარი ოკეანის ორაგულის (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
0304 81 000 00

Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou და Oncorhynchus rhodurus),

—

ატლანტიკის ოკეანის ორაგულის (Salmo salar) და დუნაის ორაგულის (Hucho hucho)
0304 82

– – კალმახის (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita,
Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache და Oncorhynchus chrysogaster):

0304 82 100 00

– – – Oncorhynchus mykiss სახეობის, თითოეულის წონით 400გ-ზე მეტი

—

0304 82 500 00

– – – Oncorhynchus apache ან Oncorhynchus chrysogaster სახეობის

—

0304 82 900 00

– – – დანარჩენი

—

0304 83

– – კამბალასებრთა (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae და Citharidae):

0304 83 100 00

– – – ზღვის კამბალის (Pleuronectes platessa)

—

0304 83 300 00

– – – მდინარის კამბალის (Platichthys flesus)

—

0304 83 500 00

– – – მეგრიმის (Lepidorhombus spp.)

—

0304 83 900 00

– – – დანარჩენი

—

0304 84 000 00

– – შიმშერის (Xiphias gladius)

—

0304 85 000 00

– – ეშვასი (Dissostichus spp.)

—

0304 86 000 00

– – ქაშაყის (Clupea harengus, Clupea pallasii)

—

0304 87 000 00

– – თინუსის (Thunus-ის გვარის), ზოლიანი თინუსის (Euthynnus(Katsuwonus) pelamis)

—

0304 88

– – ზვიგენების,სკაროსების და რომბისებური სკაროსების (Rajidae):
– – – ზვიგენების:

0304 88 110 00

– – – – კატრანის (Squalus acanthias) და კატისებრი ზვიგენების (Scyliorhinus spp.)

—

0304 88 150 00

– – – – ატლანტიკური ქაშაყისებრი ზვიგენის (Lamna nasus)

—

0304 88 180 00

– – – – ცისფერი ზვიგენის (Prionace glauca)

—

0304 88 190 00

– – – – დანარჩენი

—

0304 88 900 00

– – – სკაროსების და რომბისებური სკაროსების (Rajidae):

—

0304 89

– – დანარჩენი:

0304 89 100 00

– – – მტკნარი წყლის თევზი

—

– – – დანარჩენი:
– – – – ზღვის ქორჭილა (Sebastes spp.) :
0304 89 210 00

– – – – – Sebastes marinus სახეობის

—

0304 89 290 00

– – – – – დანარჩენი

—

0304 89 300 00

– – – – თევზი Euthynnus გვარისა, გარდა სკიპჯეკის, ან 0304 87 00 სუბპოზიციის ზოლიანი თინუსისა
(Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

—

– – – – სკომბერის (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus) და Orcynopsis unicolor
სახეობის თევზის:
0304 89 410 00

– – – – – Scomber australasicus სახეობის სკომბერის

—

0304 89 490 00

– – – – – დანარჩენი

—

0304 89 600 00

– – – – ზღვის ეშმაკის (Lophius spp.)

—

0304 89 900 00

– – – – დანარჩენი

—

– დანარჩენი, გაყინული:
0304 91 000 00

– – შიმშერის (Xiphias gladius)

—

0304 92 000 00

– – ეშვასი (Dissostichus spp.)

—

– – ტილაპიასი (Oreochromis spp.), ლოქოსი (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), კობრის
0304 93

(Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypopharyngodon

spp., Cirrhinus spp.,

Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.),
გველთევზასი (Anguilla spp.), ნილოსის ლატესის (Lates niloticus) და Channa spp.-ის:

0304 93 100 00

– – – სურიმი

—

0304 93 900 00

– – – დანარჩენი

—

0304 94

– – მინტაი (Theragra chalcogramma) :

0304 94 100 00

– – – სურიმი

—

0304 94 900 00

– – – დანარჩენი

—

0304 95
0304 95 100 00

–

–

Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae და

Muraenolepididae ოჯახის თევზების, გარდა მინტაისა (Theragra chalcogramma):
– – – სურიმი

—

– – – დანარჩენი:
– – – – ვირთევზის (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) და პოლარული ვირთევზის (Boreogadus
saida) სახეობის თევზის:
0304 95 210 00

– – – – – ვირთევზის Gadus macrocephalus სახეობის

—

0304 95 250 00

– – – – – ვირთევზის Gadus morhua სახეობის

—

0304 95 290 00

– – – – – დანარჩენი

—

0304 95 300 00

– – – – პიქშასი(Melanogrammus aeglefinus)

—

0304 95 400 00

– – – – საიდის (Pollachius virens)

—

0304 95 500 00

– – – – Merluccius გვარის მერლუზის

—

0304 95 600 00

– – – – პუტასსუსი (Micromesistius poutassou, Gadus poutassou)

—

0304 95 900 00

– – – – დანარჩენი

—

0304 96

– – ზვიგენების:

0304 96 100 00

– – – კატრანის (Squalus acanthias) და კატისებრი ზვიგენების (Scyliorhinus spp.)

—

0304 96 200 00

– – – ატლანტიკური ქაშაყისებრი ზვიგენის (Lamna nasus)

—

0304 96 300 00

– – – ცისფერი ზვიგენის (Prionace glauca)

—

0304 96 900 00

– – – დანარჩენი

—

0304 97 000 00

– – სკაროსების და რომბისებური სკაროსების (Rajidae)

—

0304 99

– – დანარჩენი:

0304 99 100 00

– – – სურიმი

—

– – – დანარჩენი:
0304 99 210 00

– – – – მტკნარი წყლის თევზის

—

– – – – დანარჩენი:

—

0304 99 230 00

– – – – – ქაშაყის (Clupea harengus, Clupea pallasii)

0304 99 290 00

– – – – – ზღვის ქორჭილის (Sebastes spp.)

—

0304 99 550 00

– – – – – მეგრიმის (Lepidorhombus spp.)

—

0304 99 610 00

– – – – – ატლანტიკური კაპარჭინა (Brama spp.)

—

0304 99 650 00

– – – – – ზღვის ეშმაკის (Lophius spp.)

—

0304 99 990 00

– – – – – დანარჩენი

—

0305

თევზი ხმელი, დამარილებული ან მარილწყალში ; თევზი ცივად ან ცხლად შებოლილი; თევზის ფქვილი
წმინდად და უხეშად ნაფქვავი და გრანულები, ადამიანის საკვებად ვარგისი:

0305 10 000 00

– თევზის ფქვილი წმინდად და უხეშად ნაფქვავი და გრანულები, ადამიანის საკვებად ვარგისი

—

0305 20 000 00

– თევზის ღვიძლი, ქვირითი და ხვაში, ხმელი, დამარილებული ან მარილწყალში

—

– თევზის ფილე, ხმელი, დამარილებული ან მარილწყალში, მაგრამ შეუბოლავი:
– – ტილაპიასი (Oreochromis spp.), ლოქოსი (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), კობრის
0305 31 000 00

(Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypopharyngodon

spp., Cirrhinus spp.,

Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp),

—

გველთევზასი (Anguilla spp.), ნილოსის ლატესის (Lates niloticus) და Channa spp.-ის
0305 32

–

–

Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae და

Muraenolepididae ოჯახის თევზების:
– – – ვირთევზასი(Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus) და პოლარული ვირთევზასი (Boreogadus
saida):

0305 32 110 00

– – – – Gadus macrocephalus სახეობის ვირთევზასი

—

0305 32 190 00

– – – – დანარჩენი

—

0305 32 900 00

– – – დანარჩენი

—

0305 39

– – დანარჩენი:
– – – წყნარი ოკეანის ორაგულის (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,

0305 39 100 00

Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou და Oncorhynchus rhodurus),
ატლანტიკის ოკეანის ორაგულის (Salmo salar) და დუნაის ორაგულის (Hucho hucho) დამარილებული ან

—

მარილწყალში
0305 39 500 00
0305 39 900 00

– – – შავი პალტუსის ან გრენლანდიური პალტუსის (Reinhardtius hippoglossoides), დამარილებულია ან
მარილწყალში
– – – დანარჩენი

—
—

– თევზი შებოლილი, ფილეს ჩათვლით, გარდა თევზების სუბპროდუქტებისა:
– – წყნარი ოკეანის ორაგული (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
0305 41 000 00

Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou და Oncorhynchus rhodurus),

—

ატლანტიკის ოკეანის ორაგული (Salmo salar) და დუნაის ორაგულის (Hucho hucho)
0305 42 000 00
0305 43 000 00

– – ქაშაყი (Cluрea harengus, Cluрea рallasii)

—

– – კალმახი (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus
gilae, Oncorhynchus apache და Oncorhynchus chrysogaster)

—

– – ტილაპიასი (Oreochromis spp.), ლოქოსი (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), კობრის
0305 44

(Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypopharyngodon

spp., Cirrhinus spp.,

Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp),
გველთევზასი (Anguilla spp.), ნილოსის ლატესის (Lates niloticus) და Channa spp.-ის:

0305 44 100 00

– – – გველთევზა

—

0305 44 900 00

– – – დანარჩენი

—

0305 49

– – დანარჩენი:

0305 49 100 00

– – – შავი პალტუსი ან გრენლანდიური პალტუსი (Reinhardtius hippoglossoides)

—

0305 49 200 00

– – – ატლანტიკური პალტუსი (Hippoglossus hippoglossus)

—

0305 49 300 00

– – – სკომბერი (Scomber scombrus, Scomber australasicus, Scomber japonicus)

—

0305 49 800 00

– – – დანარჩენი

—

– თევზი ხმელი, გარდა თევზების სუბპროდუქტებისა, დამარილებული ან დაუმარილებელი, მაგრამ
შეუბოლავი:
0305 51

– – ვირთევზა (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):

0305 51 100 00

– – – ხმელი დაუმარილებელი

—

0305 51 900 00

– – – ხმელი დამარილებული

—

– – ტილაპიასი (Oreochromis spp.), ლოქოსი (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), კობრის
0305 52 000 00

(Cyprinus carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypopharyngodon

spp., Cirrhinus spp.,

Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp),

—

გველთევზასი (Anguilla spp.), ნილოსის ლატესის (Lates niloticus) და Channa spp.-ის
0305 53

–

–

Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae და

Muraenolepididae ოჯახის თევზები გარდა ვირთევზასი (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus):

0305 53 100 00

– – – პოლარული ვირთევზა (Boreogadus saida)

—

0305 53 900 00

– – – დანარჩენი

—

– – ქაშაყი (Clupea harengus, Clupea pallasii), ანჩოუსი (Engraulis spp.), სარდინები (Sardina рilchardus, Sardinoрs
sрр.), სარდინელა (Sardinella sрр.), ქარსალა ან შპროტი (Sprattus sprattus), სკომბერი (Scomber scombrus,
Scomber australasicus, Scomber jaрonicus), სამხრეთაზიური სკომბერი (Rastrelliger spp.) მაკრელი
0305 54

(Scomberomorus spp.), სტავრიდა (Trachurus spp.), კარანქსი (Caranx spp.), კობია (Rachycentron canadum),
ვერცხლისფერი პამპი (Pampus spp.), წყანრი ოკეანის საირა (Cololabis saira), ათბუმბულა სტავრიდა
(Decapterus spp.), მოივა (Mallotus villosus), შიმშერი (Xiphias gladius), თინუსი Kawakawa (Euthynnus affinis),
პალამიდა (Sarda spp.), თევზები ოჯახიდან Istiophoridae (marlins, sailfishes, spearfish):

0305 54 300 00

– – – ქაშაყი (Clupea harengus, Clupea pallasii)

—

0305 54 500 00

– – – ანჩოუსი (Engraulis spp.)

—

0305 54 900 00

– – – დანარჩენი

—

0305 59

– – დანარჩენი:

0305 59 700 00

– – – ატლანტიკური პალტუსი (Hippoglossus hippoglossus)

—

0305 59 850 00

– – – დანარჩენი

—

– თევზი დამარილებული, მაგრამ ნედლი და შეუბოლავი, თევზი მარილწყალში,გარდა თევზების
სუბპროდუქტებისა:
0305 61 000 00

– – ქაშაყი (Clupea harengus, Clupea pallasii)

—

0305 62 000 00

– – ვირთევზა (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

—

0305 63 000 00

– – ანჩოუსი (Engraulis spp.)

—

– – ტილაპია (Oreochromis spp.), ლოქო (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), კობრი (Cyprinus
0305 64 000 00

carpio, Carassius carassius, Ctenopharyngodon idellus, Hypopharyngodon spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon
piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp), გველთევზა (Anguilla

—

spp.), ნილოსის ლატესი (Lates niloticus) და თევზი Channa spp.-ის სახეობის
0305 69

– – დანარჩენი:

0305 69 100 00

– – – პოლარული ვირთევზა (Boreogadus saida)

—

0305 69 300 00

– – – პალტუსი ატლანტიკური (Hippoglossus hippoglossus)

—

– – – წყნარი ოკეანის ორაგული (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta,
0305 69 500 00

Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou და Oncorhynchus rhodurus),

—

ატლანტიკის ოკეანის ორაგული (Salmo salar) და დუნაის ორაგულის (Hucho hucho)
0305 69 800 00

– – – დანარჩენი

—

– ფარფლები, თავები, კუდები, საცურაო ბუშტები და თევზების სხვა საკვები სუბპროდუქტები:
0305 71 000 00

– – ზვიგენის ფარფლები

—

0305 72 000 00

– – თევზების თავები, კუდები, საცურაო ბუშტები

—

0305 79 000 00

– – დანარჩენი
კიბოსნაირნი,

—
ბაკანში

ან

ბაკნის

გარაშე,

ცოცხალი,

ახალი,

გაცვიებული,

გაყინული,

ხმელი,

დამარილებული ან მარილწყალში;კიბოსნაირნი შებოლილი, ნიჟარით ან ნიჟარის გარეშე, რომელებმაც
0306

შებოლვამდე ან შებოლვის პროცესში განიცადა ან არ განიცადა სითბური დამუშავება; კიბოსნაირნი
ბაკანში, ორთქლზე ან მდუღარე წყალში მოხარშული, გაცივებული ან გაუცივებელი, გაყინული, ხმელი,
დამარილებული

ან

მარილწყალში;

ფქვილი

წმინდად

და

უხეშად

ნაფქვავი

და

გრანულები

კიბოსნაირებისაგან, ადამიანის საკვებად გამოსაყენებლი:
– გაყინული:
0306 11

– – ევროპული ლანგუსტი და დანარჩენი ლანგუსტები (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.):

0306 11 100 00

– – – ლანგუსტების კუდები

—

0306 11 900 00

– – – დანარჩენი

—

0306 12

– – ასთაკვები (Homarus spp.):

0306 12 100 00

– – – გამოუშიგნავი

—

0306 12 900 00

– – – დანარჩენი

—

0306 14

– – კიბორჩხალები:

0306 14 100 00

– – –კიბორჩხალები Paralithodes camchaticus, Chionoecetes spp. და Callinectes sapidus სახეობების

—

0306 14 300 00

– – – კიბორჩხალები Cancer pagurus სახეობის

—

0306 14 900 00

– – – დანარჩენი

—

0306 15 000 00

– – ნორვეგიული ლობსტერი (Nephrops norvegicus)

—

0306 16

– – ცივი წყლის კრევეტები (Pandalus spp., Crangon crangon):

0306 16 910 00

– – – კრევეტები Crangon crangon სახეობის

—

0306 16 990 00

– – – დანარჩენი

—

0306 17

– – დანარჩენი კრევეტები:

0306 17 910 00

– – – ღრმა წყლების ვარდისფერი კრევეტები (Parapenaeus longirostris)

—

0306 17 920 00

– – – genus Penaeus გვარის კრევეტები

—

0306 17 930 00

– – – Pandalidae ოჯახის კრევეტები, გარდა Pandalus გვარისა

—

0306 17 940 00

– – – Crangon გვარის კრევეტები, გარდა Crangon crango სახეობისა

—

0306 17 990 00

– – – დანარჩენი

—

0306 19

– – დანარჩენი, კიბოსნაირების ადამიანის საკვებად გამოსაყენებელი წმინდად და უხეშად ნაფქვავი
ფქვილისა და გრანულების ჩათვლით:

0306 19 100 00

– – – მტკნარი წყლის კიბოები

—

0306 19 900 00

– – – დანარჩენი

—

– ცოცხალი, ახალი ან გაცივებული:
0306 31 000 00

– – ევროპული ლანგუსტი და დანარჩენი ლანგუსტები (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

0306 32

– – ასთაკვები (Homarus spp.):

0306 32 100 00

– – – ცოცხალი

—
—

– – – დანარჩენი:
0306 32 910 00

– – – – გამოუშიგნავი

—

0306 32 990 00

– – – – დანარჩენი

—

0306 33

– – კიბორჩხალები:

0306 33 100 00

– – – კიბორჩხალები Cancer pagurus სახეობის

—

0306 33 900 00

– – – დანარჩენი

—

0306 34 000 00

– – ნორვეგიული ლობსტერი (Nephrops norvegicus)

—

0306 35

– – ცივი წყლის კრევეტები (Pandalus spp., Crangon crangon):
– – – კრევეტები Crangon crangon სახეობის:

0306 35 100 00

– – – – ახალი ან გაცივებული

—

0306 35 500 00

– – – – დანარჩენი

—

0306 35 900 00

– – – დანარჩენი

—

0306 36

– – დანარჩენი კრევეტები:

0306 36 100 00

– – – Pandalidae ოჯახის კრევეტები, გარდა Pandalus გვარისა

—

0306 36 500 00

– – – Crangon გვარის კრევეტები, გარდა Crangon crango სახეობისა

—

0306 36 900 00
0306 39

– – – დანარჩენი

—

– – დანარჩენი, კიბოსნაირების ადამიანის საკვებად გამოსაყენებელი წმინდად და უხეშად ნაფქვავი
ფქვილისა და გრანულების ჩათვლით:

0306 39 100 00

– – – მტკნარი წყლის კიბოები

—

0306 39 900 00

– – – დანარჩენი

—

– დანარჩენი:
0306 91 000 00

– – ევროპული ლანგუსტი და დანარჩენი ლანგუსტები (Palinurus spp., Panulirus spp., Jasus spp.)

0306 92

– – ასთაკვები (Homarus spp.):

0306 92 100 00

– – – გამოუშიგნავი

—

0306 92 900 00

– – – დანარჩენი

—

0306 93

– – კიბორჩხალები:

0306 93 100 00

– – – კიბორჩხალები Cancer pagurus სახეობის

—

0306 93 900 00

– – – დანარჩენი

—

0306 94 000 00

– – ნორვეგიული ლობსტერი (Nephrops norvegicus)

—

0306 95

– – კრევეტები:

—

– – – ცივი წყლის კრევეტები (Pandalus spp., Crangon crangon):
– – – – კრევეტები Crangon crangon სახეობის:
0306 95 110 00

– – – – – მომზადებული ორთქლზე ან მდუღარე წყალში

—

0306 95 190 00

– – – – – დანარჩენი

—

0306 95 200 00

– – – – კრევეტები Pandalus სახეობის

—

– – – დანარჩენი კრევეტები:
0306 95 300 00

– – – – Pandalidae ოჯახის კრევეტები, გარდა Pandalus გვარისა

—

0306 95 400 00

– – – – Crangon გვარის კრევეტები, გარდა Crangon crango სახეობისა

—

0306 95 900 00

– – – – დანარჩენი

—

0306 99

– – დანარჩენი, კიბოსნაირების ადამიანის საკვებად გამოსაყენებელი წმინდად და უხეშად ნაფქვავი
ფქვილისა და გრანულების ჩათვლით:

0306 99 100 00

– – – მტკნარი წყლის კიბოები

—

0306 99 900 00

– – – დანარჩენი

—

მოლუსკები, ნიჟარით ან ნიჟარის გარეშე, ცოცხალი, ახალი, გაცივიებული, გაყინული, ხმელი,
0307

დამარილებული ან მარილწყალში; მოლუსკები შებოლილი, ნიჟარით ან ნიჟარის გარეშე, რომელებმაც
შებოლვამდე ან შებოლვის პროცესში განიცადა ან არ განიცადა სითბური დამუშავება; ფქვილი წმინდად
და უხეშად ნაფქვავი და გრანულები მოლუსკებისგან, ადამიანის საკვებად გამოსაყენებელი:
– ხამანწკები:

0307 11
0307 11 100 00

– – ცოცხალი, ახალი ან გაცივიებული:
– – – ბრტყელი ხამანწკები (Ostrea გვარის), ცოცხალი და მასით სადგულების ჩათვლით, არა უმეტეს 40
გრამისა თითოეული

—

0307 11 900 00

– – – დანარჩენი

—

0307 12 000 00

– – გაყინული

—

0307 19 000 00

– – დანარჩენი

—

– სავარცხელა, სამეფო სავარცხელას ჩათვლით Pecten, Chlamys ან Placopecten გვარების:
0307 21 000 00

– – ცოცხალი, ახალი და გაცივიებული

0307 22

– – გაყინული:

0307 22 100 00

– – – სავარცხელა წმინდა იაკობის (Pecten maximus) სახეობის

—

0307 22 900 00

– – – დანარჩენი

—

0307 29 000 00

– – დანარჩენი

—

—

– მიდიები (Mytilus spp., Perna spp.):
0307 31

– – ცოცხალი, ახალი ან გაცვიებული:

0307 31 100 00

– – – Mytilus sрр.

—

0307 31 900 00

– – – Рerna sрр

—

0307 32

– – გაყინული:

0307 32 100 00

– – – Mytilus sрр.

—

0307 32 900 00

– – – Рerna sрр

—

0307 39

– – დანარჩენი:

0307 39 100 00

– – – Mytilus sрр.

—

0307 39 800 00

– – – Рerna sрр

—

– მელანთევზები და კალმარები :
0307 42

– – ცოცხალი, ახალი ან გაცვიებული:

0307 42 100 00

– – – მელანთევზები (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.)

—

0307 42 200 00

– – – Loligo sрр სახეობის

—

0307 42 300 00

– – – კალმარები (Ommastrephes spp., Nototodarus spp., Sepioteuthis spp.)

—

0307 42 400 00

– – – ევროპული მფრინავი კალმარები (Todarodes sagittatus)

—

0307 42 900 00

– – – დანარჩენი

—

0307 43

– – გაყინული:
– – – მელანთევზები (Sepia officinalis, Rossia macrosoma, Sepiola spp.):
– – – – Sepiola spp.:

0307 43 210 00

– – – – – პატარა მელანთევზები (Sepiola rondeleti)

—

0307 43 250 00

– – – – – დანარჩენი

—

0307 43 290 00

– – – – Sepia officinalis და Rossia macrosoma სახეობის

—

– – – Loligo sрр სახეობების:
0307 43 310 00

– – – – Loligo vulgari

—

0307 43 330 00

– – – – Loligo pealei

—

0307 43 350 00

– – – – Loligo gahi

—

0307 43 380 00

– – – – დანარჩენი

—

0307 43 910 00

– – – Ommastrephes spp. სახეობების, გარდა Ommastrephes sagittatus, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp

—

0307 43 920 00

– – – Illex spp სახეობების

—

0307 43 950 00

– – – ევროპული მფრინავი კალმარები (Todarodes sagittatus) (Ommastrephes sagittatus)

—

0307 43 990 00

– – – დანარჩენი

—

0307 49

– – დანარჩენი:

0307 49 200 00

– – – მელანთევზები (Seрia officinalis, Rossia macrosoma, Seрiola sрр.):

—

0307 49 400 00

– – – Loligo sрр სახეობების

—

0307 49 500 00

– – – Ommastrephes spp. სახეობების, გარდა Ommastrephes sagittatus, Nototodarus spp., Sepioteuthis spp

—

0307 49 600 00

– – – ევროპული მფრინავი კალმარები (Todarodes sagittatus) (Ommastrephes sagittatus)

—

– – – დანარჩენი

—

0307 49 900 00

– რვაფეხები (Octoрus sрр.):
0307 51 000 00

– – ცოცხალი, ახალი ან გაცვიებული

—

0307 52 000 00

– – გაყინული

—

0307 59 000 00

– – დანარჩენი

—

0307 60 000 00

– ლოკოკინები, ლიპარისის გარდა

—

–

Arcidae, Arcticidae, Cardiidae, Donacidae, Hiatellidae, Mactridae, Mesodesmatidae, Myidae, Semelidae,

Solecurtidae, Solenidae, Tridacnidae და Veneridae ოჯახების მოლუსკები და ნიჟარები:
0307 71 000 00

– – ცოცხალი, ახალი ან გაცივიებული

0307 72

– – გაყინული:

0307 72 100 00

– – – ზოლიანი ვენუსი ან Veneridae ოჯახის სხვა სახეობები

—

0307 72 900 00

– – – დანარჩენი

—

0307 79 000 00

– – დანარჩენი:

—

—

–,,ზღვის ყური" ჰალიოტისი(Haliotis spp) და სტრომბუსები(Strombus spp.):
0307 81 000 00

– – ცოცხალი, ახალი ან გაცივიებული ,,ზღვის ყური" ჰალიოტისი(Haliotis spp)

—

0307 82 000 00

– – ცოცხალი, ახალი ან გაცივიებული სტრომბუსები(Strombus spp.):

—

0307 83 000 00

– – გაყინული ,,ზღვის ყური" ჰალიოტისი (Haliotis spp.)

—

0307 84 000 00

– – გაყინული სტრომბუსები(Strombus spp.)

—

0307 87 000 00

– – დანარჩენი ,,ზღვის ყური" ჰალიოტისი(Haliotis spp)

—

0307 88 000 00

– – დანარჩენი სტრომბუსები(Strombus spp.)

—

– დანარჩენები, ადამიანის საკვებად გამოსაყენებელი მოლუსკების წმინდად და უხეშად ნაფქვავი
ფქვილის და გრანულების ჩათვლით:
0307 91 000 00

– – ცოცხალი, ახალი ან გაცივებული

—

0307 92 000 00

– – გაყინული

—

0307 99 000 00

– – დანარჩენი

—

წყლის სხვა უხერხემლოები, გარდა კიბოსნაირებისა და მოლუსკებისა, ცოცხალი, ახალი, გაცვიებული,
გაყინული, ხმელი, დამარილებული ან მარილწყალში; წყლის სხვა უხერხემლოები, გადა კიბოსნაირებისა
0308

და მოლუსკებისა, შებოლილები, რომელებმაც შებოლვამდე ან შებოლვის პროცესში განიცადა ან არ
განიცადა სითბური დამუშავება; ფქვილი წმინდად და უხეშად ნაფქვავი და გრანულები წყლის სხვა
უხერხემლოებისაგან, ადამიანის საკვებად გამოსაყენებელი:
– გოლოთურიები (Stichopus japonicus, Holothurioidea):

0308 11 000 00

– – ცოცხალი, ახალი ან გაცვიებული

—

0308 12 000 00

– – გაყინული

—

0308 19 000 00

– – დანარჩენი

—

– ზღვის ზღარბები (Strongylocentrotus spp., Paracentrotus lividus, Loxechinus albus, Echichinus esculentus):
0308 21 000 00

– – ცოცხალი, ახალი ან გაცვიებული

—

0308 22 000 00

– – გაყინული

—

0308 29 000 00

– – დანარჩენი

—

0308 30

– მედუზები (Rhopilema spp.):

0308 30 100 00

– – ცოცხალი, ახალი ან გაცვიებული

—

0308 30 500 00

– – გაყინული

—

0308 30 900 00

– – დანარჩენი

—

0308 90

– დანარჩენი:

0308 90 100 00

– – ცოცხალი, ახალი ან გაცვიებული

—

0308 90 500 00

– – გაყინული

—

0308 90 900 00

– – დანარჩენი

—

ჯგუფი 04
რძის პროდუქცია; ფრინველის კვერცხი; ნატურალური თაფლი; ცხოველური წარმოშობის
კვების პროდუქტები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი და ჩაურთველი
შენიშვნები:
1. ტერმინი „რძე“ აღნიშნავს საღ რძეს, აგრეთვე ნაწილობრივ ან მთლიანად მოხდილ რძეს.
2. 0405 სასაქონლო პოზიციაში:
ა)

ტერმინი

„კარაქი“

აღნიშნავს

ნატურალურ

ნაღების

კარაქს,

შრატის

კარაქს

ან

რეკომბინირებულ კარაქს (ახალი, დამარილებული ან დამძაღებული, დაკონსერვებული კარაქის
ჩათვლით), დამზადებულს მხოლოდ -და მხოლოდ რძისაგან, რძის ცხიმის შემცველობით 80 მას.%
ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 95 მას.%-ისა, მშრალი (მოხდილი) რძის ნარჩენის მაქსიმალური
შემცველობით 2 მას.% და წყლის მაქსიმალური შემცველობით 16 მას.%. კარაქი არ შეიცავს
დამატებულ ემულგატორებს, მაგრამ შეიძლება შეიცავდეს ნატრიუმქლორიდს, საკვებ საღებრებს,
მანეიტრალებელ მარილებსა და რძის მჟავას მაპროდუცირებელი უვნებელი ბაქტერიების
კულტურებს;
ბ) ტერმინი „რძის პასტები“ აღნიშნავს წასასმელად ვარგის წყალცხიმოვან ემულსიას,
რომელიც პროდუქტში შეიცავს რძის ცხიმს ერთადერთი ცხიმის სახით 39 მას.% ან მეტი, მაგრამ 80
მას.%-ზე ნაკლები რაოდენობით.
3. პროდუქტები, მიღებული რძის შრატის კონცენტრირებისას და რძისა ან რძის ცხი-მის
დამატებით, ჩაირთვება 0406 სასაქონლო პოზიციაში როგორც ყველი, იმ პირობით, რომ მათ
გააჩნიათ შემდეგი სამი მახასიათებელი:
ა) რძის ცხიმის შემცველობა, მშრალ ნივთიერებაზე გადა-ანგარიშებით 5 მას.% ან მეტი;
ბ) მშრალი ნივთიერების შემცველობა არანაკლებ 70 მას.%-ისა, მაგრამ არა უმეტეს 85 მას.%ისა; და გ) დაყალიბებულია ან შეიძლება დაყალიბებულ იქნეს.
4. მოცემულ ჯგუფში არ ჩაირთვება:

ა) რძის შრატისგან მიღებული პროდუქტები, 95 მას.%-ზე მეტი ლაქტოზას შემცვე-ლი,
გამოხატული უწყლო ლაქტოზას სახით, გადაანგარიშებული მშრალ ნივთიერებაზე (სასაქონლო
პოზიცია 1702);
ბ) რძისგან მიღებული პროდუქტები, რომლის ერთი ან მეტი ნატურალური კომპოონენტი
(მაგალითად რძის ცხიმები ე.წ butyric fats) შეცვლილია სხვა ნივთიერებით (მაგალითად ოლეური
ცხიმებით ე.წ oleic fats) (სასაქონლო პოზიცია 1901 ან 2106); ან
გ) ალბუმინები (ორი ან მეტი შრატის ცილის კონცენტრატის ჩათვლით, 80 მას.%-ზე მეტი
შრატის ცილის შემცველი, მშრალ ნივთიერებაზე გადაანგარიშებით) (სასაქონლო პოზიცია 3502) ან
გლობულინები (სასაქონლო პოზიცია 3504).
შენიშვნები სუბპოზიციებისათვის:
1. 0404 10 სუბპოზიციაში ტერმინი „სახეშეცვლილი რძის შრატი“ აღნიშნავს შრატის
კომპონენტებისაგან შემდგარ პროდუქტებს, ანუ შრატს, რომლიდანაც სრულად ან ნაწილობრივ
გამოცლილია ლაქტოზა, პროტეინები ან მინერალური ნივთიერებები, შრატს, რომელსაც
დამატებული აქვს შრატის ნატურალური კომპონენტები, და შრატის ნატურალური კომპონენტების
შერევით მიღებულ პროდუქტებს.
2. 0405 10 სუბპოზიციაში ტერმინი „კარაქი“ არ ნიშნავს დეჰიდრატირებულ კარაქს ან ერბოს
(სუბპოზიცია 0405 90).
დამატებითი შენიშვნები:
1. საგადასახადო განაკვეთები 0401–0406 სასაქონლო პოზიციებში აღნიშნული ნარევებისათვის
განისაზღვრება შემდეგნაირად:
ა) ნარევებისათვის, რომლებშიც ერთ-ერთი კომპონენტი შეადგენს სულ ცოტა 90 მას.%-ს,
საგადასახადო განაკვეთი განისაზღვრება ამ კომპონენტისათვის დაწესებული საგადასახადო
განაკვეთით.
ბ) სხვა ნარევებისათვის საგადასახადო განაკვეთი განისაზღვრება იმ კომპონენტით,
რომლისთვისაც საგადასახადო განაკვეთი უმაღლესია.
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

0401

რძე და ნაღები, შეუსქელებელი და შაქრისა ან სხვა დამატკბობელი ნივთიერებების დამატების გარეშე:

0401 10

– ცხიმის შემცველობით არა უმეტეს 1 მას.%-ისა:

0401 10 100 00

– – პირველად საფუთავებში ნეტო მოცულობით არა უმეტეს 2 ლ-ისა

—

0401 10 900 00

– – დანარჩენი

—

0401 20

– ცხიმის შემცველობით 1 მას.%-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 6 მას.%-ისა:
– – არა უმეტეს 3 %-ისა:

0401 20 110 00

– – – პირველად საფუთავებში ნეტო მოცულობით არა უმეტეს 2 ლ-ისა

—

0401 20 190 00

– – – დანარჩენი

—

– – 3 %-ზე მეტი:
0401 20 910 00

– – – პირველად საფუთავებში ნეტო მოცულობით არა უმეტეს 2 ლ-ისა

—

0401 20 990 00

– – – დანარჩენი

—

0401 40

– ცხიმის შემცველობით 6 მას.%-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 10 % ისა:

0401 40 100 00

– – პირველად საფუთავებში ნეტო მოცულობით არა უმეტეს 2 ლ-ისა

—

0401 40 900 00

– – დანარჩენი

—

0401 50

– ცხიმის შემცველობით 10 მას.%-ზე მეტი:
– – არა უმეტეს 21% ისა:

0401 50 110 00

– – – პირველად საფუთავებში ნეტო მოცულობით არა უმეტეს 2 ლ-ისა

—

0401 50 190 00

– – – დანარჩენი

—

– – ცხიმის შემცველობით 21 მას.%-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 45 % ისა:
0401 50 310 00

– – – პირველად საფუთავებში ნეტო მოცულობით არა უმეტეს 2 ლ-ისა

—

0401 50 390 00

– – – დანარჩენი

—

– – ცხიმის შემცველობით 45 მას.%-ზე მეტი:
0401 50 910 00

– – – პირველად საფუთავებში ნეტო მოცულობით არა უმეტეს 2 ლ-ისა

—

0401 50 990 00

– – – დანარჩენი

—

0402

რძე და ნაღები, შესქელებული ან შაქრისა ან სხვა დამატკბობელი ნივთიერებების დამატებით:

0402 10

– ფხვნილების, გრანულებისა ან სხვა მყარი სახით, ცხიმის შემცველობით არა უმეტეს 1,5 მას.%-ისა:
– – შაქრისა ან სხვა დამატკბობელი ნივთიერებების დამატების გარეშე:

0402 10 110 00

– – – პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით არა უმეტეს 2,5 კგ-ისა

—

0402 10 190 00

– – – დანარჩენი

—

– – დანარჩენი:
0402 10 910 00

– – – პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით არა უმეტეს 2,5 კგ-ისა

—

0402 10 990 00

– – – დანარჩენი

—

– ფხვნილების, გრანულებისა ან სხვა მყარი სახით, ცხიმის შემცველობით 1,5 მას.%-ზე მეტი:
0402 21

– – შაქრისა ან სხვა დამატკბობელი ნივთიერებების დამატების გარეშე:
– – – ცხიმის შემცველობით არა უმეტეს 27 მას.%-ისა:

0402 21 110 00

– – – – პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით არა უმეტეს 2,5 კგ-ისა

—

0402 21 180 00

– – – – დანარჩენი

—

– – – ცხიმის შემცველობით 27 მას.%-ზე მეტი:
0402 21 910 00

– – – – პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით არა უმეტეს 2,5 კგ-ისა

—

0402 21 990 00

– – – – დანარჩენი

—

0402 29

– – დანარჩენი:
– – – ცხიმის შემცველობით არა უმეტეს 27 მას.%-ისა:

0402 29 110 00

– – – – სპეციალური დანიშნულების რძე, ჩვილი ბავშვებისათვის, ჰერმეტულ საფუთავებში ნეტო-მასით
არა უმეტეს 500 გ-ისა, ცხიმის შემცველობით 10 მას.%-ზე მეტი

—

– – – – დანარჩენი:
0402 29 150 00

– – – – – პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით არა უმეტეს 2,5 კგ-ისა

—

0402 29 190 00

– – – – – დანარჩენი

—

– – – ცხიმის შემცველობით 27 მას.%-ზე მეტი:
0402 29 910 00

– – – – პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით არა უმეტეს 2,5 კგ-ისა

—

0402 29 990 00

– – – – დანარჩენი

—

– დანარჩენი:
0402 91

– – შაქრისა ან სხვა დამატკბობელი ნივთიერებების დამატების გარეშე:

0402 91 10

– – – ცხიმის შემცველობით არა უმეტეს 8 მას.%-ისა:

0402 91 110 00

– – – – პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით არა უმეტეს 2,5 კგ-ისა

—

0402 91 190 00

– – – – დანარჩენი

—

0402 91 30

– – – ცხიმის შემცველობით 8 მას.%-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 10 მას.%-ისა:

0402 91 310 00

– – – – პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით არა უმეტეს 2,5 კგ-ისა

—

0402 91 390 00

– – – – დანარჩენი

—

– – – ცხიმის შემცველობით 10 მას.%-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 45 მას.%-ისა:
0402 91 510 00

– – – – პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით არა უმეტეს 2,5 კგ-ისა

—

0402 91 590 00

– – – – დანარჩენი

—

– – – ცხიმის შემცველობით 45 მას.%-ზე მეტი:
0402 91 910 00

– – – – პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით არა უმეტეს 2,5 კგ-ისა

—

0402 91 990 00

– – – – დანარჩენი

0402 99

– – დანარჩენი:

0402 99 10

– – – ცხიმის შემცველობით არა უმეტეს 9,5 მას.%-ისა:

0402 99 110 00

– – – – პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით არა უმეტეს 2,5 კგ-ისა

—

0402 99 190 00

– – – – დანარჩენი

—

—

– – – ცხიმის შემცველობით 9,5 მას.%-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 45 მას.%-ისა:
0402 99 310 00

– – – – პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით არა უმეტეს 2,5 კგ-ისა

—

0402 99 390 00

– – – – დანარჩენი

—

– – – ცხიმის შემცველობით 45 მას.%-ზე მეტი:
0402 99 910 00

– – – – პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით არა უმეტეს 2,5 კგ-ისა

—

0402 99 990 00

– – – – დანარჩენი

—

დო, აჭრილი რძე და ნაღები, იოგურტი, კეფირი და სხვა ფერმენტირებული ან შედედებული რძე და
0403

ნაღები, შესქელებული ან შეუსქელებელი, შაქრისა ან სხვა დამატკბობელი ნივთიერებების დამატებით ან
მათ გარეშე, საგემოვნო-არომატული დანამატებით ან მათ გარეშე, ხილის, კაკლისა ან კაკაოს დამატებით
ან მათ გარეშე:

0403 10

– იოგურტი:
– – საგემოვნო-არომატული დანამატებისა და ხილის, კაკლის ან კაკაოს დამატების გარეშე:
– – – შაქრისა ან სხვა დამატკბობელი ნივთიერებების დამატების გარეშე, ცხიმის შემცველობით:

0403 10 110 00

– – – – არა უმეტეს 3 მას.%-ისა

—

0403 10 130 00

– – – – 3 მას.%-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 6 მას.%-ისა

—

0403 10 190 00

– – – – 6 მას.%-ზე მეტი

—

– – – დანარჩენი, ცხიმის შემცველობით:
0403 10 310 00

– – – – არა უმეტეს 3 მას.%-ისა

—

0403 10 330 00

– – – – 3 მას.%-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 6 მას.%-ისა

—

0403 10 390 00

– – – – 6 მას.%-ზე მეტი

—

– – საგემოვნო-არომატული დანამატებით ან ხილის, კაკლის ან კაკაოს დამატებით:
– – – ფხვნილებში, გრანულებში ან სხვა მყარ ფორმებში, რძის ცხიმის შემცველობით:
0403 10 510 00

– – – – არა უმეტეს 1,5 მას.%-ისა

—

0403 10 530 00

– – – – 1,5 მას.%-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 27 მას.%-ისა

—

0403 10 590 00

– – – – 27 მას.%-ზე მეტი

—

– – – დანარჩენი, რძის ცხიმის შემცველობით:
0403 10 910 00

– – – – არა უმეტეს 3 მას.%-ისა

—

0403 10 930 00

– – – – 3 მას.%-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 6 მას.%-ისა

—

0403 10 990 00

– – – – 6 მას.%-ზე მეტი

—

0403 90

– დანარჩენი:
– – საგემოვნო-არომატული დანამატების და ხილის, კაკლის ან კაკაოს დამატების გარეშე:
– – – ფხვნილების, გრანულებისა ან სხვა მყარი სახით:
– – – – შაქრისა ან სხვა დამატკბობელი ნივთიერებების დამატების გარეშე, ცხიმის შემცველობით:

0403 90 110 00

– – – – – არა უმეტეს 1,5 მას.%-ისა

—

0403 90 130 00

– – – – – 1,5 მას.%-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 27 მას.%-ისა

—

0403 90 190 00

– – – – – 27 მას.%-ზე მეტი

—

– – – – დანარჩენი, ცხიმის შემცველობით:
0403 90 310 00

– – – – – არა უმეტეს 1,5 მას.%-ისა

—

0403 90 330 00

– – – – – 1,5 მას.%-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 27 მას.%-ისა

—

0403 90 390 00

– – – – – 27 მას.%-ზე მეტი

—

– – – დანარჩენი:
– – – – შაქრისა ან სხვა დამატკბობელი ნივთიერებების დამატების გარეშე, ცხიმის შემცველობით:

0403 90 510 00

– – – – – არა უმეტეს 3 მას.%-ისა

—

0403 90 530 00

– – – – – 3 მას.%-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 6 მას.%-ისა

—

0403 90 590 00

– – – – – 6 მას.%-ზე მეტი

—

– – – – დანარჩენი, ცხიმის შემცველობით:
0403 90 610 00

– – – – – არა უმეტეს 3 მას.%-ისა

—

0403 90 630 00

– – – – – 3 მას.%-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 6 მას.%-ისა

—

0403 90 690 00

– – – – – 6 მას.%-ზე მეტი

—

– – საგემოვნო-არომატული დანამატებით ან ხილის, კაკლის ან კაკაოს დამატებით:
– – – ფხვნილების, გრანულებისა ან სხვა მყარი სახით, რძის ცხიმის შემცველობით:
0403 90 710 00

– – – – არა უმეტეს 1,5 მას.%-ისა

—

0403 90 730 00

– – – – 1,5 მას.%-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 27 მას.%-ისა

—

0403 90 790 00

– – – – 27 მას.%-ზე მეტი

—

– – – დანარჩენი, რძის ცხიმის შემცველობით:
0403 90 910 00

– – – – არა უმეტეს 3 მას.%-ისა

—

0403 90 930 00

– – – – 3 მას.%-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 6 მას.%-ისა

—

0403 90 990 00

– – – – 6 მას.%-ზე მეტი

—

რძის შრატი, შესქელებული ან შეუსქელებელი, შაქრისა ან სხვა დამატკბობელი ნივთიერებების
0404

დამატებით ან მათ გარეშე; პროდუქტები რძის ნატურალური კომპონენტებისაგან, შაქრისა ან სხვა
დამატკბობელი ნივთიერებების დამატებით ან მათ გარეშე, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან
ჩაურთველი:

0404 10

– რძის შრატი და სახეშეცვლილი რძის შრატი, შესქელებული ან შეუსქელებელი, შაქრისა ან სხვა
დამატკბობელი ნივთიერებების დამატებით ან მათ გარეშე:
– – ფხვნილების, გრანულებისა ან სხვა მყარი სახით:
– – – შაქრისა ან სხვა დამატკბობელი ნივთიერებების დამატების გარეშე, ცილის შემცველობით (აზოტის
შემცველობა x 6,38):
– – – – არა უმეტეს 15 მას.%-ისა და ცხიმის შემცველობით:

0404 10 020 00

– – – – – არა უმეტეს 1,5 მას.%-ისა

—

0404 10 040 00

– – – – – 1,5 მას.%-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 27 მას.%-ისა

—

0404 10 060 00

– – – – – 27 მას.%-ზე მეტი

—

– – – – 15 მას.%-ზე მეტი და ცხიმის შემცველობით:
0404 10 120 00

– – – – – არა უმეტეს 1,5 მას.%-ისა

—

0404 10 140 00

– – – – – 1,5 მას.%-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 27 მას.%-ისა

—

0404 10 160 00

– – – – – 27 მას.%-ზე მეტი

—

– – – დანარჩენი, ცილის შემცველობით (აზოტის შემცველობა x 6,38):
– – – – არა უმეტეს 15 მას.%-ისა და ცხიმის შემცველობით:
0404 10 260 00

– – – – – არა უმეტეს 1,5 მას.%-ისა

—

0404 10 280 00

– – – – – 1,5 მას.%-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 27 მას.%-ისა

—

0404 10 320 00

– – – – – 27 მას.%-ზე მეტი

—

– – – – 15 მას.%-ზე მეტი და ცხიმის შემცველობით:
0404 10 340 00

– – – – – არა უმეტეს 1,5 მას.%-ისა

—

0404 10 360 00

– – – – – 1,5 მას.%-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 27 მას.%-ისა

—

0404 10 380 00

– – – – – 27 მას.%-ზე მეტი

—

– – დანარჩენი:
– – – შაქრისა ან სხვა დამატკბობელი ნივთიერებების დამატების გარეშე და ცილის შემცველობით (აზოტის
შემცველობა x 6,38):
– – – – არა უმეტეს 15 მას.% და ცხიმის შემცველობით:
0404 10 480 00

– – – – – არა უმეტეს 1,5 მას.%-ისა

—

0404 10 520 00

– – – – – 1,5 მას.%-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 27 მას.%-ისა

—

0404 10 540 00

– – – – – 27 მას.%-ზე მეტი

—

– – – – 15 მას.%-ზე მეტი და ცხიმის შემცველობით:
0404 10 560 00

– – – – – არა უმეტეს 1,5 მას.%-ისა

—

0404 10 580 00

– – – – – 1,5 მას.%-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 27 მას.%-ისა

—

0404 10 620 00

– – – – – 27 მას.%-ზე მეტი

—

– – – დანარჩენი, ცილის შემცველობით (აზოტის შემცველობა x 6,38):
– – – – არა უმეტეს 15 მას.%-ისა და ცხიმის შემცველობით:
0404 10 720 00

– – – – – არა უმეტეს 1,5 მას.%-ისა

—

0404 10 740 00

– – – – – 1,5 მას.%-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 27 მას.%-ისა

—

0404 10 760 00

– – – – – 27 მას.%-ზე მეტი

—

– – – – 15 მას.%-ზე მეტი და ცხიმის შემცველობით:
0404 10 780 00

– – – – – არა უმეტეს 1,5 მას.%-ისა

—

0404 10 820 00

– – – – – 1,5 მას.%-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 27 მას.%-ისა

—

0404 10 840 00

– – – – – 27 მას.%-ზე მეტი

—

0404 90

– დანარჩენი:
– – შაქრისა ან სხვა დამატკბობელი ნივთიერებების დამატების გარეშე, ცხიმის შემცველობით:

0404 90 210 00

– – – არა უმეტეს 1,5 მას.%-ისა

—

0404 90 230 00

– – – 1,5 მას.%-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 27 მას.%-ისა

—

0404 90 290 00

– – – 27 მას.%-ზე მეტი

—

– – დანარჩენი, ცხიმის შემცველობით:
0404 90 810 00

– – – არა უმეტეს 1,5 მას.%-ისა

—

0404 90 830 00

– – – 1,5 მას.%-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 27 მას.%-ისა

—

0404 90 890 00

– – – 27 მას.%-ზე მეტი

—

0405

კარაქი და რძის სხვა ცხიმები და ზეთები; რძის პასტები:

0405 10

– კარაქი:
– – ცხიმის შემცველობით არა უმეტეს 85 მას.%-ისა:
– – – ნატურალური კარაქი:

0405 10 110 00

– – – – პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით არა უმეტეს 1 კგ-ისა

—

0405 10 190 00

– – – – დანარჩენი

—

0405 10 300 00

– – – რეკომბინირებული კარაქი

—

0405 10 500 00

– – – შრატის კარაქი

—

0405 10 900 00

– – დანარჩენი

—

0405 20

– რძის პასტები:

0405 20 100 00

– – ცხიმის შემცველობით 39 მას.% ან მეტი, მაგრამ 60 მას.%-ზე ნაკლები

—

0405 20 300 00

– – ცხიმის შემცველობით 60 მას.% ან მეტი, მაგრამ 75 მას.%-ზე ნაკლები

—

0405 20 900 00

– – ცხიმის შემცველობით 75 მას.%-ზე მეტი, მაგრამ 80 მას.%-ზე ნაკლები

—

0405 90

– დანარჩენი:

0405 90 100 00

– – ცხიმის შემცველობით 99,3 მას.%-ზე მეტი და წყლის შემცველობით არა უმეტეს 0,5 მას.% -ისა

—

0405 90 900 00

– – დანარჩენი

—

0406

ყველი და ხაჭო:

0406 10

– ახალი ყველი (მოუმწიფებელი ან დაუვარგებელი), შრატ-ალბუმინური ყველის ჩათვლით, და ხაჭო:
– – ცხიმის შემცველობით არა უმეტეს 40 მას.%-ისა:

0406 10 300 00

– – – მოცარელა სითხეში ან მის გარეშე

—

0406 10 500 00

– – – დანარჩენი

—

0406 10 800 00

– – დანარჩენი

—

0406 20 000 00

– ყველი სრესილი ან ფხვნილის სახით, ყველა ხარისხის

—

0406 30

– მდნარი ყველი, არც სრესილი და არც ფხვნილის სახით:

– – რომელთა წარმოების დროს გამოიყენებოდა მხოლოდ ყველი ემენტალი, გრუიერი და აპენცელერი და
0406 30 100 00

რომლებიც დამატებითი ინგრედიენტის სახით შეიძლება შეიცავდნენ გლარნის ციგერს; საცალო

—

ვაჭრობისათვის შეფუთული, მშრალ ნივთიერებაში ცხიმის შემცველობით არა უმეტეს 56 მას.%-ისა
– – დანარჩენი:
– – – ცხიმის შემცვლელობით არა უმეტეს 36 მას.%-ისა, მშრალ ნივთიერებაში მისი შემცველობისას:
0406 30 310 00

– – – – არა უმეტეს 48 მას.%-ისა

—

0406 30 390 00

– – – – 48 მას.%-ზე მეტი

—

0406 30 900 00

– – – ცხიმის შემცველობით 36 მას.%-ზე მეტი

—

0406 40

– ცისფერი ყველი და სხვა ყველი Penicillium roqueforti–ის გამოყენებით განპირობებული განტოტვით:

0406 40 100 00

– – როკფორი

—

0406 40 500 00

– – გორგონზოლა

—

0406 40 900 00

– – დანარჩენი

—

0406 90

– დანარჩენი ყველები:

0406 90 010 00

– – მდნარი ყველის საწარმოებლად

—

– – დანარჩენი:
0406 90 130 00

– – – ემენტალერი

—

0406 90 150 00

– – – გრუიერი, სბრინცი

—

0406 90 170 00

– – – ბერგკაზე, აპენცელერი

—

0406 90 180 00

– – – ფრიბურგული ყველი, ვაშერენ მონ დორი და ტეტ დე მუანი

—

0406 90 210 00

– – – ჩედერი

—

0406 90 230 00

– – – ედამის

—

0406 90 250 00

– – – ტილზიტი

—

0406 90 290 00

– – – კაჩოკავალო

—

0406 90 320 00

– – – ფეტა

—

0406 90 350 00

– – – კეფალოტირი

—

0406 90 370 00

– – – ფინეთი

—

0406 90 390 00

– – – იარლსბერგი

—

– – – დანარჩენი:
0406 90 500 00

– – – – ყველი ცხვრისა ან კამეჩის რძისაგან, მარილწყლიან კონტეინერებში, ან ცხვრისა ან თხის ტყავის
გუდებში

—

– – – – დანარჩენი:
– – – – – ცხიმის შემცველობით არა უმეტეს 40 მას.%-ისა და წყლის შემცველობით ცხიმგამოცლილ
ნივთიერებაზე გადაანგარიშებით:
– – – – – – არა უმეტეს 47 მას.%-ისა:
0406 90 610 00

– – – – – – – გრანა პადანო,პარმიდჟანო რეჯანო

—

0406 90 630 00

– – – – – – – ფიორე სარდო, პეკორინო

—

0406 90 690 00

– – – – – – – დანარჩენი

—

– – – – – – 47 მას.%-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 72 მას.%-ისა:
0406 90 730 00

– – – – – – – პროვოლონე

—

0406 90 740 00

– – – – – – – მაასდამი

—

0406 90 750 00

– – – – – – – ასიაგო, კაჩოკავალო, მონტასიო, რაგუზანო

—

0406 90 760 00

– – – – – – – დანბო, ფონტალი, ფონტინა, ფინბო, ავარტი, მარიბო, სამსო

—

0406 90 780 00

– – – – – – – გაუდა

—

0406 90 790 00

– – – – – – – ესრომი, იტალიკო, კერნგემი, სან-ნექტარი, სენ-პოლენი, ტალეჟეო

—

0406 90 810 00

– – – – – – – კანტალი, ჩეშირი, უენსლიდაილი, ლანკაშირი, დაბლ გლოსტერი, ბლარნეი, კოლბი, მონტერეი

—

0406 90 820 00

– – – – – – – კამამბერი

—

0406 90 840 00

– – – – – – – ბრი

—

0406 90 850 00

– – – – – – – კეფალოგრავიერა, კასერი

—

– – – – – – – დანარჩენი ყველი წყლის შემცველობით ცხიმგამოცლილ ნივთიერებაზე გადაანგარიშებით:
0406 90 860 00

– – – – – – – – 47 მას.%-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 52 მას.%-ისა

—

0406 90 890 00

– – – – – – – – 52 მას.%-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 62 მას.%-ისა

—

0406 90 920 00

– – – – – – – – 62 მას.%-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 72 მას.%-ისა

—

0406 90 930 00

– – – – – – 72 მას.%-ზე მეტი

—

0406 90 990 00

– – – – – დანარჩენი

—

0407

ფრინველის კვერცხი ნაჭუჭით, ახალი, დაკონსერვებული ან მოხარშული:
– ინკუბირებისათვის:

0407 11 000 00

– – შინაური ქათმის, (Gallus domesticus)

0407 19

– – დანარჩენი:

ცალი

– – – 0105 სასაქონლო პოზიციის შინაური ფრინველის, გარდა Gallus domesticus სახეობისა:
0407 19 110 00

– – – – ინდაურების და ბატების

ცალი

0407 19 190 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

0407 19 900 00

– – – დანარჩენი

ცალი

– კვერცხი ახალი, დანარჩენი:
0407 21 000 00

– – შინაური ქათმის (Gallus domesticus)

1000 ცალი

0407 29

– – დანარჩენი:

0407 29 100 00

– – – 0105 სასაქონლო პოზიციის შინაური ფრინველის, გარდა Gallus domesticus სახეობისა

1000 ცალი

0407 29 900 00

– – – დანარჩენი

1000 ცალი

0407 90

– დანარჩენი:

0407 90 100 00

– – შინაური ფრინველის

1000 ცალი

0407 90 900 00

– – დანარჩენი

1000 ცალი

ფრინველის კვერცხი უნაჭუჭოდ და კვერცხის გულები, ახალი, გამხმარი, ორთქლზე ან მდუღარე წყალში
0408

მოხარშული, დაყალიბებული, გაყინული ან სხვა ხერხით დაკონსერვებული, შაქრისა ან სხვა
დამატკბობელი ნივთიერებების დამატებით ან მათ გარეშე:
– კვერცხის გულები:

0408 11

– – გამხმარი:

0408 11 200 00

– – – ადამიანის საკვებად გამოუსადეგარი

—

0408 11 800 00

– – – დანარჩენი

—

0408 19

– – დანარჩენი:

0408 19 200 00

– – – ადამიანის საკვებად გამოუსადეგარი

—

– – – დანარჩენი:
0408 19 810 00

– – – – თხევადი

—

0408 19 890 00

– – – – დანარჩენი, გაყინულის ჩათვლით

—

– დანარჩენი:
0408 91

– – გამხმარი:

0408 91 200 00

– – – ადამიანის საკვებად გამოუსადეგარი

—

0408 91 800 00

– – – დანარჩენი

—

0408 99

– – დანარჩენი:

0408 99 200 00

– – – ადამიანის საკვებად გამოუსადეგარი

—

0408 99 800 00

– – – დანარჩენი

—

0409 00 000 00

ნატურალური თაფლი

—

0410 00 000 00

ცხოველური წარმოშობის კვების პროდუქტები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი და ჩაურთველი

—

ჯგუფი 05

ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი
შენიშვნები:
1. მოცემულ ჯგუფში არ ჩაირთვება:
ა) საკვები პროდუქტები (გარდა ცხოველების ნაწლავების, ბუშტებისა და კუჭებისა, მთლიანი
ან ნაჭრების სახით, აგრეთვე ცხოველების სისხლისა, თხევადი ან მშრალი);
ბ) ტყავი ან კანი (ბეწვეულის ჩათვლით), გარდა 0505 სასაქონლო პოზიციის საქონლისა,
აგრეთვე 0511 სასაქონლო პოზიციის დაუმუშავებელი ტყავების ჩამონაჭრებისა და ანალოგიური
ნარჩენებისა (41 ან 43 ჯგუფი);
გ) ცხოველური წარმოშობის ტექსტილის მასალები, გარდა ძუისა და მისი ნარჩენებისა (კარი
XI); ან
დ) კვანძები ან კონები მომზადებული ცოცხებისა ან საჯაგრისე ნაკეთობების დასამზადებლად
(სასაქონლო პოზიცია 9603).
2. 0501 სასაქონლო პოზიციაში თმა, დახარისხებული სიგრძის მიხედვით, ითვლება
დაუმუშავებლად (იმ პირობით, რომ თმის ძირები და მათი ბოლოები არ არიან განლაგებული
შესაბამისი წესით).
3. მთელ ნომენკლატურაში ტერმინი „სპილოს ძვალი“ ნიშნავს სპილოს, ბეჰემოთის,
ლომვეშაპის, ნარვალას, ტახის შუანებსა ან ეშვებს, მარტორქას რქას და ყველა ცხოველის კბილებს.
4. მთელ ნომენკლატურაში გამოთქმა „ძუა“ ნიშნავს ცხენისა ან მსხვილფეხა რქოსანი
პირუტყვის ფაფრისა ან კუდის ბეწვს. 0511 სასაქონლო პოზიაში ჩაირთვება, inter alia, ძუა და მისი
ნარჩენები მათ შორის წაღმა პირით ქსოვილის ფუძეზე ან მის გარეშე.
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

0501 00 000 00
0502

ადამიანის თმა, დაუმუშავებელი, გარეცხილი ან გაურეცხავი, გასუფთავებული ან გაუსუფთავებელი;
ადამიანის თმის ნარჩენები

—

ღორისა ან ტახის ჯაგარი; მაჩვისა ან სხვა თმა, საჯაგრისე ნაწარმის წარმოებისათვის გამოსაყენებელი;
მათი ნარჩენები:

0502 10 000 00

– ღორისა ან ტახის ჯაგარი და ამ ჯაგრის ნარჩენები

—

0502 90 000 00

– დანარჩენი

—

[0503]
0504 00 000 00

ცხოველების (თევზების გარდა) ნაწლავები, ბუშტები და კუჭები, მთლიანი ან ნაჭრებად, ახალი,
გაცივებული, გაყინული, დამარილებული, მარილწყალში, ხმელი ან შებოლილი

—

ტყავები და ფრინველის სხვა ნაწილები ნაკრტენითა ან ბუმბულით, ნაკრტენი და ნაკრტენის ნაწილები
0505

(მოჭრილი ან მოუჭრელი კიდეებით) და ბუმბული, გაწმენდილი, დეზინფიცირებული ან შესანახად
დამუშავებული, მაგრამ შემდგომი დამუშავების გარეშე; ნაკრტენის და მისი ნაწილების ფხვნილი და
ნარჩენები:

0505 10

– ფრინველის ნაკრტენი, დასატენად გამოსაყენებელი; ბუმბული:

0505 10 100 00

– – დაუმუშავებელი

—

0505 10 900 00

– – დანარჩენი

—

0505 90 000 00

– დანარჩენი

—

ძვლები და რქის ღერო, დაუმუშავებელი, ცხიმგამოცლილი, პირველადი დამუშავებით (ფორმის
0506

მიუცემლად), მჟავათი დამუშავებული ან დეჟელატინიზებული; ამ პროდუქტების ფხვნილი და
ნარჩენები:

0506 10 000 00

– ოსეინი და ძვლები, მჟავათი დამუშავებული

—

0506 90 000 00

– დანარჩენი

—

სპილოს ძვალი, კუს ჯავშანი, ვეშაპის ან ზღვის სხვა ძუძუმწოვრების ულვაში, რქები, ირმის რქები,
ჩლიქები, ფრჩხილები, ბრჭყალები და ნისკარტები, დაუმუშავებელი ან პირველადი დამუშავებით

0507

(ფორმის მიუცემლად); ამ პროდუქტების ფხვნილი და ნარჩენები:
0507 10 000 00

– სპილოს ძვალი; სპილოს ძვლის ფხვნილი და ნარჩენები

—

0507 90 000 00

– დანარჩენი

—

მარჯანი და ანალოგიური მასალები, დაუმუშავებელი ან პირველადი დამუშავებით; მოლუსკების,
0508 00 000 00

კიბოსნაირებისა ან ნემსკანიანების ნიჟარები და ჯავშნები, მელანთევზების ჩონჩხის ფირფიტები,
დაუმუშავებელი ან პირველადი დამუშავებით, ფორმის მიუცემლად, ამ პროდუქტების ფხვნილი და

—

ნარჩენები
[0509]
ამბრა რუხი, თახვის ყაირი, ცივეტა და მუშკი; ცოფის ბუზი; ნაღველი, მათ შორის გამხმარი; ცხოველური
0510 00 000 00

წარმოშობის

ჯირკვლები

და

სხვა

პროდუქტები,

რომლებიც

გამოიყენებიან

ფარმაცევტული

პროდუქტების წარმოებაში, ახალი, გაცივებული, გაყინული ან სხვა ხერხით დამუშავებული ხანმოკლე

—

შენახვისათვის
ცხოველური წარმოშობის პროდუქტები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; დავარდნილი

0511

ცხოველები 01 ან 03 ჯგუფიდან, ადამიანის საკვებად უვარგისი:

0511 10 000 00

– ხარის სპერმა

—

– დანარჩენი:
– – თევზის, კიბოსნაირების, მოლუსკებისა და წყლის სხვა უხერხემლოების პროდუქტები; მკვდარი

0511 91

ცხოველები 03 ჯგუფიდან:

0511 91 100 00

– – – თევზის ნარჩენები

0511 91 90

– – – დანარჩენი:

0511 91 901 00

– – – – თევზის განაყოფიერებული ქვირითი

—

0511 91 902 00

– – – – თევზის კრიოდაკონსერვებული სპერმა

—

0511 91 909 00

– – – – დანარჩენი

—

0511 99

– – დანარჩენი:

0511 99 100 00

– – – ძარღვები და მყესები; დამუშავებული ტყავის ჩამონაჭრები და ანალოგიური ნარჩენები

—

—

– – – ცხოველური წარმოშობის ნატურალური ღრუბლები:
0511 99 310 00

– – – – დაუმუშავებელი

—

0511 99 390 00

– – – – დანარჩენი

—

0511 99 85

– – – დანარჩენი:

0511 99 851 00

– – – – თუთის აბრეშუმხვევიას გრენა

—

0511 99 852 00

– – – – ემბრიონები

—

0511 99 853 00

– – – – სპერმა

—

0511 99 859 00

– – – – დანარჩენი

—

კარი II
მცენარეული წარმოშობის პროდუქტები
შენიშვნა
მოცემულ კარში ტერმინი „გრანულები“ აღნიშნავს პროდუქტს, აგლომერირებულს უშუალოდ
წნეხვით ან შემკვრელი ნივთიერების დამატებით არა უმეტე-სი 3 მას.%-ის ოდენობით.
ჯგუფი 06
ცოცხალი ხეები და სხვა მცენარეები; ბოლქვები, ფესვები და მცენარეების სხვა ანალოგიური
ნაწილები; მოჭრილი ყვავილები და დეკორატიული ბალახი
შენიშვნები:

1. 0601 სასაქონლო პოზიციის დასახელების მეორე ნაწილში აღნიშნული გამონაკლისების
დაცვის პირობით, მოცემულ ჯგუფში ჩაირთვება მხოლოდ ცოცხალი ხეები და მცენარეები
(ბოსტნეული კულტურების ჩითილების ჩათვლით), ჩვეულებრივ მოწოდებული სანერგეებიდან და
ორანჟერეებიდან გადასარგავად ან დეკორატიული მიზნებისთვის; მაგრამ აღნიშნულ ჯგუფში არ
ჩაირთვება კარტოფილის ბოლქვები, თავიანი ხახვი, ხახვიშალოტი, ნიორი ან 07 ჯგუფის დანარჩენი
პროდუქტები.
2. 0603 ან 0604 სასაქონლო პოზიციაში მითითებული ნებისმიერი მინიშნება ნებისმიერი სახის
საქონელზე უნდა განიხილებოდეს, როგორც მინიშნება თაიგულებზე, ყვავილებიან კალათებზე,
გვირგვინებზე

და

ანალოგიურ

ნაკეთობებზე,

რომლებიც

მთლიანად

ან

ნაწილობრივ

შესრულებულია ასეთი სახის საქონლისაგან, გარდა სხვა მასალების აქსესუარებისა. მაგრამ ეს
სასაქონლო პოზიციები არ შეიცავენ კოლაჟებს ან 9701 სასაქონლო პოზიციის ანალოგიურ
დეკორატიულ გამოსახულებებს.
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

ბოლქვები, ტუბერები, ტუბერისებრი ფესვები, ტუბერბოლქვები, ფესურები, განშტოებულის ჩათვლით,
0601

ვეგეტაციური სიმშვიდის, ვეგეტაციისა ან ყვავილობის მდგომარეობაში; ვარდკაჭაჭას მცენარეები და
ფესვები, 1212 სასაქონლო პოზიციის ფესვების გარდა:

0601 10

– ბოლქვები, ტუბერები, ტუბერისებრი ფესვები, ტუბერბოლქვები, ფესურები, განშტოებულის ჩათვლით,
ვეგეტაციური სიმშვიდის მდგომარეობაში:

0601 10 100 00

– – სუმბულები

ცალი

0601 10 200 00

– – ნარგიზები

ცალი

0601 10 300 00

– – ტიტები

ცალი

0601 10 400 00

– – გლადიოლუსები

ცალი

0601 10 900 00

– – დანარჩენი

ცალი

0601 20

– ბოლქვები, ტუბერები, ტუბერისებრი ფესვები, ტუბერბოლქვები, ფესურები ვეგეტაციისა ან ყვავილობის
მდგომარეობაში; ვარდკაჭაჭას მცენარეები და ფესვები:

0601 20 100 00

– – ვარდკაჭაჭას მცენარეები და ფესვები

—

0601 20 300 00

– – ჯადვრები, სუმბულები, ნარგიზები და ტიტები

—

0601 20 900 00

– – დანარჩენი

—

0602

დანარჩენი ცოცხალი მცენარეები (მათი ფესვების ჩათვლით), კალმები და გადანაწვენები; სოკოს
მიცელიუმი:

0602 10

– დაუფესვიანებელი კალმები და გადანაწვენები:

0602 10 100 00

– – ვაზის

—

0602 10 900 00

– – დანარჩენი

—

0602 20

– ხეები, ჯაგნარები და ბუჩქნარები, დამყნობილი ან დაუმყნობელი, საჭმელი ნაყოფისა ან კაკლის მომცემი:

0602 20 100 00

– – ვაზის კალმები დამყნობილი ან დაფესვიანებული

—

– – დანარჩენი:
0602 20 200 00

– – – შიშველი ფესვებით

ცალი

– – – დანარჩენი:
0602 20 300 00

– – – –ციტრუსები

ცალი

0602 20 800 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

0602 30 000 00

– როდოდენდრონები და იელები (შქერები (დეკა)) დამყნობილი ან დაუმყნობელი

ცალი

0602 40 000 00

– ვარდები, დამყნობილი ან დაუმყნობელი

ცალი

0602 90

– დანარჩენი:

0602 90 100 00

– – სოკოს მიცელიუმი

—

0602 90 200 00

– – ანანასის მცენარეები

—

0602 90 300 00

– – ბოსტნეული კულტურების, მარწყვისა და ხენდროს მცენარეები

—

– – დანარჩენი:
– – – ღია გრუნტის მცენარეები:
– – – – ხეები, ჯაგნარები და ბუჩქნარები:
0602 90 410 00

– – – – – ტყის ხეები

ცალი

– – – – – დანარჩენი:
0602 90 450 00

– – – – – – დაფესვიანებული კალმები და ნორჩი მცენარეები

ცალი

– – – – – – დანარჩენი:
0602 90 460 00

– – – – – – – შიშველი ფესვებით

ცალი

– – – – – – – დანარჩენი:
0602 90 470 00

– – – – – – – – წიწვოვანი და მარადმწვანე მცენარეები

ცალი

0602 90 480 00

– – – – – – – – დანარჩენი

ცალი

0602 90 500 00

– – – – ღია გრუნტის მცენარეები დანარჩენი

—

– – – დაცული გრუნტის მცენარეები:
0602 90 700 00

– – – – დაფესვიანებული კალმები და ნორჩი მცენარეები, კაქტუსების გარდა

ცალი

– – – – დანარჩენი:
0602 90 910 00

– – – – – აყვავებული მცენარეები კოკრებითა ან ყვავილებით, კაქტუსების გარდა

ცალი

0602 90 990 00

– – – – – დანარჩენი

ცალი

0603

მოჭრილი ყვავილები და კოკრები, თაიგულების შესადგენად ან დეკორატიული მიზნებისათვის ვარგისი,
ახალი, გამხმარი, შეღებილი, გათეთრებული, გაჟღენთილი ან სხვა ხერხით მომზადებული:
– ახალი:

0603 11 000 00

– – ვარდები

ცალი

0603 12 000 00

– – მიხაკები

ცალი

0603 13 000 00

– – ჯადვრები

ცალი

0603 14 000 00

– – ქრიზანთემები

ცალი

0603 15 000 00

– – შროშანები (Lilium spp.)

ცალი

0603 19

– – დანარჩენი:

0603 19 100 00

– – – გლადიოლუსები

ცალი

0603 19 200 00

– – – ბაიები (Ranunculi)

ცალი

0603 19 700 00

– – – დანარჩენი

ცალი

0603 90 000 00

– დანარჩენი

—

ფოთლები, ტოტები და მცენარეების სხვა ნაწილები უყვავილებოდ ან უკვირტებოდ, ბალახები, ხავსი და
0604

ლიქენი, თაიგულების შესადგენად ან დეკორატიული მიზნებისათვის ვარგისი, ახალი, გამხმარი,
შეღებილი, გათეთრებული, გაჟღენთილი ან სხვა ხერხით მომზადებული:

0604 20

– ახალი:
– – ხავსები და ლიქენები:

0604 20 110 00

– – – ირმის ხავსი

—

0604 20 190 00

– – – დანარჩენი

—

0604 20 200 00

– – საშობაო ხეები

0604 20 400 00

– – წიწვოვანი ხეების ტოტები

—

0604 20 900 00

– – დანარჩენი

—

0604 90

– დანარჩენი:

ცალი

– – ხავსები და ლიქენები:
0604 90 110 00

– – – ირმის ხავსი

—

0604 90 190 00

– – – დანარჩენი

—

– – დანარჩენი:
0604 90 910 00

– – – გამხმარი, შემდგომი დამუშავების გარეშე

—

0604 90 990 00

– – – დანარჩენი

—

ჯგუფი 07
ბოსტნეული და საკვებად ვარგისი ზოგიერთი ძირნაყოფები და ბოლქვნაყოფები
შენიშვნები:
1. მოცემულ ჯგუფში არ ჩაირთვება 1214 სასაქონლო პოზიციის საკვები პროდუქტები.
2. 0709–0712 სასაქონლო პოზიციებში ტერმინი „ბოსტნეული“ ეხება საკვებ სოკოს, თირკმელა
სოკოს, ზეთისხილს, კაპარს, ყაბაყს, გოგრას, ბადრიჯანს, შაქრიან სიმინდს (Zea mays var. saccharata),
Capsicum-ის ან Pitenta-ს გვარის ნაყოფებს, ცერეცოს, ოხრახუშს, ჭყიმს, ტარხუნას, წიწმატს და
მაიორანს (Majorana hortensis an Origanum majorana).
3. 0712 სასაქონლო პოზიციაში ჩაირთვება 0701–0711 სასაქონლო პოზიციების ყველა სახის
ხმელი ბოსტნეული, გარდა:
ა) ხმელი, დაჩურჩული პარკოსანი ბოსტნეულისა (სასაქონლო პოზიცია 0713);
ბ) შაქრიანი სიმინდისა, 1102–1104 სასაქონლო პოზიციებში მითითებული სახით;
გ) წმინდად და უხეშად ნაფქვავი კარტოფილის ფქვილის, ფხვნილის, ფანტელისა და
გრანულებისა (სასაქონლო პოზიცია 1105);
დ) 0713 სასაქონლო პოზიციის ხმელი პარკოსანი წმინდად და უხეშად ნაფქვავი ფქვილისა და
ფხვნილისა (სასაქონლო პოზიცია 1106).
4. მოცემულ ჯგუფში არ ჩაირთვება ხმელი, დამტ-ვ-რეული ან დაფქული ნაყოფები Capsicum
ან Pitenta გვარისა (სასაქონლო პოზიცია 0904).
დამატებითი შენიშვნა:
0714 10 100 ქვესუბპოზიციაში ტერმინი „უხეშად და წმინდად დაფქული ფქვილის
გრანულები“ აღნიშნავს გრანულებს, რომლის 95 მას.% მშრალ ნივთიერებაზე გადაანგარიშებით
წყალში დისპერსირებისას გადის 2 მმ სიდიდის ნახვრეტიან ლითონის მავთულის მჭიდრო საცერში.
დამატებითი

პოზიციის დასახელება

სეს ესნ კოდი

ზომის
ერთეული

0701

კარტოფილი ახალი ან გაცივებული:

0701 10 000 00

– სათესლე

0701 90

– დანარჩენი:

0701 90 100 00

– – სახამებლის საწარმოებლად

—
—

– – დანარჩენი:
0701 90 500 00

– – – ახალი, 1 იანვრიდან 30 ივნისამდე

—

0701 90 900 00

– – – დანარჩენი

—

0702 00 000 00

პომიდორი ახალი ან გაცივებული

—

0703

ხახვი თავიანი, ხახვი-შალოტი, ნიორი, პრასი და დანარჩენი ხახვისნაირი ბოსტნეული, ახალი ან გაცივებული:

0703 10

– ხახვი თავიანი და ხახვი-შალოტი:
– – ხახვი თავიანი:

0703 10 110 00

– – – კვიჭიჭა (კვნიწა) ხახვი

—

0703 10 190 00

– – – დანარჩენი

—

0703 10 900 00

– – ხახვი-შალოტი

—

0703 20 000 00

– ნიორი

—

0703 90 000 00

– პრასი და დანარჩენი ხახვისნაირი ბოსტნეული

—

0704

თავხვეული კომბოსტო, ყვავილოვანი კომბოსტო, კოლრაბი, ქეჟერა კომბოსტო და Brassica გვარის საკვები
ანალოგიური ბოსტნეული, ახალი ან გაცივებული:

0704 10 000 00

– კომბოსტო ყვავილოვანი და ბროკოლი

—

0704 20 000 00

– ბრიუსელის კომბოსტო

—

0704 90

– დანარჩენი:

0704 90 100 00

– – თავთეთრა და თავწითელი კომბოსტო

—

0704 90 900 00

– – დანარჩენი

—

0705

სალათა - ღორის ქადა (Lactuca Sativa) და ვარდკაჭაჭა (Cichorium spp.), ახალი ან გაცივებული:
– სალათა - ღორის ქადა:

0705 11 000 00

– – სალათა - ღორის ქადა თავხვეული

—

0705 19 000 00

– – დანარჩენი

—

– ვარდკაჭაჭა:
0705 21 000 00

– – ვარდკაჭაჭა ჩვეულებრივი (Cichorium intybus var foliosum)

—

0705 29 000 00

– – დანარჩენი

—

0706

სტაფილო, თალგამი, სუფრის ჭარხალი, თხისწვერა, ფესვურა ნიახური, ბოლოკი და სხვა ანალოგიური საკვები
ძირნაყოფები, ახალი ან გაცივებული:

0706 10 000 00

– სტაფილო და თალგამი

0706 90

– დანარჩენი:

0706 90 100 00

– – ნიახური ფესვურა

—

0706 90 300 00

– – პირშუშხა ჩვეულებრივი (Cochlearia armaracia)

—

0706 90 900 00

– – დანარჩენი

—

0707 00

კიტრი და კორნიშონები, ახალი და გაცივებული:

0707 00 050 00

– კიტრი

—

0707 00 900 00

– კორნიშონები

—

0708

პარკოსანი ბოსტნეული, დაჩურჩული ან დაუჩურჩავი, ახალი ან გაცივებული:

0708 10 000 00

– ბარდა (Pisum sativum)

—

0708 20 000 00

– ლობიო (Vigna spp., Phaseolus spp.)

—

0708 90 000 00

– პარკოსანი ბოსტნეული დანარჩენი

—

0709

ბოსტნეული დანარჩენი, ახალი ან გაცივებული:

0709 20 000 00

– სატაცური

—

0709 30 000 00

– ბადრიჯანი

—

0709 40 000 00

– ნიახური დანარჩენი, ფესვურა ნიახურის გარდა

—

—

– სოკოები და თირკმელა სოკოები:
0709 51 000 00

– – Agaricus გვარის სოკოები

0709 59

– – დანარჩენი:

0709 59 100 00

– – – მელისყურა

—

0709 59 300 00

– – – ხავსა სოკო

—

0709 59 500 00

– – – ტრიუფელი

—

0709 59 900 00

– – – დანარჩენი

—

0709 60

– ნაყოფები Capsicum ან Pimenta გვარისა:

0709 60 100 00

– – წიწაკა ტკბილი

—

—

– – დანარჩენი:
0709 60 910 00

– – – Capsicum გვარისა, კაპსიცინისა ან ზეთოვან-ფისოვანი საღებრების საწარმოებლად

—

0709 60 950 00

– – – ეთერზეთებისა ან რეზინოიდების სამრეწველო წარმოებისათვის

—

0709 60 990 00

– – – დანარჩენი

—

0709 70 000 00

– ისპანახი, ახალზელანდიური ისპანახი და გიგანტური ისპანახი (ბაღის ისპანახი)

—

– დანარჩენი:
0709 91 000 00

– – არტიშოკი

0709 92

– – ზეთისხილი, ან ზეითუნი:

0709 92 100 00

– – – ზეთად გადამუშავების გარდა გამოსაყნებლად

—

0709 92 900 00

– – – დანარჩენი

—

0709 93

– – გოგრა, ყაბაყი, ყელიანი გოგრები და გოგრისებრთა ოჯახის (Cucurbita spp.) სხვა ბოსტნეული:

0709 93 100 00

– – – ყაბაყი

—

0709 93 900 00

– – – დანარჩენი

—

0709 99

– – დანარჩენი:

0709 99 100 00

– – – სასალათე ბოსტნეული, სალათა-ღორის ქადასა (Lactuca sativa) და ვარდკაჭაჭას (Cichorium spp.) გარდა

—

0709 99 200 00

– – – საფოთლე ჭარხალი და კარდონი

—

0709 99 400 00

– – – კაპარი

—

0709 99 500 00

– – – ცერეცო

—

0709 99 600 00

– – – შაქრიანი სიმინდი

—

0709 99 900 00

– – – დანარჩენი

—

—

0710

ბოსტნეული (ახალი ან წყალში ან ორთქლზე მოხარშული), გაყინული:

0710 10 000 00

– კარტოფილი

—

– პარკოსანი ბოსტნეული, დაჩურჩული ან დაუჩურჩავი:
0710 21 000 00

– – ბარდა (Pisum sativum)

—

0710 22 000 00

– – ლობიო (Vigna spp., Phaseolus spp.)

—

0710 29 000 00

– – დანარჩენი

—

0710 30 000 00

– ისპანახი, ახალზელანდიური ისპანახი და გიგანტური ისპანახი (ბაღის ისპანახი)

—

0710 40 000 00

– შაქრიანი სიმინდი

—

0710 80

– დანარჩენი ბოსტნეული:

0710 80 100 00

– – ზეთისხილი ან ზეითუნი

—

– – Capsicum ან Pimenta გვარის ნაყოფები:
0710 80 510 00

– – – წიწაკა ტკბილი

—

0710 80 590 00

– – – დანარჩენი

—

– – სოკოები:
0710 80 610 00

– – – Agaricus გვარისა

—

0710 80 690 00

– – – დანარჩენი

—

0710 80 700 00

– – პომიდორი

—

0710 80 800 00

– – არტიშოკები

—

0710 80 850 00

– – სატაცური

—

0710 80 950 00

– – დანარჩენი

—

0710 90 000 00

– ბოსტნეულის ნარევები

—

დაკონსერვებული ბოსტნეული ხანმოკლე შენახვისათვის (მაგალითად, გოგირდის დიოქსიდით, მარილწყალში,
0711

გოგირდოვან წყალში ან სხვა დროებით დამაკონსერვებელ ხსნარში), მაგრამ ასეთი სახით საკვებად უშუალო
გამოყენებისათვის უვარგისი:

0711 20

– ზეთისხილი, ან ზეითუნი:

0711 20 100 00

– – გამოსაყენებლად, ზეთად გადამუშავების გარდა

—

0711 20 900 00

– – დანარჩენი

—

0711 40 000 00

– კიტრი და კორნიშონები

—

– სოკოები და თირკმელა სოკოები:
0711 51 000 00

– – Agaricus გვარის სოკოები

—

0711 59 000 00

– – დანარჩენი

—

0711 90

– ბოსტნეული დანარჩენი; ბოსტნეულის ნარევები:
– – ბოსტნეული:

0711 90 100 00

– – – ნაყოფები Capsicum ან Pimenta გვარისა, ტკბილი წიწაკის გარდა

—

0711 90 300 00

– – – შაქრიანი სიმინდი

—

0711 90 500 00

– – – თავიანი ხახვი

—

0711 90 700 00

– – – კაპარი

—

0711 90 800 00

– – – დანარჩენი

—

0711 90 900 00

– – ბოსტნეულის ნარევები

—

0712
0712 20 000 00

ბოსტნეული ხმელი, მთელი, დაჭრილი დიდ და პატარა ნაჭრებად, დაქუცმაცებული ან ფხვნილის სახით, მაგრამ
შემდგომი დამუშავების გარეშე:
– თავიანი ხახვი

—

– სოკოები, ხის სოკო, ან აურიკულარიები (Auricularia spp.), საფუარი სოკოები (Tremella spp.) და თირკმელა
სოკოები:
0712 31 000 00

– – Agaricus გვარის სოკოები

—

0712 32 000 00

– – ხის სოკო, ან აურიკულარიები (Auricularia spp.)

—

0712 33 000 00

– – საფუარი სოკოები (Tremella spp.)

—

0712 39 000 00

– – დანარჩენი

—

0712 90

– დანარჩენი ბოსტნეული; ბოსტნეულის ნარევები:

0712 90 050 00

– – კარტოფილი, მთელი ან დაჭრილი პატარა ნაჭრებად, მაგრამ შემდგომი დამუშავების გარეშე

—

– – შაქრიანი სიმინდი (Zea mays var. saccharata):
0712 90 110 00

– – – ჰიბრიდული დასათესად

—

0712 90 190 00

– – – დანარჩენი

—

0712 90 300 00

– – პომიდორი

—

0712 90 500 00

– – სტაფილო

—

0712 90 900 00

– – დანარჩენი

—

0713

პარკოსანი ბოსტნეული ხმელი, დაჩურჩული, სათესლე ქერქისაგან გაცლილი ან გაუცლელი, დამტვრეული ან
დაუმტვრეველი:

0713 10

– ბარდა (Pisum sativum):

0713 10 100 00

– – დასათესად

—

0713 10 900 00

– – დანარჩენი

—

0713 20 000 00

– მუხუდო

—

– ლობიო (Vagna spp., Phaseolus spp.):
0713 31 000 00

– – ლობიო Vigna mungo (L.) Hepper ან Vigna radiata (L.) Wilczek სახეობისა

—

0713 32 000 00

– – ლობიო წვრილი წითელი (აძუკი) (Phaseolus ან Vigna angularis)

—

0713 33

– – ლობიო ჩვეულებრივი, თეთრი წვრილმარცვლა ლობიოს ჩათვლით (Phaseolus vulgaris):

0713 33 100 00

– – – დასათესად

—

0713 33 900 00

– – – დანარჩენი

—

0713 34 000 00

– – ბამბარა (Vigna subterranea or Voandzeia subterranea)

—

0713 35 000 00

– – ძროხის ლობიო (Vigna unguiculata)

—

0713 39 000 00

– – დანარჩენი

—

0713 40 000 00

– ოსპი

—

0713 50 000 00

– საკვები პარკოსნები, ან ცერცვი, მსხვილთესლა (Vicia faba var. major) და პარკოსნები საკვები ან ცერცვი
წვრილთესლა (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor)

—

0713 60 000 00

– მტრედის ცერცვი (Cajanus cajan)

—

0713 90 000 00

– დანარჩენი

—

მანიოკი, მარანთა, სალეპი, მიწის მსხალი ან ტოპინამბური, ტკბილი კარტოფილი ან ბატატი და სხვა ანალოგიური
0714

ძირნაყოფები და ბოლქვნაყოფები სახამებლისა ან ინულინის მაღალი შემცველობით, ახალი, გაცივებული,
გაყინული ან ხმელი, მთელი ან დაჭრილი პატარა ნაჭრებად ან გრანულების სახით; საგოს პალმის ნაყოფის გული:

0714 10 000 00

– მანიოკი (კასავა)

0714 20

– ტკბილი კარტოფილი ანუ ბატატი:

0714 20 100 00

– – ახალი, მთელი, ადამიანის საკვებად გამოსაყენებელი

—

0714 20 900 00

– – დანარჩენი

—

0714 30 000 00

– იამსი (Dioscorea spp)

—

0714 40 000 00

– ტარო (Colocasia spp)

—

0714 50 000 00

– ქსანტოსომა (Xanthosoma spp.)

—

0714 90

– დანარჩენი:

0714 90 200 00

– – მარანთა, სალეპი და ანალოგიური ძირნაყოფები და ბოლქვნაყოფები სახამებლის მაღალი შემცველობით

—

0714 90 900 00

– – დანარჩენი

—

—

ჯგუფი 08
საკვებად ვარგისი ხილი და კაკალი; ციტრუსების კანი ან ნესვის ქერქი
შენიშვნები:
1. აღნიშნული ჯგუფში არ ჩაირთვება არასაკვები კაკალი ან ხილი.
2. გაცივებული ხილი და კაკალი უნდა ჩაირთოს იმავე სასაქონლო პოზიციებში, რომლებშიც
ჩაირთვება შესაბამისი ახალი ხილი და კაკალი.
3. მოცემული ჯგუფის ხმელი ხილს ან კაკალს შეიძლება ჩაუტარდეს ნაწილობრივი მეორადი
რეჰიდრა-ტაცია ან სხვა სახის დამუშავება, შემდეგი მიზნით:
ა) შენახვის ვადისა და სტაბილურობის გაზრდისა (მაგალითად, ზომიერი თბური
დამუშავების, სულფირირების, სორბინმჟავისა ან კალიუმსორბატის დამატებით);
ბ) მათი გარეგანი სახის გაუმჯობესებისა ან შენარჩუნებს (მაგალითად, მცენარეული ზეთისა
ან მცირე რაოდენობის გლუკოზური სიროფის დამატებით), იმ პირობით, რომ ამასთან ერთად ისინი
ინარჩუნებენ ხმელი ხილისა და კაკლის განმასხვავებელ თვისებებს.
დამატებითი შენიშვნები:

1. აღნიშნული ჯგუფის პროდუქტებში სხვადასხვა შაქრის შემცველობა საქაროზაზე
გადაანგარიშებით (შაქრიანობა) შეესაბამება რეფრაქტომეტრის ჩვენებას 20oC ტემპერატურაზე,
გამრავლებულს 0,95 კოეფიციენტზე.
2. 0811 90 110 00, 0811 90 310 00 და 0811 90 850 00 ქვესუბპოზიციებში ტერმინი „ტროპიკული
ნაყოფები“ გულისხმობს გუაიავას, მანგოს, მანგოსტანის, ანუ გარცინიას, პაპაიას, ტამარინდის,
ანაკარდიის, ან აკაჟუს, ლიჩის, ჯეკფრუტის, ანუ პურის ხის, საპოდილის, პასიფლორის,
კარამბოლისა და პიტაიის ნაყოფებს.
3. 0811 90 110 00, 0811 90 310 00, 0811 90 850 00, 0812 90 700 00 და 0813 50 310 00
ქვესუბპოზიციებში ტერმინი „ტროპიკული კაკალი“ გულისხმობს ქოქოსს, კეშიუს კაკალს,
ბრაზილიურ კაკალს, არეკის კაკალს (ან ბეტელს), კოლის კაკალს და მაკადამიის კაკალს.
დამატებითი

სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

0801

ქოქოსის კაკალი, ბრაზილიური და კეშიუ, ახალი ან ხმელი, ნაჭუჭგაცლილი ან ნაჭუჭგაუცლელი, კანითა
ან კანის გარეშე:
– კაკალი ქოქოსის:

0801 11 000 00

– – ხმელი

—

0801 12 000 00

– – შიდა გარსით (ენდოკარპი)

—

0801 19 000 00

– – დანარჩენი

—

– ბრაზილიური კაკალი:
0801 21 000 00

– – ნაჭუჭგაუცლელი

—

0801 22 000 00

– – ნაჭუჭგაცლილი

—

– კაკალი კეშიუ:
0801 31 000 00

– – ნაჭუჭგაუცლელი

—

0801 32 000 00

– – ნაჭუჭგაცლილი

—

0802

კაკალი დანარჩენი, ახალი ან ხმელი, ნაჭუჭგაცლილი ან ნაჭუჭგაუცლელი, კანით ან კანის გარეშე:
– ნუში:

0802 11

– – ნაჭუჭგაუცლელი:

0802 11 100 00

– – – მწარე

—

0802 11 900 00

– – – დანარჩენი

—

0802 12

– – ნაჭუჭგაცლილი:

0802 12 100 00

– – – მწარე

—

0802 12 900 00

– – – დანარჩენი

—

– ტყის კაკალი ანუ თხილი (Corylus spp.):
0802 21 000 00

– – ნაჭუჭგაუცლელი

—

0802 22 000 00

– – ნაჭუჭგაცლილი

—

– კაკალი:
0802 31 000 00

– – ნაჭუჭგაუცლელი

—

0802 32 000 00

– – ნაჭუჭგაცლილი

—

– წაბლი (Castanea spp.):
0802 41 000 00

– – ნაჭუჭგაუცლელი

—

0802 42 000 00

– – ნაჭუჭგაცლილი

—

– ფისტა:
0802 51 000 00

– – ნაჭუჭგაუცლელი

—

0802 52 000 00

– – ნაჭუჭგაცლილი

—

– მაკადამიის კაკალი:
0802 61 000 00

– – ნაჭუჭგაუცლელი

—

0802 62 000 00

– – ნაჭუჭგაცლილი

—

0802 70 000 00

– კოლის კაკალი (Cola spp.)

—

0802 80 000 00

– არეკის კაკალი, ანუ ბეტელი

—

0802 90

– დანარჩენი:

0802 90 100 00

– – ამერიკული თხილი

—

0802 90 500 00

– – კედრის წიპწიპო

—

0802 90 850 00

– – დანარჩენი

—

0803

ბანანები, პლანტაინების ჩათვლით, ახალი ან ხმელი:

0803 10

– პლანტაინები:

0803 10 100 00

– – ახალი

—

0803 10 900 00

– – ხმელი

—

0803 90

– დანარჩენი:

0803 90 100 00

– – ახალი

—

0803 90 900 00

– – ხმელი

—

0804

ფინიკი, ლეღვი, ანანასი, ავოკადო, გუაიავა, მანგო და მანგოსტანი, ანუ გარცინია, ახალი ან ხმელი:

0804 10 000 00

– ფინიკი

0804 20

– ლეღვი:

0804 20 100 00

– – ახალი

—

0804 20 900 00

– – ხმელი

—

0804 30 000 00

– ანანასი

—

0804 40 000 00

– ავოკადო

—

0804 50 000 00

– გუაივა, მანგო და მანგოსტანი, ანუ გარცინია

—

0805

ციტრუსები ახალი ან ხმელი:

0805 10

– ფორთოხალი:

—

– – ფორთოხალი ტკბილი, ახალი:
0805 10 220 00

– – – Navel oranges სახეობის

0805 10 240 00

– – – White oranges (თეთრი ფორთოხალი)

—

0805 10 280 00

– – – დანარჩენი

—

0805 10 800 00

– – დანარჩენი

—

—

– მანდარინი (ტანჟერინების და სატსუმის ჩათვლით); კლემენტინები, ვილკინგები და ციტრუსების
ანალოგიური ჰიბრიდები:
0805 21

– – მანდარინი (ტანჟერინების და სატსუმის ჩათვლით):

0805 21 100 00

– – – სატსუმა

—

0805 21 900 00

– – – დანარჩენი

—

0805 22 000 00

– – კლემენტინები

—

0805 29 000 00

– – დანარჩენი

—

0805 40 000 00

– გრეიპფრუტი

—

0805 50

– ლიმონი (Citrus limon, Citrus limonum) და ლაიმა (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia):

0805 50 100 00

– – ლიმონი (Citrus limon, Citrus limonum)

—

0805 50 900 00

– – ლაიმა (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

—

0805 90 000 00

– დანარჩენი

—

0806

ყურძენი, ახალი ან ხმელი:

0806 10

– ახალი:

0806 10 100 00

– – სუფრის ჯიშების

—

0806 10 900 00

– – დანარჩენი

—

0806 20

– ხმელი:

0806 20 110 00

– – კორინთული

—

0806 20 300 00

– – სულთანა

—

0806 20 900 00

– – დანარჩენი

—

0807

ნესვი (საზამთროს ჩათვლით) და პაპაია, ახალი:
– ნესვი (საზამთროს ჩათვლით):

0807 11 000 00

– – საზამთრო

—

0807 19 000 00

– – დანარჩენი

—

0807 20 000 00

– პაპაია

—

0808

ვაშლი, მსხალი და კომში, ახალი:

0808 10

– ვაშლი:

0808 10 100 00

– – სიდრის დასამზადებლად, დაყრით, 16 სექტემბრიდან 15 დეკემბრამდე

—

0808 10 800 00

– – დანარჩენი

—

0808 30

– მსხალი:

0808 30 100 00

– – სიდრის დასამზადებლად, ნაყარი, 1 აგვისტოდან 31 დეკემბრამდე

—

0808 30 900 00

– – დანარჩენი

—

0808 40 000 00

– კომში

—

0809

გარგარი, ალუბალი და ბალი, ატამი (ნექტარინების ჩათვლით), ქლიავი და ღოღნოშო, ახალი:

0809 10 000 00

– გარგარი

—

– ალუბალი და ბალი:
0809 21 000 00

– – მჟავე ალუბალი (Prunus cerasus)

—

0809 29 000 00

– – დანარჩენი

—

0809 30

– ატამი, ნექტარინების ჩათვლით:

0809 30 100 00

– – ნექტარინები

—

0809 30 900 00

– – დანარჩენი

—

0809 40

– ქლიავი და ღოღნოშო:

0809 40 050

– – ქლიავი:

0809 40 050 01

– – – ტყემალი

—

0809 40 050 09

– – – დანარჩენი

—

0809 40 900 00

– – ღოღნოშო

—

0810

ხილი დანარჩენი, ახალი:

0810 10 000 00

– მარწყვი და ხენდრო

0810 20

– ჟოლო, მაყვალი, თუთა და ლოგანის კენკრა:

0810 20 100 00

– – ჟოლო

—

0810 20 900 00

– – დანარჩენი

—

0810 30

– თეთრი, შავი ან წითელი მოცხარი და ხურტკმელი:

0810 30 100 00

– – შავი მოცხარი

—

0810 30 300 00

– – წითელი მოცხარი

—

0810 30 900 00

– – დანარჩენი

—

0810 40

– შტოში, მოცვი და Vaccinium გვარის სხვა კენკრა:

0810 40 100 00

– – წითელი მოცვი (Vaccinium vitisidaea სახეობის მცენარეების ნაყოფი)

—

0810 40 300 00

– – Vaccinium myrtillus სახეობის მცენარეების ნაყოფი

—

0810 40 500 00

– – Vaccinium macrocarpon და Vaccinium corymbosum სახეობების მცენარეების ნაყოფი

—

0810 40 900 00

– – დანარჩენი

—

0810 50 000 00

– კივი

—

0810 60 000 00

– დურიო

—

0810 70 000 00

– ხურმა

—

—

0810 90
0810 90 200 00

– დანარჩენი:
– – ტამარინდი, ანაკარდია, ანუ აკაჟუ, ლიჩი, ჯეკფრუტი, ანუ პურის ხის ნაყოფი, საპოდილა,პასიფლორა,
კარამბოლა და პიტაია

—

0810 90 750

– – დანარჩენი:

0810 90 750 01

– – – ფეიხოა

—

0810 90 750 03

– – – ბროწეული

—

0810 90 750 09

– – – დანარჩენი

—

0811
0811 10

ხილი და კაკალი წყალში ან ორთქლზე თბურად დამუშავებული ან დაუმუშავებელი, გაყინული, შაქრისა
ან სხვა დამატკბობელი ნივთიერებების დამატებით ან მათ გარეშე:
– მარწყვი და ხენდრო:
– – შაქრისა ან სხვა დამატკბობელი ნივთიერებების დამატებით:

0811 10 110 00

– – – შაქრის შემცველობით 13 მას.% -ზე მეტი

—

0811 10 190 00

– – – დანარჩენი

—

0811 10 900 00

– – დანარჩენი

—

0811 20

– ჟოლო, მაყვალი, თუთა, ლოგანის კენკრა, მოცხარი შავი, თეთრი ან წითელი და ხურტკმელი:
– – შაქრისა ან სხვა დამატკბობელი ნივთიერებების დამატებით:

0811 20 110 00

– – – შაქრის შემცველობით 13 მას. %-ზე მეტი

—

0811 20 190 00

– – – დანარჩენი

—

– – დანარჩენი:
0811 20 310 00

– – – ჟოლო

—

0811 20 390 00

– – – შავი მოცხარი

—

0811 20 510 00

– – – წითელი მოცხარი

—

0811 20 590 00

– – – მაყვალი და თუთა

—

0811 20 900 00

– – – დანარჩენი

—

0811 90

– დანარჩენი:
– – შაქრისა ან სხვა დამატკბობელი ნივთიერებების დამატებით:
– – – შაქრის შემცველობით 13 მას. %-ზე მეტი:

0811 90 110 00

– – – – ტროპიკული ნაყოფები და ტროპიკული კაკალი

—

0811 90 190 00

– – – – დანარჩენი

—

– – – დანარჩენი:
0811 90 310 00

– – – – ტროპიკული ნაყოფები და ტროპიკული კაკალი

—

0811 90 390 00

– – – – დანარჩენი

—

– – დანარჩენი:
0811 90 500 00

– – – Vaccinium myrtillus სახეობის მცენარეების ნაყოფი

—

0811 90 700 00

– – – Vaccinium myrtilloides და Vaccinium angustifolium სახეობების მცენარეების ნაყოფი

—

– – – ალუბალი და ბალი:
0811 90 750 00

– – – – მჟავე ალუბალი (Prunus cerasus)

—

0811 90 800 00

– – – – დანარჩენი

—

0811 90 850 00

– – – ტროპიკული ნაყოფები და ტროპიკული კაკალი

—

0811 90 950 00

– – – დანარჩენი

—

ხილი და კაკალი, დაკონსერვებული ხანმოკლე შენახვისათვის (მაგალითად, გოგირდის დიოქსიდით,
0812

მარილწყალში, გოგირდიან წყალში ან სხვა დროებით დამაკონსერვებელ ხსნარში), ოღონდ ასეთი სახით
საკვებად უშუალო გამოყენებისათვის უვარგისი:

0812 10 000 00

– ალუბალი და ბალი

0812 90

– დანარჩენი:

0812 90 250 00

– – გარგარი; ფორთოხალი

—

0812 90 300 00

– – პაპაია

—

0812 90 400 00

– – Vaccinium myrtillus სახეობის მცენარეების ნაყოფი

—

—

0812 90 700 00
0812 90 980 00

– – გუაიავა, მანგო, მანგოსტანი, ანუ გარცინია, ტამარინდი, ანაკარდია, ანუ აკაჟუ, ლიჩი, ჯეკფრუტი, ანუ
პურის ხის ნაყოფი, საპოდილა, პასიფლორა, კარამბოლა, პიტაია და ტროპიკული კაკალი
– – დანარჩენი

—
—

ხილი ხმელი, 0801–0806 სასაქონლო პოზიციებში შემავალი ნაყოფების გარდა; მოცემული ჯგუფის

0813

კაკლისა ან ხმელი ნაყოფების ნარევები:

0813 10 000 00

– გარგარი

—

0813 20 000 00

– შავქლიავი

—

0813 30 000 00

– ვაშლი

—

0813 40

– დანარჩენი ხილი:

0813 40 100 00

– – ატამი, ნექტარინების ჩათვლით

—

0813 40 300 00

– – მსხალი

—

0813 40 500 00

– – პაპაია

—

0813 40 650 00

– – ტამარინდი, ანაკარდია, ანუ აკაჟუ, ლიჩი, ჯეკფრუტი, ანუ პურის ხის ნაყოფი, საპოდილა, პასიფლორა,
კარამბოლა და პიტაია

—

0813 40 950

– – დანარჩენი:

0813 40 950 01

– – – ასკილი

—

0813 40 950 02

– – – კოწახური

—

0813 40 950 09

– – – დანარჩენი

—

0813 50

– მოცემული ჯგუფის კაკლებისა ან ხმელი ნაყოფების ნარევები:
– – ხმელი ხილის ნარევები, 0801–0806 სასაქონლო პოზიციების ნაყოფების გარდა:
– – – შავქლიავის გარეშე:

0813 50 120 00

– – – – პაპაიას, ტამარინდის, ანაკარდიის, ანუ აკაჟუს, ლიჩის, ჯეკფრუტის, ანუ პურის ხის ნაყოფის,
საპოდილის, პასიფლორის, კარამბოლისა და პიტაიის

—

0813 50 150 00

– – – – დანარჩენი

—

0813 50 190 00

– – – შავქლიავით

—

– – ნარევები, შემდგარი მხოლოდ 0801 და 0802 სასაქონლო პოზიციების ხმელი კაკლებისაგან:
0813 50 310 00

– – – ტროპიკული კაკლებისაგან

—

0813 50 390 00

– – – დანარჩენი

—

– – ნარევები დანარჩენი:
0813 50 910 00

– – – შავქლიავისა ან ლეღვის გარეშე

—

0813 50 990 00

– – – დანარჩენი

—

ციტრუსების ნაყოფების კანი ან ნესვების ქერქი (საზამთროს ქერქის ჩათვლით), ახალი, გაყინული, ხმელი
0814 00 000 00

ან ხანმოკლე შენახვისათვის დაკონსერვებული მარილწყალში, გოგირდოვან წყალში ან სხვა დროებით

—

დამაკონსერვებელ ხსნარში

ჯგუფი 09
ყავა, ჩაი, მატე(პარაგვაის ჩაი) და სანელებლები
შენიშვნები:
1.

0904–0910

სასაქონლო

პოზიციების

პროდუქტების

ნარევები

კლასიფიცირდება

შემდეგნაირად:
ა) ერთი და იმავე სასაქონლო პოზიციაში ჩართული ორისა ან მეტი პროდუქტების ნარევები
ჩაირთვება ამავე სასაქონლო პოზიციაში;
ბ) სხვადასხვა სასაქონლო პოზიციების ორისა ან მეტი პროდუქტების ნარევები ჩაირთვება 0910
სასაქონლო პოზიციაში;

0904–0910 სასაქონლო პოზიციების პროდუქტებზე (ან ზემოაღნიშნულ (ა) და (ბ) პუნქტებში
მითითებულ ნარევებზე) სხვა ნივთიერებების დამატებამ არ უნდა იმოქმედოს მათ კლასიფიკაციაზე
იმ პირობით, რომ მიღებული ნარევები ინარჩუნებენ მოცემული სასაქონლო პოზიციების საქონლის
ძირითად თვისებებს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ასეთი ნარევები არ ჩაირთვება მოცემულ ჯგუფში.
პროდუქტები, რომლებიც წარმოადგენენ საგემოვნო დანამატებისა ან საკმაზების ნარევებს,
ჩაირთვება 2103 სასაქონლო პოზიციაში.
2. მოცემულ ჯგუფში არ ჩაირთვება წიწაკა კუბება (Piper cubeba) ან 1211 სასაქონლო პოზიციის
სხვა პროდუქტები.

დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

0901

ყავა, მოხალული ან მოუხალავი, კოფეინით ან კოფეინის გარეშე; ყავის ჩენჩო და ყავის მარცვლის გარსი;
ყავის შემცვლელები, რომლებიც შეიცავენ ყავას ნებისმიერი პროპორციით:
– ყავა მოუხალავი:

0901 11 000 00

– – კოფეინით

—

0901 12 000 00

– – კოფეინის გარეშე

—

– ყავა მოხალული:
0901 21 000 00

– – კოფეინით

—

0901 22 000 00

– – კოფეინის გარეშე

—

0901 90

– დანარჩენი:

0901 90 100 00

– – ყავის ჩენჩო და ყავის მარცვლის გარსი

—

0901 90 900 00

– – ყავის შემცვლელები, რომლებიც შეიცავენ ყავას

—

0902

ჩაი საგემოვნო-არომატული დანამატებით ან მათ გარეშე:

0902 10 000 00

– მწვანე ჩაი (არაფერმენტირებული), პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით არა უმეტეს 3 კგ-ისა

—

0902 20 000 00

– ჩაი მწვანე დანარჩენი (არაფერმენტირებული)

—

0902 30 000 00

– ჩაი შავი (ფერმენტირებული) ან ნაწილობრივ ფერმენტირებული, პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით
არა უმეტეს 3 კგ-ისა

—

0902 40 000 00

– ჩაი შავი დანარჩენი (ფერმენტირებული) და ნაწილობრივ ფერმენტირებული

—

0903 00 000 00

მატე, ანუ პარაგვაის ჩაი

—

0904

წიწაკა Piper გვარისა; Capsicum გვარისა ან Pimrnta გვარის ნაყოფები, ხმელი, დამსხვრეული ან დაფქული:
– წიწაკა Piper გვარისა:

0904 11 000 00

– – დაუმსხვრეველი და დაუფქველი

—

0904 12 000 00

– – დამსხვრეული ან დაფქული

—

– Capsicum ან Pimenta გვარის ნაყოფები:
0904 21

– – ხმელი,დაუმსხვრეველი და დაუფქველი:

0904 21 100 00

– – – წიწაკა ტკბილი

—

0904 21 900 00

– – – დანარჩენი

—

0904 22 000 00

– – დამსხვრეული ან დაფქული

—

0905

ვანილი:

0905 10 000 00

– დაუმსხვრეველი და დაუფქველი

—

0905 20 000 00

– დამსხვრეული ან დაფქული

—

0906

დარიჩინი და დარიჩინის ხის ყვავილები:
– დაუმსხვრეველი და დაუფქველი:

0906 11 000 00

– – დარიჩინი (Cinnamomum zeylanicum Blume)

—

0906 19 000 00

– – დანარჩენი

—

0906 20 000 00

– დამსხვრეული ან დაფქული

0907

მიხაკი (მთელი ნაყოფები, ყვავილები და ყვავილის ყუნწები):

0907 10 000 00

– დაუმსხვრეველი და დაუფქველი

—

0907 20 000 00

– დამსხვრეული ან დაფქული

—

0908

ჯავზი, მაცისი და ილი:

—

– ჯავზი:
0908 11 000 00

– – დაუმსხვრეველი და დაუფქველი

—

0908 12 000 00

– – დამსხვრეული ან დაფქული

—

– მაცისი:
0908 21 000 00

– – დაუმსხვრეველი და დაუფქველი

—

0908 22 000 00

– – დამსხვრეული ან დაფქული

—

– ილი:
0908 31 000 00

– – დაუმსხვრეველი და დაუფქველი

—

0908 32 000 00

– – დამსხვრეული ან დაფქული

—

0909

თესლი ანისულის, იფნურას, ცერეცოს, ქინძის, , ზირას რომაული კვლიავი, ან ვოლოშის კვლიავის ან
ზირასი; ღვიის კენკრა:
– ქინძის თესლი:

0909 21 000 00

– – დაუმსხვრეველი და დაუფქველი

—

0909 22 000 00

– – დამსხვრეული ან დაფქული

—

– რომაული კვლიავის, ან ვოლოშის კვლიავის თესლი:
0909 31 000 00

– – დაუმსხვრეველი და დაუფქველი

—

0909 32 000 00

– – დამსხვრეული ან დაფქული

—

– ანისულისა, იფნურას, ზირას (ძირას) ან ცერეცოს თესლი; ღვიის კენკრა:
0909 61 000 00

– – დაუმსხვრეველი და დაუფქველი

—

0909 62 000 00

– – დამსხვრეული ან დაფქული

—

0910

კოჭა, ზაფრანა, ტურმერიკი (კურკუმა), ურცი, ან ბეგქონდარა, დაფნის ფოთოლი, კარი და დანარჩენი
სუნელ-სანელებლები:
– კოჭა:

0910 11 000 00

– – დაუმსხვრეველი და დაუფქველი

—

0910 12 000 00

– – დამსხვრეული ან დაფქული

—

0910 20

– ზაფრანა:

0910 20 100 00

– – დაუმსხვრეველი და დაუფქველი

—

0910 20 900 00

– – დამსხვრეული ან დაფქული

—

0910 30 000 00

– ტურმერიკი (კურკუმა)

—

– დანარჩენი სუნელ-სანელებლები:
0910 91

– – ნარევები, აღნიშნული მოცემული ჯგუფის 1 (ბ) შენიშვნაში:

0910 91 050 00

– – – კარი (Curry)

—

– – – დანარჩენი:
0910 91 100 00

– – – – დაუმსხვრეველი და დაუფქველი

—

0910 91 900 00

– – – – დამსხვრეული ან დაფქული

—

0910 99

– – დანარჩენი:

0910 99 100 00

– – – ულუმბოს (უცხო სუნელის) თესლი

—

– – – ურცი, ანუ ბეგქონდარა:
– – – – დაუმსხვრეველი და დაუფქველი:
0910 99 310 00

– – – – – ურცი მცოცავი (Thymus serpyllum)

—

0910 99 330 00

– – – – – დანარჩენი

—

0910 99 390 00

– – – – – დამსხვრეული ან დაფქვილი

—

0910 99 500 00

– – – დაფნის ფოთოლი

—

– – – დანარჩენი:
0910 99 910 00

– – – – დაუმსხვრეველი და დაუფქველი

—

0910 99 990 00

– – – – დამსხვრეული ან დაფქვილი

—

ჯგუფი 10
მარცვლოვანები
შენიშვნები:
1. ა) მოცემული ჯგუფის სასაქონლო პოზიციებში უნდა ჩაირთოს მხოლოდ მარცვალი, მათ
შორის ღეროსგან და თავთავისაგან მოუცილებელი.
ბ) მოცემულ ჯგუფში არ ჩაირთვება დაჩურჩული ან სხვა ნებისმიერი ხერხით დამუშავებული
მარცვალი. თუმცა დაჩურჩული, დამსხვრეული, გაპრიალებული, მოჭიქული, მოხალული ან
დამსხვრეული ბრინჯი ჩაირთვება 1006 სასაქონლო პოზიციაში.
2. 1005 სასაქონლო პოზიციაში არ ჩაირთვება შაქრის სიმინდი (ჯგუფი 07).
შენიშვნები სუბპოზიციებისთვის:
1. ტერმინი „მაგარი ხორბალი“ გულისხმობს Triticum durum სახეობის ხორბალს და
ჰიბრიდებს,

მიღებულს

Triticum

durum

ჯიშის

ხორბლის

სახეობათშორისო

შეჯვარებით

ქრომოსომების იმავე რაოდენობის (28) მქონე სხვა სახეობებთან.
დამატებითი შენიშვნები:
1. აღნიშნულ ქვესუბპოზიციებში გამოყენებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობა:
ა) „მოკლემარცვლიანი ბრინჯი“ (1006 10 30, 1006 20 11, 1006 20 92, 1006 30 21, 1006 30 42, 1006
30 61 და 1006 30 92 ქვესუბპოზიციები) – ბრინჯი, რომლის მარცვლის სიგრძეა არაუმეტეს 5,2 მმ-ისა
და სიგრძის სიგანესთან შეფარდება 2-ზე ნაკლებია;
ბ) „საშუალომარცვლიანი ბრინჯი“ (1006 10 50, 1006 20 13, 1006 20 94, 1006 30 23, 1006 30 44, 1006
30 63 and 1006 30 94 ქვესუბპოზიციები) – ბრინჯი, რომლის მარცვლის სიგრძეა 5,2 მმ-ზე მეტი, მაგრამ
არა უმეტეს 6,0 მმ-ისა და სიგრძის შეფარდება სიგანესთან 3-ზე ნაკლებია;
გ) „გრძელმარცვლიანი ბრინჯი“ (1006 10 71, 1006 10 79, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 96, 1006
20 98, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 46, 1006 30 48, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30 96 და1006 30 98
ქვესუბპოზიციები) – ბრინჯი, რომლის მარცვლის სიგრძე აღემატება 6,0 მმ;
დ) „დაუჩურჩავი ბრინჯი (ხამი ბრინჯი)“ (1006 10 30, 1006 10 50, 1006 10 71 და 1006 10 79
ქვესუბპოზიციები) – ბრინჯი, რომელმაც ლეწვის შემდეგ შეინარჩუნა მარცვლის აპკი;
ე) „ბრინჯი დაჩურჩული“ (1006 20 11, 1006 20 13, 1006 20 15, 1006 20 17, 1006 20 92, 1006 20 94,
1006 20 96 და 1006 20 98 ქვესუბპოზიციები) – ბრინჯი, რომლსაც მოცილებული აქვს მხოლოდ
მარცვლის აპკი. ბრინჯის მოცემულ განსაზღვრაში მოხვედრილი ბრინჯის მაგალითებად შეიძლება
გამოდგეს ბრინჯის ისეთი კომერციული დასახელებები, როგორიცაა „ბრინჯი გაუპრიალებელი“,
„ბრინჯი კარ-გო“, „ლუნზენი“ და „ბრინჯი სბრამატო“;
ვ) „ნახევრადდამსხვრეული ბრინჯი“ (1006 30 21, 1006 30 23, 1006 30 25, 1006 30 27, 1006 30 42,
1006 30 44, 1006 30 46 და 1006 30 48 ქვესუბპოზიციები) – ბრინჯი, რომელსაც მოშორებული აქვს
მარცვლის აპკი, ჩანასახის ნაწილი, და აგრეთვე მთლიანად ან ნაწილობრივ გარე გარსები, მაგრამ
შიგა გარსები ხელუხლებლადაა დარჩენილი;
ზ) „მთლიანად დამსხვრეული ბრინჯი“ (1006 30 61, 1006 30 63, 1006 30 65, 1006 30 67, 1006 30
92, 1006 30 94, 1006 30 96 და 1006 30 98 ქვესუბ-პოზიციები) – ბრინჯი, რომლსაც მოშორებული აქვს

მარცვლის აპკი, მთლიანად სანაყოფგარემოს ყველა გარე და შიგა გარსი, ჩანასახი მთლიანად
(გრძელი და ნახევრადგრძელი მარცვლის მქონე ბრინჯს) ან უკიდურეს შემთხვევაში მისი ნაწილი
(მოკლე მარცვლის მქონე ბრინჯს) მარცვლების არა უმეტეს 10% -ზე გრძივი თეთრი ღარების
შესაძლო შენარჩუნებით;
თ) „დაწეკილი ბრინჯი“ (სუბპოზიცია 1006 40) – მარცვლის ნაწილები, რომელთა სიგრძე არ
აღემატება მთლიანი მარცვლის საშუალო სიგრძის სამ მეოთხედს;
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

1001

ხორბალი და მესლინი:
– ხორბალი მაგარი:

1001 11 000 00

– – დასათესად

—

1001 19 000 00

– – დანარჩენი

—

– დანარჩენი:
1001 91

– – დასათესად:

1001 91 100 00

– – – სპელტა დასათესად

—

1001 91 200 00

– – – ხორბალი რბილი და მესლინი, სათესლე

—

1001 91 900 00

– – – დანარჩენი

—

1001 99 000 00

– – დანარჩენი

—

1002

ჭვავი:

1002 10 000 00

– სათესლე

—

1002 90 000 00

– დანარჩენი

—

1003

ქერი:

1003 10 000 00

– სათესლე

—

1003 90 000 00

– დანარჩენი

—

1004

შვრია:

1004 10 000 00

– სათესლე

—

1004 90 000 00

– დანარჩენი

—

1005

სიმინდი:

1005 10

– სათესლე:
– – ჰიბრიდული:

1005 10 130 00

– – – სამმაგი ჰიბრიდები

—

1005 10 150 00

– – – უბრალო ჰიბრიდები

—

1005 10 180 00

– – – დანარჩენი

—

1005 10 900 00

– – დანარჩენი

—

1005 90 000 00

– დანარჩენი

—

1006

ბრინჯი:

1006 10

– დაუჩურჩავი ბრინჯი (ხამი ბრინჯი):

1006 10 100 00

– – დასათესად

—

– – დანარჩენი:
1006 10 300 00

– – – მოკლემარცვლიანი

—

1006 10 500 00

– – – საშუალომარცვლიანი

—

– – – გრძელმარცვლიანი:
1006 10 710 00

– – – – სიგრძის სიგანესთან შეფარდებით 2-ზე მეტი, მაგრამ 3-ზე ნაკლები

—

1006 10 790 00

– – – – სიგრძის სიგანესთან შეფარდებით 3 ან მეტი

—

1006 20

– დაჩურჩული ბრინჯი (გაუპრიალებელი):
– – დაორთქლილი:

1006 20 110 00

– – – მოკლემარცვლიანი

—

1006 20 130 00

– – – საშუალომარცვლიანი

—

– – – გრძელმარცვლიანი:
1006 20 150 00

– – – – სიგრძის სიგანესთან შეფარდებით 2-ზე მეტი, მაგრამ 3-ზე ნაკლები

—

1006 20 170 00

– – – – სიგრძის სიგანესთან შეფარდებით 3 ან მეტი

—

– – დანარჩენი:
1006 20 920 00

– – – მოკლემარცვლიანი

—

1006 20 940 00

– – – საშუალომარცვლიანი

—

– – – გრძელმარცვლიანი:
1006 20 960 00

– – – – სიგრძის სიგანესთან შეფარდებით 2-ზე მეტი, მაგრამ 3-ზე ნაკლები

—

1006 20 980 00

– – – – სიგრძის სიგანესთან შეფარდებით 3 ან მეტი

—

1006 30

– ნახევრადდამსხვრეული ან მთლიანად დამსხვრეული ბრინჯი, გაპრიალებული ან გაუპრიალებელი,
მოჭიქული ან მოუჭიქავი:
– – ნახევრადდამსხვრეული ბრინჯი:
– – – დაორთქლილი:

1006 30 210 00

– – – – მოკლემარცვლიანი

—

1006 30 230 00

– – – – საშუალომარცვლიანი

—

– – – – გრძელმარცვლიანი:
1006 30 250 00

– – – – – სიგრძის სიგანესთან შეფარდებით 2-ზე მეტი, მაგრამ 3-ზე ნაკლები

—

1006 30 270 00

– – – – – სიგრძის სიგანესთან შეფარდებით 3 ან მეტი

—

– – – დანარჩენი:
1006 30 420 00

– – – – მოკლემარცვლიანი

—

1006 30 440 00

– – – – საშუალომარცვლიანი

—

– – – – გრძელმარცვლიანი:
1006 30 460 00

– – – – – სიგრძის სიგანესთან შეფარდებით 2-ზე მეტი, მაგრამ 3-ზე ნაკლები

—

1006 30 480 00

– – – – – სიგრძის სიგანესთან შეფარდებით 3 ან მეტი

—

– – მთლიანად დამსხვრეული ბრინჯი:
– – – დაორთქლილი:
1006 30 610 00

– – – – მოკლემარცვლიანი

—

1006 30 630 00

– – – – საშუალომარცვლიანი

—

– – – – გრძელმარცვლიანი:
1006 30 650 00

– – – – – სიგრძის სიგანესთან შეფარდებით 2-ზე მეტი, მაგრამ 3-ზე ნაკლები

—

1006 30 670 00

– – – – – სიგრძის სიგანესთან შეფარდებით 3 ან მეტი

—

– – – დანარჩენი:
1006 30 920 00

– – – – მოკლემარცვლიანი

—

1006 30 940 00

– – – – საშუალომარცვლიანი

—

– – – – გრძელმარცვლიანი:
1006 30 960 00

– – – – – სიგრძის სიგანესთან შეფარდებით 2-ზე მეტი, მაგრამ 3-ზე ნაკლები

—

1006 30 980 00

– – – – – სიგრძის სიგანესთან შეფარდებით 3 ან მეტი

—

1006 40 000 00

– დაწეკილი ბრინჯი

—

1007

სორგო მარცვლოვანი:

1007 10

– სათესლე:

1007 10 100 00

– – ჰიბრიდები

—

1007 10 900 00

– – დანარჩენი

—

1007 90 000 00

– დანარჩენი

—

1008

წიწიბურა, ფეტვი და თესლი ჩიტიფესვასი; დანარჩენი მარცვლეული:

1008 10 000 00

– წიწიბურა

—

– ფეტვი:
1008 21 000 00

– – სათესლე

—

1008 29 000 00

– – დანარჩენი

—

1008 30 000 00

– ჩიტიფესვას თესლი

—

1008 40 000 00

– მწყერფეხა (Digitaria spp.)

—

1008 50 000 00

– კინოა (Chenopodium quinoa)

—

1008 60 000 00

– ტრიტიკალე (ხორბალ-ჭვავის ჰიბრიდი)

—

1008 90 000 00

– მარცვლეული დანარჩენი

—

ჯგუფი 11
ფქვილ-ბურღულეული მრეწველობის პროდუქცია; ალაო; სახამებელი; ინულინი; ხორბლის
წებოვანა
შენიშვნები:
1. მოცემულ ჯგუფში არ ჩაირთვება:
ა) მოხალული ალაო, რომელიც გამოიყენება როგორც ყავის შემცვლელი (0901 ან 2101
სასაქონლო პოზიცია);
ბ) 1901 სასაქონლო პოზიციის წმინდად და უხეშად ნაფქვავი ფქვილი, ბურღულეული ან
სახამებლები დამუშავების შემდეგ;
გ) სიმინდის ფანტელები ან 1904 სასაქონლო პოზიციის სხვა პროდუქტები;
დ)

2001,

2004

ან

2005

სასაქონლო

პოზიციების

ბოსტნეული,

დამზადებული

ან

დაკონსერვებული;
ე) ფარმაცევტული პროდუქცია (ჯგუფი 30); ან
ვ) სახამებლები, პარფიუმერული, კოსმეტიკური ან ტუალეტის საშუალებების თვისებების
მქონე (ჯგუფი 33).
2A. ქვემოთ მოყვანილ ცხრილში ჩამოთვლილი საფქვავი მრეწველობის პროდუქტები
აღნიშნულ ჯგუფში ჩაირთვება იმ შემთხვევაში, თუ მშრალი ნივთიერების მასით:
ა) სახამებლის შემცველობა (განსაზღვრული პოლარიზაციის ცვლილებით ევერსის მეთოდით)
აღემატება მე-2 გრა-ფაში მითითებულს; და
ბ) ნაცრიანობა (ყველა დამატებული მინერალური ნივთიერების მიმართ შესწორების შეტანის
შემდეგ) არ აღემატება მე-3 გრაფაში მითითებულს.
წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი ჩაირთვებიან 2302 სასაქონლო პოზიციაში. მაგრამ პურეული
მარცვლოვანების მარცვლის ჩანასახები, მთლიანი, გაბრტყელებული, ფანტელების სახით ან
დაფქული, ყოველთვის ჩაირთვება 1104 სასაქონლო პოზიციაში.
2B. მოცემულ ჯგუფში ჩართული პროდუქტები, ზემოაღნიშნული მოთხოვნების შესაბამისად,
ჩაირთვება 1101 ან 1102 სასაქონლო პოზიციაში, თუ პროდუქტის გამოსავალი ცხრილის მე-4 და მე5 გრაფებში ნაჩვენები ზომების უჯრედების მქონე ლითონის საცერში გაცრის შემდეგ, მასის
მიხედვით არანაკლებია, შესაბამისი პროდუქტისათვის გათვალისწინებულ რაოდენობაზე.
წინააღმდეგ შემთხვევაში ისინი ჩაირთვებიან 1103 ან 1104 სასაქონლო პოზიციაში.

სახამებ-ლის შემცვე-ლობა მეტი,

მარცვლოვანი

მას.%

ნაცრი-ანობა არა

პროდუქტის გავლის ხარისხი უჯრედებიან

უმეტესი, მას.%

საცერში არანაკლებ, მას.%
315 მკმ

500 მკმ

1

2

3

4

5

ხორბალი და ჭვავი

45

2,5

80

–

შვრია

45

3

80

–

ქერი

45

5

80

–

სიმინდი და სამარცვლე სორგო

45

2

–

90

ბრინჯი

45

1,6

80

–

წიწიბურა

45

4

80

–

სხვა მარცვლეული

45

2

50

–

3. 1103 სასაქონლო პოზიციაში ტერმინები „ბურღული“ და „უხეშად ნაფქვავი ფქვილი“
აღნიშნავს მარცვლის მსხვრევის პროდუქტებს, რომლის:
ა) არანაკლები 95 მას.%-ისა იცრება 2 მმ-უჯრედებიან ლითონის საცერში, სიმინდის მსხვრევის
პროდუქტების დროს;
ბ) არანაკლები 95 მას.%-ისა იცრება 1,25 მმ-უჯრედებიან ლითონის საცერში, დანარჩენი
მარცვლეულის მსხვრევის პროდუქტების დროს;
დამატებითი შენიშვნები:
1106 სასაქონლო პოზიციაში ტერმინი „ფქვილი წმინდად და უხეშად ნაფქვავი“ და „ფხვნილი“
ნიშნავს 0713 სასაქონლო პოზიციის ხმელი პარკოსანი მცენარეების, საგოს, 0714 სასაქონლო
პოზიციის ფესვებისა ან ძირნაყოფებისა ან 08 ჯგუფის პროდუქტების დაფქვის ან რაიმე სხვა
პროცესის შედეგად მიღებულ პროდუქტებს, რომლის:
ა) არანაკლები 95 მას.%-ისა იცრება 2 მმ-უჯრედებიან ლითონის საცერში, პარკოსანი
ბოსტნეულის, საგოს, ფესვების, ძირნაყოფებისა და 08 ჯგუფის პროდუქტების (0801 და 0802
სასაქონლო პოზიციების კაკლების გარდა) დაფქვის შედეგად;
ბ) არანაკლები 50 მას.%-ისა იცრება 2,5 მმ-უჯრედებიან ლითონის საცერში, 0801 და 0802
სასაქონლო პოზიციების კაკლების შემთხვევაში.
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

1101 00

ხორბლისა ან ხორბალ-ჭვავის ფქვილი:
– ხორბლის ფქვილი:

1101 00 110 00

– – მაგარი ხორბლისაგან

—

1101 00 150 00

– – რბილი ხორბლისა და სპელტისაგან

—

1101 00 900 00

– ხორბალ-ჭვავის ფქვილი

—

1102

დანარჩენი მარცვლეულის ფქვილი, გარდა ხორბლისა ან ხორბალ-ჭვავისა:

1102 20

– სიმინდის ფქვილი:

1102 20 100 00

– – ცხიმის შემცველობით 1,5 მას.%-მდე

—

1102 20 900 00

– – დანარჩენი

—

1102 90

– დანარჩენი:

1102 90 100 00

– – ქერის ფქვილი

—

1102 90 300 00

– – შვრიის ფქვილი

—

1102 90 500 00

– – ბრინჯის ფქვილი

—

1102 90 700 00

– – ჭვავის ფქვილი

—

1102 90 900 00

– – დანარჩენი

—

1103

ბურღული, უხეშად ნაფქვავი ფქვილი და მარცვლოვანების მარცვლის გრანულები:
– ბურღული და უხეშად დაფქული ფქვილი:

1103 11

– – ხორბლისაგან:

1103 11 100 00

– – – მაგარი ხორბლისაგან

—

1103 11 900 00

– – – რბილი ხორბლის და სპელტისაგან

—

1103 13

– – სიმინდისაგან:

1103 13 100 00

– – – ცხიმის შემცველობით არა უმეტესი 1,5 მას.%-ისა

—

1103 13 900 00

– – – დანარჩენი

—

1103 19

– – დანარჩენი მარცვლეულის მარცვლებისაგან:

1103 19 200 00

– – – ჭვავისაგან ან ქერისაგან

—

1103 19 400 00

– – – შვრიისაგან

—

1103 19 500 00

– – – ბრინჯისაგან

—

1103 19 900 00

– – – დანარჩენი

—

1103 20

– გრანულები:

1103 20 250 00

– – ჭვავისაგან ან ქერისაგან

—

1103 20 300 00

– – შვრიისაგან

—

1103 20 400 00

– – სიმინდისაგან

—

1103 20 500 00

– – ბრინჯისაგან

—

1103 20 600 00

– – ხორბლისაგან

—

1103 20 900 00

– – დანარჩენი

—

მარცვლოვანების მარცვალი, დამუშავებული სხვა ხერხით (მაგალითად, დაჩურჩული, გაბრტყელებული,
1104

გადამუშავებული ფანტელებად, დატეხილი, დაროშილი ან დამსხვრეული), გარდა 1006 სასაქონლო
პოზიციის ბრინჯისა; მარცვლოვანების მარცვლის ჩანასახები, მთლიანი, გაბრტყელებული, ფანტელების
სახით ან დაფქული:
– მარცვალი გაბრტყელებული ან გადამუშავებული ფანტელებად:

1104 12

– – შვრიის:

1104 12 100 00

– – – გაბრტყელებული

—

1104 12 900 00

– – – გადამუშავებული ფანტელებად

—

1104 19

– – დანარჩენი მარცვლოვანების:

1104 19 100 00

– – – ხორბლის

—

1104 19 300 00

– – – ჭვავის

—

1104 19 500 00

– – – სიმინდის

—

– – – ქერის:
1104 19 610 00

– – – – გაბრტყელებული

—

1104 19 690 00

– – – – გადამუშავებული ფანტელების სახით

—

– – – დანარჩენი:
1104 19 910 00

– – – – ბრინჯის ფანტელები

—

1104 19 990 00

– – – – დანარჩენი

—

– დანარჩენი დამუშავებული მარცვალი (მაგალითად, დაჩურჩული, დაროშილი ან დატეხილი):
1104 22

– – შვრიის:

1104 22 400 00

– – – დაჩურჩული, დაწეკილი ან დაუწეკავი, დამსხვრეული ან დაუმსხვრეველი

—

1104 22 500 00

– – – დატეხილი

—

1104 22 950 00

– – – დანარჩენი

—

1104 23

– – სიმინდის:

1104 23 400 00

– – – დაჩურჩული, დაწეკილი ან დაუწეკავი, დამსხვრეული ან დაუმსხვრეველი; დატეხილი

—

1104 23 980 00

– – – დანარჩენი

—

1104 29

– – დანარჩენი მარცვლოვანებისა:
– – – ქერის:

1104 29 040 00

– – – – დაჩურჩული, დაწეკილი ან დაუწეკავი, დამსხვრეული ან დაუმსხვრეველი

—

1104 29 050 00

– – – – დატეხილი

—

1104 29 080 00

– – – – დანარჩენი

—

– – – დანარჩენი:
1104 29 170 00

– – – – დაჩურჩული, დაწეკილი ან დაუწეკავი, დამსხვრეული ან დაუმსხვრეველი

—

1104 29 300 00

– – – – დატეხილი

—

– – – – დამსხვრეული რაიმე სხვა დამუშავების გარეშე:
1104 29 510 00

– – – – – ხორბლის

—

1104 29 550 00

– – – – – ჭვავის

—

1104 29 590 00

– – – – – დანარჩენი

—

– – – – დანარჩენი:
1104 29 810 00

– – – – – ხორბლის

—

1104 29 850 00

– – – – – ჭვავის

—

1104 29 890 00

– – – – – დანარჩენი

—

1104 30

– მარცვლოვანების მარცვლის ჩანასახი, მთლიანი, გაბრტყელებული, ფანტელების სახით ან დაფქული:

1104 30 100 00

– – ხორბლის

—

1104 30 900 00

– – დანარჩენი მარცვლოვანების

—

1105

კარტოფილის წმინდად და უხეშად დაფქული ფქვილი, ფხვნილი, ფანტელები, გრანულები:

1105 10 000 00

– წმინდად და უხეშად ნაფქვავი ნაფქვავი და ფხვნილი

—

1105 20 000 00

– ფანტელები და გრანულები

—

წმინდად და უხეშად ნაფქვავი ფქვილი და ფხვნილი 0713 სასაქონლო პოზიციის ხმელი პარკოსანი
1106

ბოსტნეულის, საგოს პალმის ნაყოფის გულის, 0714 სასაქონლო პოზიციის ძირნაყოფების ან
ბოლქვნაყოფებისა ან 08 ჯგუფის პროდუქტებისაგან:

1106 10 000 00

– ხმელი პარკოსანი 0713 სასაქონლო პოზიციის ბოსტნეულისაგან

1106 20

– საგოს პალმის ნაყოფის გულის, 0714 სასაქონლო პოზიციის ძირნაყოფებისა ან ბოლქვნაყოფებისაგან:

1106 20 100 00

– – დენატურირებული

—

1106 20 900 00

– – დანარჩენი

—

1106 30

– 08 ჯგუფის პროდუქტებისაგან:

1106 30 100 00

– – ბანანებისაგან

—

1106 30 900 00

– – დანარჩენი

—

1107

ალაო მოხალული ან მოუხალავი:

1107 10

– მოუხალავი:

—

– – ხორბლისაგან:
1107 10 110 00

– – – ფქვილის სახით

—

1107 10 190 00

– – – დანარჩენი

—

– – დანარჩენი:
1107 10 910 00

– – – ფქვილის სახით

—

1107 10 990 00

– – – დანარჩენი

—

1107 20 000 00

– მოხალული

—

1108

სახამებელი; ინულინი:
– სახამებელი:

1108 11 000 00

– – ხორბლის

—

1108 12 000 00

– – სიმინდის

—

1108 13 000 00

– – კარტოფილის

—

1108 14 000 00

– – მანიოკის

—

1108 19

– – დანარჩენი:

1108 19 100 00

– – – ბრინჯის

—

1108 19 900 00

– – – დანარჩენი

—

1108 20 000 00

– ინულინი

—

1109 00 000 00

ხორბლის წებოვანა, მშრალი ან ტენიანი

—

ჯგუფი 12
ზეთოვანი მცენარეების თესლები და ნაყოფები; დანარჩენი თესლები, ნაყოფები და მარცვალი;
სამკურნალო მცენარეები და მცენარეები ტექნიკური მიზნებისათვის; ჩალა და ფურაჟი
შენიშვნები:
1. 1207 სასაქონლო პოზიციაში ჩაირთვება, inter alia, პალმის კაკლები და მათი გულები, ბამბის,
აბუსალათინის, შირბახტის, მდოგვის, ალისარჩულის, ყაყა-ჩოს თესლები და კაკალი ში (კაკალი
კარიტე). მოცემულ სასაქონლო პოზიციაში არ ჩაირთვება 0801 ან 0802 სასაქონ-ლო პოზიციის
პროდუქტები ან ზეთისხილი, ან ზეთისხილი (07 ან 20 ჯგუფებისა).
2. 1208 სასაქონლო პოზიციაში ჩაირთვება არა მხოლოდ ცხიმგაუცლელი წმინდად და უხეშად
ნაფქვავი ფქვილი, არამედ ნაწილობრივ ცხიმგაცლილი წმინდად და უხეშად ნაფქვავი ფქვილიც,
აგრეთვე წმინდად და უხეშად ნაფქვავი ფქვილი, ცხიმგაცლილი და შემდგომ, ნაწილობრივ ან
სრულად აღდგენილი ცხიმიანობით ადრე გამოცლილი ცხიმის დამატების გზით. მოცემულ
სასაქონლო პოზიციაში არ ჩაირთვება 2304–2306 სასაქონლო პოზიციებში ჩართული მონარჩენები.
3. 1209 სასაქონლო პოზიციაში ჩაირთვება ჭარხლის, ბალახების, ბაღის ყვავილების,
ბოსტნეულის, ტყის ხეებისა და ხეხილის, ცერცველას სხვადასხვა სახეობების (გარდა Vicia faba
სახეობისა) ან ხანჭკოლას თესლები, განკუთვნილი დასათესად.
მაგრამ 1209 სასაქონლო პოზიციაში არ ჩაირთვება შემდეგი პროდუქტები, თუნდაც
დასათესად განკუთვნილი:
ა) პარკოსანი ბოსტნეული კულტურები ან შაქრიანი სიმინდი (07 ჯგუფი);
ბ) სუნელ-სანელებლები და 09 ჯგუფის სხვა პროდუქტები;
გ) პურეული მარცვლოვანები (ჯგუფი 10); ან
დ) 1201–1207 ან 1211 სასაქონლო პოზიციების პროდუქტები.
4. 1211 სასაქონლო პოზიციაში ჩაირთვება, inter alia, შემდეგი მცენარეები ან მათი ნაწილები:
რეჰანი, სარო, ჟენშენი, უსუპი, ძირტკბილა, პიტნის ყველა სახეობა, როზმარინი, ტევანი, სალბი და
აბზინდა.
1211 სასაქონლო პოზიციაში არ ჩაირთვება:
ა) 30-ე ჯგუფის სამკურნალო საშუალებები;
ბ) 33-ე ჯგუფის პარფიუმერული, კოსმეტიკური და ტუალეტის საშუალებები; ან
გ) ინსექტიციდები, ფუნგიციდები, ჰერბიციდები, სადეზინფექციო საშუალებები ან 3808
სასაქონლო პოზიციის ანალოგიური საშუალებები.
5. 1212 სასაქონლო პოზიციაში ტერმინი „ზღვისა და სხვა წყალმცენარეები“ არ ეხება:
ა) 2102 სასაქონლო პოზიციის მკვდარ ერთუჯრედიან მიკროორგანიზმებს;
ბ) 3002 სასაქონლო პოზიციის მიკროორგანიზმების კულტურებს; ან
გ) 3101 ან 3105 სასაქონლო პოზიციის სასუქებს.

შენიშვნა სუბპოზოციისათვის:
1205 10 სუბპოზოცოაში ტერმინი „რაფსისა ან კოლზის თესლები ერუკმჟავის დაბალი
შემადგენლობით“ ნიშნავს რაფსისა ან კოლზის თესლებს, რომლიდანაც მიიღება აუქროლადი ზეთი
ერუკმჟავის შემცველობით 2 მას.%-ზე მაკლები, და მყარი კომპონენტები გლუკოზინოლატების
შემცველობით 30 მკმოლ/გ ნაკლები.
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასხელება

ზომის
ერთეული

1201

სოიოს ცერცვი, დამსხვრეული ან დაუმსხვრეველი:

1201 10 000 00

– სათესად

—

1201 90 000 00

– დანარჩენი

—

1202
1202 30 000 00

არაქისი, მოუხალავი ან სხვა რაიმე მეთოდით მოუმზადებელი, დაჩურჩული ან დაუჩურჩავი,
დამსხვრეული ან დაუმსხვრეველი:
– სათესად

—

– დანარჩენი:
1202 41 000 00

– –დაუჩურჩავი

—

1202 42 000 00

– – დაჩურჩული, დამსხვრეული ან დაუმსხვრეველი

—

1203 00 000 00

კოპრი

—

1204 00

თესლი სელისა, დამსხვრეული ან დაუმსხვრეველი:

1204 00 100 00

– სათესად

—

1204 00 900 00

– დანარჩენი

—

1205

რაფსისა ან კოლზას თესლი, დამსხვრეული ან დაუმსხვრეველი:

1205 10

– რაფსისა ან კოლზას თესლი, ერუკმჟავის დაბალი შემცველობით:

1205 10 100 00

– – სათესად

—

1205 10 900 00

– – დანარჩენი

—

1205 90 000 00

– დანარჩენი

—

1206 00

თესლი მზესუმზირისა, დამსხვრეული ან დაუმსხვრეველი:

1206 00 100 00

– სათესად

—

– დანარჩენი:
1206 00 910 00

– – დაჩურჩული; ნაცრისფერი და თეთრზოლებიანი ჩენჩოთი

—

1206 00 990 00

– – დანარჩენი

—

1207

თესლი და ნაყოფები სხვა ზეთოვანი კულტურებისა, დამსხვრეული ან დაუმსხვრეველი:

1207 10 000 00

–პალმის კაკალი და მათი გულები

—

– თესლი ბამბისა:
1207 21 000 00

– – სათესად

—

1207 29 000 00

– – დანარჩენი

—

1207 30 000 00

– თესლი აბუსალათინის

—

1207 40

– თესლი შირბახტისა:

1207 40 100 00

– – სათესად

—

1207 40 900 00

– – დანარჩენი

—

1207 50

– თესლი მდოგვისა:

1207 50 100 00

– – სათესად

—

1207 50 900 00

– – დანარჩენი

—

1207 60 000 00

– ალისარჩულის (Carthamus tinctorius) თესლი

—

1207 70 000 00

– ნესვის თესლი

—

– დანარჩენი:
1207 91

– – თესლი ყაყაჩოსი:

1207 91 100 00

– – – სათესად

—

1207 91 900 00

– – – დანარჩენი

—

1207 99

– – დანარჩენი:

1207 99 150 00

– – – სათესად

—

– – – დანარჩენი:
1207 99 910 00

– – – – თესლი კანაფისა

—

1207 99 970 00

– – – – დანარჩენი

—

1208

ფქვილი წმინდად და უხეშად ნაფქვავი ზეთოვანი კულტურების თესლებისა ან ნაყოფებისაგან, გარდა
მდოგვის თესლისა:

1208 10 000 00

– სოიოს ცერცვისაგან

—

1208 90 000 00

– დანარჩენი

—

1209

თესლი, ნაყოფი და სპორები სათესად:

1209 10 000 00

– შაქრის ჭარხლის თესლი

—

– საფურაჟე მცენარეების თესლი:
1209 21 000 00

– – იონჯას თესლი

1209 22

– – სამყურას თესლი (Trifolium spp.):

1209 22 100 00

– – – მდელოს სამყურასი (Trifolium pratense L.)

—

1209 22 800 00

– – – დანარჩენი

—

1209 23

– – წივანას თესლი:

1209 23 110 00

– – – მდელოს წივანასი (Festuca pratensis Huds.)

—

1209 23 150 00

– – – წითელი წივანასი (Festuca rubra L.)

—

1209 23 800 00

– – – დანარჩენი

—

1209 24 000 00

– – მდელოს თივაქასრას თესლი (Poa pratensis L.)

—

1209 25

– – კოინდრის თესლი (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.):

1209 25 100 00

– – – იტალიური კოინდრისა (ვესტერვოლდსკის კოინდრის თესლის ჩათვლით) (Lolium multiflorum Lam.)

—

1209 25 900 00

– – – საძოვრის კოინდრისა (Lolium perenne L.)

—

1209 29

– – დანარჩენი:

1209 29 450 00

– – – ტიმოთელას თესლი; ცერცველას თესლი; Poa გვარის მცენარეების თესლი (Poa palustris L. Poa trivialis
L.); სათითურას თესლი (Dactylis glomerato L.), ნამიკრეფიას თესლი (Agrostis)

—

—

1209 29 500 00

– – – ხანჭკოლას თესლი

—

1209 29 600 00

– – – ჭარხლის თესლი (შაქრის ჭარხლის თესლის გარდა)

—

1209 29 800 00

– – – დანარჩენი

—

1209 30 000 00

– ბალახოვანი მცენარეების თესლი, რომლებიც ძირითადად მოჰყავთ ყვავილების მისაღებად

—

– დანარჩენი:
1209 91

– – ბოსტნეული კულტურების თესლი:

1209 91 300 00

– – – სალათის ან ფოთლოვანი ჭარხლის თესლები (Beta vulgaris var.conditiva)

—

1209 91 900 00

– – – დანარჩენი

—

1209 99

– – დანარჩენი:

1209 99 10

– – – ტყის ხეების თესლი:

1209 99 101 00

– – – – კავკასიური სოჭის (Abies nordmanniana (Stev.) Spach)

—

1209 99 109 00

– – – – დანარჩენი

—

– – – დანარჩენი:
1209 99 910 00
1209 99 990 00

– – – – თესლი მცენარეებისა, რომლებიც ძირითადად მოჰყავთ ყვავილების მისაღებად, გარდა 1209 30 000
00 სუბპოზიციაში დასახელებულებისა
– – – – დანარჩენი

—
—

1210

გირჩები სვიისა, ახალი ან ხმელი, დამსხვრეული ან დაუმსხვრეველი, ფხვნილის ან გრანულების სახით;
ლუპულინი:

1210 10 000 00

– სვიის გირჩები, დაუმსხვრეული, არა ფხვნილისა და არა გრანულების სახით

1210 20

– სვიის გირჩები დამსხვრეული, ფხვნილისა ან გრანულების სახით; ლუპულინი:

1210 20 100 00
1210 20 900 00

– – სვიის გირჩები დამსხვრეული, ფხვნილისა ან გრანულების სახით, ლუპულინის მაღალი შემცველობით;
ლუპულინი
– – დანარჩენი

—

—
—

მცენარეები და მათი ნაწილები (თესლისა და ნაყოფების ჩათვლით), პარფიუმერული, ფარმაცევტული ან
1211

ინსექტიციდური, ფუნგიციდური ან ანალოგიური მიზნებისათვის გამოსაყენებელი, ახალი ან გამხმარი,
მთელი ან დაქუცმაცებული, დამსხვრეული ან დაფქული:

1211 20 000 00

– ჟენ-შენის ფესვები

—

1211 30 000 00

– კოკას ფოთლები

—

1211 40 000 00

– ყაყაჩოს ჩალა

—

1211 50 000 00

– Ephedra ცხენისმუხლა

—

1211 90

– დანარჩენი:

1211 90 300 00

– – ტონკის ცერცვი, ანუ ინგლისური ცერცვი

—

1211 90 860 00

– – დანარჩენი

—

ვარდტუხტის ხის ნაყოფი, ზღვისადა დანარჩენი წყალმცენარეები, შაქრის ჭარხალი და შაქრის ლერწამი,
ახალი, გაცივებული, გაყინული ან ხმელი, დამსხვრეული ან დაუმსხვრეველი; ნაყოფის კურკები და მათი
1212

გულები, მცენარეული წარმოშობის დანარჩენი პროდუქტები (Cichorium intybus Sativum სახეობის
ვარდკაჭაჭას მოუხალავი ფესვების ჩათვლით), უმთავრესად საკვებად გამოყენებული, სხვა ადგილას
დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:
– ზღვისა და დანარჩენი წყალმცენარეები:

1212 21 000 00

– – საკვებად ვარგისი

—

1212 29 000 00

– – დანარჩენი

—

– დანარჩენი:
1212 91

– – შაქრის ჭარხალი:

1212 91 200 00

– – – გამხმარი, დაქუცმაცებული ან დაუქუცმაცებელი

—

1212 91 800 00

– – – დანარჩენი

—

1212 92 000 00

– – ვარდტუხტის ხის ნაყოფი

—

1212 93 000 00

– – შაქრის ლერწამი

—

1212 94 000 00

– –ვარდკაჭაჭას ფესვები

—

1212 99

– – დანარჩენი:
– – – ვარდტუხტის ხის თესლი:

1212 99 410 00

– – – – გაუსუფთავებელი, დაუმსხვრეველი ან დაუფქველი

—

1212 99 490 00

– – – – დანარჩენი

—

1212 99 950 00

– – – დანარჩენი

—

1213 00 000 00

ჩალა და ბზე მარცვლეულებისა, დაუმუშავებელი, დაქუცმაცებული ან დაუქუცმაცებელი, დაფქვილი ან
დაუფქველი, დაპრესილი ან გრანულების სახით

—

თალგამურა, საფოთლე ჭარხალი (მანგოლდი), პირუტყვის საკვები ძირნაყოფები, თივა, იონჯა, სამყურა,
1214

ესპარცეტი, პირუტყვის საკვები კომბოსტო, ხანჭკოლა, ცერცველა და ანალოგიური საკვები პროდუქტები,
გრანულირებული ან არაგრანულირებული:

1214 10 000 00

– ფქვილი უხეშად ნაფქვავი და იონჯის გრანულები

1214 90

– დანარჩენი:

1214 90 100 00

– – საფოთლე ჭარხალი (მანგოლდი), თალგამურა და სხვა საკვები ძირნაყოფები

—

1214 90 900 00

– – დანარჩენი

—

ჯგუფი 13

—

შელაქი ბუნებრივი გაუსუფთავებელი; გუმფისები, ფისები და სხვა მცენარეული წვენები და
ექსტრაქტები
შენიშვნები:
1302 სასაქონლო პოზიციაში ჩაირთვება, inter alia, ძირტკბილას, გვირილას, ანუ პირეთრუმის,
სვიის, ალოესა და ოპიუმის ექსტრაქტები.
მოცემულ სასაქონლო პოზიციაში არ ჩაირთვება:
ა) ძირტკბილას ექსტრაქტი საქაროზას შემცველობით 10 მას.%-ზე მეტი ან დამზადებული
საკონდიტრო ნაწარმის სახით (სასაქონლო პოზიცია 1704);
ბ) ალაოს ექსტრაქტი (სასაქონლო პოზიცია 1901);
გ) ყავის, ჩაისა ან მატეს, ანუ პარაგვაის ჩაის ექსტრაქტები (სასაქონლო პოზიცია 2101);
დ) მცენარეული წვენები ან ექსტრაქტები, რომლებიც წარმოადგენენ ალკოჰოლიანი
სასმელების შემადგენელ ნაწილებს (ჯგუფი 22);
ე) ქაფური, გლიცირიზინი ან 2914 ან 2938 სასაქონლო პოზიციის დანარჩენი პროდუქტები;
ვ) ყაყაჩოს ჩალის კონცენტრატები, ალკოლოიდების შემცველი არანაკლებ 50%-ისა
(სასაქონლო პოზიცია 2939);
ზ) 3003 ან 3004 სასაქონლო პოზიციის სამკურნალო საშუალებები ან სისხლის ჯგუფის
განმსაზღვრელი რეაგენტები (სასაქონლო პოზიცია 3006);
თ) სათრიმლავი ან საღებავი ექსტრაქტები (3201 ან 3203 სასაქონლო პოზიციები);
ი) ეთერზეთები, კონკრეტები, აბსოლუტები, რეზინოიდები, ექსტრაგირებული ეთერზეთები,
წყლის დისტილატები ან ეთერზეთების წყალხსნარები ან მზა პროდუქტები, დაფუძნებული
სურნელოვან ნივთიერებებზე, სასმელების წარმოებისას გამოსაყენებული (ჯგუფი 33); ან
კ) ბუნებრივი კაუჩუკი, ბალატა, გუტაპერჩი, გვაიულა, ჩიკლი ან ანალოგიური ბუნებრივი
ფისები (სასაქონლო პოზიცია 4001).
დამატებითი შენიშვნები:
პექტინური ნივთიერებების და შაქრის ნარევები შაქრის შემცველობით მშრალ ნივთიერებაზე
გადაანგარიშებით 90მას%-ზე მეტი, გამოირიცხება 1302 20 სასაქონლო სუბპოზიციიდან და
კლასიფიცირებული უნდა იქნან მე-17 ჯგუფში, ვინაიდან პროდუქტის ხასიათს პრინციპში
განსაზღვრავს შაქარი.
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

1301

შელაქი ბუნებრივი გაუსუფთავებელი; გუმფისები ბუნებრივი, ფისები, გუმფისები და ძივთი
(მაგალითად, ბალზამები):

1301 20 000 00

– გუმიარაბიკი

—

1301 90 000 00

– დანარჩენი

—

1302

მცენარეული წვენები და ექსტრაქტები; პექტინური ნივთიერებები, პექტინატები და პექტატები; აგარაგარი
და მცენარეული წარმოშობის სხვა წებოები და შემასქელებლები, სახეშეცვლილი ან სახეშეუცვლელი:
– მცენარეული წვენები და ექსტრაქტები:

1302 11 000 00

– – ოპიუმი

—

1302 12 000 00

– – ძირტკბილასაგან

—

1302 13 000 00

– – სვიისაგან

—

1302 14 000 00

– – Of ephedra ცხენისმუხლასგან

—

1302 19

– – დანარჩენი:

1302 19 050 00

– – – ვანილის ძივთი

—

1302 19 700 00

– – – დანარჩენი

—

1302 20

– პექტინური ნივთიერებები, პექტინატები და პექტატები:

1302 20 100 00

– – მშრალი

—

1302 20 900 00

– – დანარჩენი

—

– მცენარეული წარმოშობის წებოები და შემასქელებლები, სახეშეცვლილი ან სახეშეუცვლელი:
1302 31 000 00

– – აგარ-აგარი

—

– – წებოები და შემასქელებლები ვარდტუხტის ხის ნაყოფისა და თესლისაგან ან ციამოპსისის, ანუ

1302 32

ხიუარის თესლისაგან, სახეშეცვლილი ან სახეშეუცვლელი:

1302 32 100 00

– – – ვარდტუხტის ხის ნაყოფისა ან თესლისაგან

—

1302 32 900 00

– – – ციამოპსისის, ანუ ხიუარის თესლისაგან

—

1302 39 000 00

– – დანარჩენი

—

ჯგუფი 14
მცენარეული მასალები წნული ნაკეთობების დასამზადებლად; მცენარეული წარმოშობის
დანარჩენი პროდუქტები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი
შენიშვნები:
1. მოცემულ ჯგუფში არ ჩაირთვება შემდეგი საქონელი, რომლებიც ექვემდებარება ჩართვას XI
კარში: მცენარეული მასალები ან ბოჭკოები, რომლებიც ძირითადად გამოიყენება საფეიქრო
მასალების დასამზადებლად, მათი დამზადების წესის მიუხედავად და სხვა მცენარეული მასალები,
რომლებიც დამუშავებულ იქნა მათი მხოლოდ საფეიქრო მასალად გამოყენების მიზნით.
2. 1401 სასაქონლო პოზიციაში, ჩაირთვება inter alia, ბამბუკი (დაპობილი ან დაუპობელი,
გრძივად

დახერხილი

დამრგვალებული

ან

ან

დაუხერხავი,

დაუმრგვალებელი,

სიგრძეზე

დაჭრილი

გათეთრებული

ან

ან

დაუჭრელი,

გაუთეთრებელი,

ბოლოებში
აალების

საწინააღმდეგოდ დამუშავებული ან დაუმუშავებელი, ან გაუპრიალებელი, შეღებილი ან
შეუღებავი), დაპობილი ტირიფი, ლერწამი და მისთ., პალმა როტანგის გული, გულგამოცლილი ან
გრძივად დაპობილი პალმა როტანგის ღეროები. მოცემულ სასაქონლო პოზიციაში არ ჩაირთვე-ბა
ახდილი მერქანი (სასაქონლო პოზიცია 4404).
3. 1404 სასაქონლო პოზიციაში არ ჩაირთვება ხის მატყლი (სასაქონლო პოზიცია 4405) და მზა
კვანძები და კონები ცოცხებისა და ჯაგრისების დასამზადებლად (სასაქონლო პოზიცია 9603).
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

მცენარეული წარმოშობის მასალები, ძირითადად საწნავად გამოსაყენებელი (მაგალითად, ბამბუკი,
1401

როტანგი, ლერწამი, ჭილი, ტირიფი, რაფია, მარცვლეულების გასუფთავებული, გამოთეთრებული ან
შეღებილი ჩალა და ცაცხვის ქერქი):

1401 10 000 00

– ბამბუკი

—

1401 20 000 00

– როტანგი

—

1401 90 000 00

– დანარჩენი

—

[1402]
[1403]
1404

მცენარეული წარმოშობის მასალები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი და ჩაურთველი:

1404 20 000 00

– ბამბის ფთილა

—

1404 90 000 00

– დანარჩენი

—

კარი III
ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცხიმები და ზეთები და მათი გახლეჩის პროდუქტები;
მზა საკვები ცხიმები; ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცვილები
ჯგუფი 15
ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცხიმები და ზეთები და მათი გახლეჩის პროდუქტები;
მზა საკვები ცხიმები; ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის ცვილები
შენიშვნები:
1. მოცემულ ჯგუფში არ ჩაირთვება:
ა) ცხიმი ღორისა ან ცხიმი შინაური ფრინველისა (სასაქონლო პოზიცია 0209);
ბ) კაკაო-ზეთი, კაკაოცხიმი (სასაქონლო პოზიცია 1804);
გ) მზა კვების პროდუქტები, 0405 სასაქონლო პოზიციის პროდუქტების შემცველობით 15 მას.% ზე მეტი (ძირითადად ჯგუფი 21);
დ) ხოხოზიკი (ხიწიწი) (სასაქონლო პოზიცია 2301) ან 2304–2306 სასაქონლო პოზიციებში
მითითებული მონარჩენები;
ე) ცხიმოვანი მჟავები, მზა ცვილები, სამკურნალო საშუალებები, საღებავები, ლაქები, საპონი,
პარფიუმერული, კოსმეტიკური ან ტუალეტის საშუალებები, სულფრებული ზეთები ან VI კარის
სხვა საქონელი; ან
ვ) ფაქტისი, ზეთებისაგან მიღებული (სასაქონლო პოზიცია 4002).
2. 1509 სასაქონლო პოზიციაში არ ჩაირთვება ზეთები, მიღებული ზეთისხილისაგან გამხსნელით
ექსტრაჰირების გზით (სასაქონლო პოზიცია 1510).
3. 1518 სასაქონლო პოზიციაში არ ჩაირთვება მხოლოდ ჩვეულებრივი წესით დენატურირებული
ცხიმები

ან

ზეთები

არადენატურირებული

ან

მათი

ცხიმების,

ფრაქციები,
ზეთებისა

და

რომლებიც
მათი

უნდა

ფრაქციების

ჩაირთონ
შესაბამის

ანალოგიური
სასაქონლო

პოზიციებში.
4. სოაპსტოკები, ზეთის ფუზი და ცხიმოვანი ნარჩენები, სტეარინის სქელფისი, გლიცერინის
სქელფისი და ცხიმოფლის მონარჩენები ჩაირთვება 1522 სასაქონლო პოზიციაში.
შენიშვნები სუბპოზიციებისთვის:
1. 1514 11 და 1514 19 სუბპოზოცოებში ტერმინი „ზეთი რაფსისა (რაფსისაგან ან კოლზისაგან)
ერუკმჟავის დაბალი შემცველობით“ ნიშნავს არააქროლად ზეთს ერუკმჟავის შემცველობით 2 მას%ზე ნაკლები.
დამატებითი შენიშვნები:
1.1507 10, 1508 10, 1510 00 10, 1511 10, 1512 11, 1512 21, 1513 11, 1513 21, 1514 11, 1514 91, 1515 11,
1515 21, 1515 50 11, 1515 50 19, 1515 90 21, 1515 90 29, 1515 90 40–1515 90 59 და 1518 00 31
სუბპოზიციებში და ქვესუბპოზიციებში:
ა) დაწნეხვით მიღებული არააქროლადი მცენარეული ზეთები, თხევადი ან მყარი სახით, უნდა
განიხილებოდეს როგორც „ნედლი“, თუ მათ არ განუცდიათ არავითარი სხვაგვარი დამუშავება,
გარდა შემდეგისა:
– დეკანტაციისა დროის ნორმალური პერიოდის ზღვრებში;
– ცენტრიფუგირება ან ფილტრაცია იმ პირობით, რომ ზეთების მყარი შემადგენლებისაგან
გამოცალკევებისთვის გამოიყენებოდა მხოლოდ მექანიკური ძალა, როგორიცაა სიმძიმის ძალა,

წნევის ძალა ან ცენტრიდანული ძალა (ნებისმიერი ადსორბციული ფილტრაციის პროცესის ან
ნებისმიერი სხვა ფიზიკური ან ქიმიური პროცესის გამორიცხვით);
ბ) ექსტრაჰირების გზით მიღებული არააქროლადი მცენარეული ზეთები, თხევადი ან მყარი
სახით, კვლავინდებურად უნდა ჩაითვალოს „ნედლად“, თუკი მათი გამორჩევა არც ფერით, არც
სუნით, არც გემოთი, არც აღიარებული სპეციალური ანალიტიკური თვისებებით არ შეიძლება
წნევის ქვეშ მიღებული მცენარეული წარმოშობის ცხიმებისა და ზეთებისაგან;
გ) ტერმინი „ზეთები ნედლი“ ვრცელდება ჰიდრატაციით რაფინირებულ სოიოს ზეთზე და
გოსიპოლისაგან გაწმენდილ ბამბის ზეთზე.
2A. 1509 და 1510 სასაქონლო პოზიციებში ჩაირთვება მხოლოდ ზეთისხილის დამუშავების შედეგად მიღებული ზეთები, რომლებსაც აქვთ შემდეგი ცხიმმჟავური და სტერინული შემადგენლობის
ანალიტიკური მახასიათებლები:
ცხრილი I
ცხიმოვანი მჟავების შემცველობა პროცენტებში ცხიმოვანი მჟავების საერთო
რაოდენობის მიმართ
ცხიმოვანი მჟავა

პროცენტული შემცველობა

მირისტინმჟავა

 0,05

პალმიტინმჟავა

7,5 - 20,0

პალმიტოლეინმჟავა

0,3 - 3,5

მარგარინმჟავა

 0,3

გეპტადეცენმჟავა

 0,3

სტეარინმჟავა

0,5 - 5,0

ოლეინმჟავა

55,0 - 83,0

ლინოლმჟავა

3,5 - 21,0

ლინოლენმჟავა

 1,0

არახინმჟავა

 0,6

ეიკოსენმჟავა

 0,4

ბეგენმჟავა(1)

 0,3

ლიგნოცერინმჟავა

 0,2

(1)  0,2%-ისა 1509 სასაქონლო პოზიციის ზეთებისთვის

ცხრილი II
სტერინის შემცველობა პროცენტებში სტერინების საერთო რაოდენობის მიმართ
სტერინი

პროცენტული შემცველობა

ქოლესტერინი

 0,5

ბრასიკასტერინი

 0,1

კამპესტერინი

 4,0

სტიგმასტერინი(1)

< კამპესტერინისა

-სიტოსტერინი(2)

<93,0

-7-სტიგმასტერინი

 0,5

(1)  0,2%-ისა 1510 სასაქონლო პოზიციის ზეთებისათვის
(2) მოთხოვნა ძალაში არაა პირველი (ცივი) წნეხის გაწ-მენ-დილი ზეთისათვის (ქვესუბპოზიცია 1509 10 100 00) და ზეთის-ხილის
ნარჩენების ნედლი ზეთისათვის (ქვესუბპოზიცია 1510 00 100 00)
(3) -5,23-სტიგმასტადიენოლი+ქოლესტერინი+-სიტოსტერინი+სიტოსტანოლი+-5-ავენასტერინი+-5,24-სტიგმასტადიენოლი

1509 და 1510 სასაქონლო პოზიციებში არ ჩაირთვება ზეითუნის ზეთი შეცვლილი ქიმიური
ხერხით (კერძოდ, პერეეთერიფიცირებული ზეითუნის ზეთი) და ზეითუნის ზეთის ნარევები სხვა
ზეთებთან.
2B. 1509 10 სუბპოზიციაში ჩაირთვება მხოლოდ ამ შენიშვნის „1“ და „2“ პუნქტებში
განსაზღვრული ზეითუნის ზეთი, რომელიც მიღებულია მხოლოდ და მხოლოდ მექანიკური ან სხვა
ფიზიკური საშუალებებისა ან პირობების, განსაკუთრებით კი, თერმული პირობების გამოყენებით,
რომლებიც არ იწვევენ ზეთის ხარისხს გაუარესებას, და რომელიც არ განიცდის არავითარ სხვა
დამუშავებას, გარდა გამორეცხვის, დეკანტაციის, ცენტრიფუგირებისა ან ფილტრირებისა.
ზეთისხილისაგან გამხსნელების გამოყენებით მიღებული ზეთები შედის 1510 სასაქონლო
პოზიციაში.
(1) 1509 10 100 00 ქვესუბპოზიციაში ტერმინი „პირველი (ცივი) წნეხის გაწმენდილი ზეითუნის
ზეთი“ ნებისმიერი მჟავიანობის დროს, ნიშნავს ზეითუნის ზეთს შემდეგი მახასიათებლებით:
ა) ცვილის შემცველობით არა უმეტეს 300 მგ/კგ-ისა;
ბ) ერითროდიოლის და უვაოლის შემცველობით არა უმეტე-სი 4,5 % -ისა;
გ)

ტრიგლიცერიდებში

მეორე

მდგომარეობაში

გაჯერებული

ცხიმოვანი

მჟავების

შემცველობით არა უმეტეს 1,5 %-ისა;
დ) ტრანსოლეინური იზომერების ჯამური შემცველობა 0,10 %-ზე ნაკლები და ჯამური
შემცველობა ტრანსლინოლური+ტრანსლინოლენური იზომერებისა არა უმეტეს 0,10 %-ისა;
ე) სტიგმასტადიენის შემცველობით არა უმეტეს 0,50 მგ/კგ-ისა;
ვ) შემდეგი მახასიათებლებიდან ერთისა ან რამდენიმეს მქონე:
- აქროლადი ჰალოგენირებული გამხსნელების შემცველობა არა უმეტეს 0,2 მგ/კგ-ისა და არა
უმეტეს 0,1 მგ/კგ-ისა ნების-მიერი გამხსნელისთვის;
-

ორგანოლეპტური

მახასიათებლები,

რომლებიც

იძლევიან

დეფექტების

აღმოჩენის

საშუალებას;
(2) 1509 10 900 00 ქვესუბპოზიციაში ტერმინი ,,პირველი (ცივი) დწნეხის ზეთი’’ აღნიშნავს
ზეითუნის ზეთს, შემ-დე-გი მახასიათებლებით:
ა) მჟავას შემცველობა, ოლეინმჟავაზე გადაანგარიშებით, არა უმეტეს 2,0 გ-ისა 100 გ-ზე;
ბ) პეროქსიდული რიცხვი არა უმეტეს 20 მეკვ O2/კგ-ისა;
გ) ცვილის შემცველობა არა უმეტეს 250 მგ/კგ-ისა;
დ) აქროლადი ჰალოგენირებული გამხსნელების შემცველობა არაუმეტეს 0,20 მგ/კგ-ისა
მთლიანად და არაუმეტეს 0,10 მგ/კგ-ისა თთოეული გამხსნელისთვის;
ე) ექსტინქციის კოეფიციენტი K270 არა უმეტეს 0,250-ისა;
ვ) ექსტინქციის კოეფიციენტის (K) ცვალებადობა 270 ნმ-ის სპექტრის არეში არა უმეტეს 0,01
-ისა;
ზ) ორგანოლეპტური მახასიათებლები, რომლებიც იძლევიან დეფექტების აღმოჩენის
საშუალებას;
თ) ერითროდიოლისა და უვაოლის შემცველობა არა უმეტეს 4,5 %-ისა;
ი) გაჯერებული ცხიმოვანი მჟავების შემცველობა მეორე მდგომარეობაში ტრიგლიცერიდებში
არა უმეტეს 1,5 %-ისა;
კ) ტრანსოლეინური იზომერების ჯამური შემცველობა არა უმეტეს 0,05 მას.%-ისა და ჯამური
შემცველობა ტრანსლინოლური + ტრანსლინოლენური იზომერე-ბისა არა უმეტეს 0,05 %-ისა;
ლ) სტიგმასტადიენების შემცველობა არა უმეტეს 0,15 მგ/კგ-ისა.

2C. 1509 90 სუბპოზიცია შეიცავს ზეითუნის ზეთს, მიღებულს 1509 10 10, 1509 10 20 ან/და 1509
10 80 ქვესუბპოზიციების ზეითუნის ზეთების დამუშავებისას, სუფთა ზეითუნის ზეთთან
შერეულსა ან შეურეველსა და შემდეგი მახასიათებლების მქონეს:
ა) მჟავას შემცველობა, ოლეინმჟავაზე გადაანგარიშებით, არა უმეტეს 1,0 გ-ისა 100 გ-ზე;
ბ) ცვილის შემცველობა არა უმეტეს 350 მგ/კგ-ისა;
გ) ექსტინქციის კოეფიციენტი K270 (100) არა უმეტეს 0,9-ისა;
დ) ექსტინქციის კოეფიციენტის (K) ცვალებადობა 270 ნმ-ის არეში არა უმეტეს 0,15ისა;
ე) ერითროდიოლისა და უვაოლის შემცველობა არა უმეტეს 4,5 %-ისა;
ვ) გაჯერებული ცხიმოვანი მჟავე-ბის შემცველობა მეორე მდგომარეობაში ტრიგლიცერიდებში
არა უმეტეს 1,8 %-ისა;
ზ) ტრანსოლეინური იზომერების ჯამური შემცველობა არა უმეტეს 0,20 %-ისა და ჯამური
შემცველობა ტრანსლინოლური+ტრანსლინოლენური იზომერებისა არა უმეტეს 0,30 %-ისა;
2D. 1510 00 10 ქვესუბპოზიციაში ტერმინი ,,ნედლი ზეთები’’ ნიშნავს ზეთებს, განსაკუთრებით
ნარჩენ ზეითუნის ზეთებს, შემდეგი მაჩვენებლებით:
ა) ერითროდიოლისა და უვაოლის შემცველობა არანაკლებ 4,5 %-ისა;
ბ) გაჯერებული ცხიმოვანი მჟავების შემცველობა მეორე მდგომარეობაში ტრიგლიცერიდებში
არა უმეტეს 2,2 %-ისა;
გ) ტრანსოლეინური იზომერების ჯამური შემცველობა არა უმეტეს 0,20 %-ისა და ჯამური
შემცველობა ტრანსლინოლური+ტრანსლინოლენური იზომერებისა არა უმეტეს 0,10 %-ისა;
2E. 1510 00 90 ქვესუბპოზიცია მოიცავს ზეთებს, რომლებიც მიიღება 1510 00 10
ქვესუბპოზიციაში ჩართული ზეთების დამუშავებით, სუფთა ზეითუნის ზეთთან შერეულს ან
შეურეველს და მოცემული ჯგუფის 2B, 2C და 2D დამატებით შენიშვნებში ჩამოთვლილი ზეთების
მახასიათებლების არმქონე ზეთებს. მოცემული ქვესუბპოზიციის ზეთებს უნდა ჰქონდეთ
გაჯერებული ცხიმოვანი მჟავების შემცველობა მეორე მდგომარეობაში ტრიგლიცერიდებში არა
უმეტეს 2,2 %-ისა, ტრანსოლეინური იზომერების ჯამური შემცველობა არა უმეტეს 0,4 %-ისა და
ჯამური შემცველობა ტრანსლინოლური+ტრანსლინოლენური იზომერებისა 0,35 %-ზე ნაკლები;
3. 1522 00 31 და 1522 00 39 ქვესუბპოზიციები არ შეიცავენ:
ა) ზეთის შემცველი ისეთი ცხიმოვანი ნივთიერებების დამუშავებისას წარმოქმნილ
მონარჩენებს, რომლებსაც აქვთ 70 -ზე ნაკლები ან 100-ზე მეტი იოდური ინდექსი;
ბ) ზეთის შემცველი ისეთი ცხიმოვანი ნივთიერებების დამუშავებისას წარმოქმნილ
მონარჩენებს, რომლებსაც აქვთ 70-ზე მეტი ან 100-ზე ნაკლები იოდური ინდექსი, რომლის პიკური
არე, რომელიც წარმოადგენს -სიტოსტერინის შენარჩუნებულ მოცულობას, შეადგენს სტერინის
პიკის მთელი ფართობის 93,0 %-ზე ნაკლებს.

დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

1501

ღორის ქონი (ლიარდის ჩათვლით) და შინაური ფრინველის ქონი, 0209 ან 1503 სასაქონლო პოზიციის
ქონის გარდა:

1501 10

– ლიარდი:

1501 10 100 00

– – სამრეწველო გამოყენებისათვის, საკვებად გამოსაყენებელი პროდუქტების წარმოების გარდა

—

1501 10 900 00

– – დანარჩენი

—

1501 20

– ღორის ქონი დანარჩენი:

1501 20 100 00

– – სამრეწველო გამოყენებისათვის, საკვებად გამოსაყენებელი პროდუქტების წარმოების გარდა

—

1501 20 900 00

– – დანარჩენი

—

1501 90 000 00

– დანარჩენი

—

1502

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის, ცხვრებისა ან თხების ცხიმი, 1503 სასაქონლო პოზიციის ცხიმის გარდა:

1502 10

– გადამდნარი:

1502 10 100 00

– – სამრეწველო გამოყენებისათვის, საკვებად გამოსაყენებელი პროდუქტების წარმოების გარდა

—

1502 10 900 00

– – დანარჩენი

—

1502 90 000 00

– დანარჩენი

—

1503 00

ლიარდ-სტეარინი,

ლიარდ-ოილი,

ოლეოსტეარინი,

ოლეო-ოილი

და

ცხოველური

ცხიმი,

არაემულგირებული ან შეურეველი ან დაუმზადებელი რაიმე სხვა ხერხით:
– ლიარდ-სტეარინი და ოლეოსტეარინი:

1503 00 110 00

– – სამრეწველო გამოყენებისათვის

—

1503 00 190 00

– – დანარჩენი

—

1503 00 300 00
1503 00 900 00
1504

– ცხოველური ცხიმი სამრეწველო გამოყენებისათვის, საკვებად გამოსაყენებელი პროდუქტების
წარმოების გარდა
– დანარჩენი

—
—

ცხიმები, ქონები და მათი ფრაქციები, თევზისა ან ზღვის ძუძუმწოვრების, არარაფინირებული ან
რაფინირებული, მაგრამ ქიმიური შემადგენლობის შეუცვლელად:

1504 10

– თევზის ღვიძლის ქონი და მისი ფრაქციები:

1504 10 100 00

– – A ვიტამინის შემცველობით არა უმეტეს 2500 ME/r-ისა

—

– – დანარჩენი:
1504 10 910 00

– – – პალტუსის

—

1504 10 990 00

– – – დანარჩენი

—

1504 20

– თევზის ქონი, ცხიმი და მათი ფრაქციები, გარდა თევზის ღვიძლის ქონისა:

1504 20 100 00

– – მყარი ფრაქციები

—

1504 20 900 00

– – დანარჩენი

—

1504 30

– ცხიმი და ქონი ზღვის ძუძუმწოვრებისა და მათი ფრაქციები:

1504 30 100 00

– – მყარი ფრაქციები

—

1504 30 900 00

– – დანარჩენი

—

1505 00

ცხიმოფლი და მისგან მიღებული ცხიმოვანი ნივთიერებები (ლანოლინის ჩათვლით):

1505 00 100 00

– ცხიმოფლი ნედლი

—

1505 00 900 00

– დანარჩენი

—

1506 00 000 00
1507
1507 10
1507 10 100 00

დანარჩენი ცხოველური ცხიმები და ქონები და მათი ფრაქციები, არარაფინირებული ან რაფინირებული,
მაგრამ მათი ქიმიური შემადგენლობის შეუცვლელად
სოიას ზეთი და მისი ფრაქციები, არარაფინირებული ან რაფინირებული, ოღონდ ქიმიური
შემადგენლობის შეუცვლელად:
– ზეთი ნედლი, ჰიდრატაციით რაფინირებული ან არარაფინირებული:
– – ტექნიკური ან სამრეწველო გამოყენებისათვის, საკვებად გამოსაყენებელი პროდუქტების წარმოების
გარდა

1507 10 900 00

– – დანარჩენი

1507 90

– დანარჩენი:

1507 90 100 00
1507 90 900 00
1508
1508 10
1508 10 100 00
1508 10 900 00

—

– – ტექნიკური ან სამრეწველო გამოყენებისათვის, საკვებად გამოსაყენებელი პროდუქტების წარმოების
გარდა
– – დანარჩენი

—
—

—
—

არაქისის ზეთი და მისი ფრაქციები, არარაფინირებული ან რაფინირებული, მაგრამ ქიმიური
შემადგენლობის შეუცვლელად:
– ზეთი ნედლი:
– – ტექნიკური ან სამრეწველო გამოყენებისათვის, საკვებად გამოსაყენებელი პროდუქტების წარმოების
გარდა
– – დანარჩენი

—
—

1508 90
1508 90 100 00
1508 90 900 00
1509

– დანარჩენი:
– – ტექნიკური ან სამრეწველო გამოყენებისათვის, საკვებად გამოსაყენებელი პროდუქტების წარმოების
გარდა
– – დანარჩენი

—
—

ზეითუნის ზეთი და მისი ფრაქციები, არარაფინირებული ან რაფინირებული, მაგრამ ქიმიური
შემადგენლობის შეუცვლელად:

1509 10

– ზეითუნის ზეთი პირველი (ცივი) წნეხვის:

1509 10 100 00

– – გაწმენდილი ზეითუნის ზეთი პირველი (ცივი) წნეხვის

—

1509 10 200 00

– – ზეითუნის ზეთი Extra virgin

—

1509 10 800 00

– – დანარჩენი

—

1509 90 000 00

– დანარჩენი

—

სხვა ზეთები და მათი ფრაქციები, მიღებული მხოლოდ ზეთისხილისაგან, არარაფინირებული ან
1510 00

რაფინირებული, მაგრამ ქიმიური შემადგენლობის შეუცვლელად, ამ ზეთებისა ან ფრაქციების 1509
სასაქონლო პოზიციის ზეთებთან ან ფრაქციებთან ნარევების ჩათვლით:

1510 00 100 00

– ნედლი ზეთები

—

1510 00 900 00

– დანარჩენი

—

1511
1511 10
1511 10 100 00

პალმის ზეთი და მისი ფრაქციები, არარაფინირებული ან რაფინირებული, მაგრამ ქიმიური
შემადგენლობის შეუცვლელად:
– ნედლი ზეთი:
– – ტექნიკური ან სამრეწველო გამოყენებისათვის, საკვებად გამოსაყენებელი პროდუქტების წარმოების
გარდა

1511 10 900 00

– – დანარჩენი

1511 90

– დანარჩენი:

—
—

– – მყარი ფრაქციები:
1511 90 110 00

– – – პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით 1 კგ ან ნაკლები

—

1511 90 190 00

– – – დანარჩენი

—

– – დანარჩენი:
1511 90 910 00
1511 90 990 00
1512

– – – ტექნიკური ან სამრეწველო გამოყენებისათვის, საკვებად გამოსაყენებელი პროდუქტების წარმოების
გარდა
– – – დანარჩენი

—
—

ზეთი მზესუმზირის, ალისარჩულისა ან ბამბისა და მათი ფრაქციები, არარაფინირებული ან
რაფინირებული, მაგრამ ქიმიური შემადგენლობის შეუცვლელად:
– ზეთი მზესუმზირისა ან ალისარჩულისა და მათი ფრაქციები:

1512 11
1512 11 100 00

– – ნედლი ზეთი:
– – – ტექნიკური ან სამრეწველო გამოყენებისათვის, საკვებად გამოსაყენებელი პროდუქტების წარმოების
გარდა

—

– – – დანარჩენი:
1512 11 910 00

– – – – მზესუმზირის ზეთი

—

1512 11 990 00

– – – – ალისარჩულის ზეთი

—

1512 19

– – დანარჩენი:

1512 19 100 00
1512 19 900 00

– – – ტექნიკური ან სამრეწველო გამოყენებისათვის, საკვებად გამოსაყენებელი პროდუქტების წარმოების
გარდა
– – – დანარჩენი

—
—

– ბამბის ზეთი და მისი ფრაქციები:
1512 21
1512 21 100 00

– – ნედლი ზეთი, გოსიპოლისაგან გაწმენდილი ან გაუწმენდავი:
– – – ტექნიკური ან სამრეწველო გამოყენებისათვის, საკვებად გამოსაყენებელი პროდუქტების წარმოების
გარდა

1512 21 900 00

– – – დანარჩენი

1512 29

– – დანარჩენი:

1512 29 100 00

– – – ტექნიკური ან სამრეწველო გამოყენებისათვის, საკვებად გამოსაყენებელი პროდუქტების წარმოების
გარდა

—
—

—

1512 29 900 00
1513

– – – დანარჩენი

—

ზეთი ქოქოსის (კოპრის), პალმის ნაყოფის გულისა ან ზეთი ბაბასუსი და მათი ფრაქციები,
არარაფინირებული ან რაფინირებული, მაგრამ ქიმიური შემადგენლობის შეუცვლელად:
– ქოქოსის (კოპრის) ზეთი და მისი ფრაქციები:

1513 11
1513 11 100 00

– – ნედლი ზეთი:
– – – ტექნიკური ან სამრეწველო გამოყენებისათვის, საკვებად გამოსაყენებელი პროდუქტების წარმოების
გარდა

—

– – – დანარჩენი:
1513 11 910 00

– – – – პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით 1 კგ ან ნაკლები

—

1513 11 990 00

– – – – დანარჩენი

—

1513 19

– – დანარჩენი:
– – – მყარი ფრაქციები:

1513 19 110 00

– – – – პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით 1 კგ ან ნაკლები

—

1513 19 190 00

– – – – დანარჩენი

—

– – – დანარჩენი:
1513 19 300 00

– – – – ტექნიკური ან სამრეწველო გამოყენებისათვის, საკვებად გამოსაყენებელი პროდუქტების წარმოების
გარდა

—

– – – – დანარჩენი:
1513 19 910 00

– – – – – პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით 1 კგ ან ნაკლები

—

1513 19 990 00

– – – – – დანარჩენი

—

– ზეთი პალმის ნაყოფის გულისა ან ბაბასუს ზეთი და მათი ფრაქციები:
1513 21
1513 21 100 00

– – ნედლი ზეთი:
– – – ტექნიკური ან სამრეწველო გამოყენებისათვის, საკვებად გამოსაყენებელი პროდუქტების წარმოების
გარდა

—

– – – დანარჩენი:
1513 21 300 00

– – – – პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით 1 კგ ან ნაკლები

—

1513 21 900 00

– – – – დანარჩენი

—

1513 29

– – დანარჩენი:
– – – მყარი ფრაქციები:

1513 29 110 00

– – – – პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით 1 კგ ან ნაკლები

—

1513 29 190 00

– – – – დანარჩენი

—

– – – დანარჩენი:
1513 29 300 00

– – – – ტექნიკური ან სამრეწველო გამოყენებისათვის, საკვებად გამოსაყენებელი პროდუქტების წარმოების
გარდა

—

– – – – დანარჩენი:
1513 29 500 00

– – – – – პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით 1 კგ ან ნაკლები

—

1513 29 900 00

– – – – – დანარჩენი

—

1514

ზეთი რაფსისა (რაფსისა, ანუ კოლზისაგან) ან მდოგვისა და მათი ფრაქციები, არარაფინირებული ან
რაფინირებული, მაგრამ ქიმიური შემადგენლობის შეუცვლელად:
– რაფსის (რაფსისა, ანუ კოლზისაგან) ერუკმჟავის დაბალი შემცველობით და მისი ფრაქციები:

1514 11
1514 11 100 00

– – ნედლი ზეთი:
– – – ტექნიკური ან სამრეწველო გამოყენებისათვის, საკვებად გამოსაყენებელი პროდუქტების წარმოების
გარდა

1514 11 900 00

– – – დანარჩენი

1514 19

– – დანარჩენი:

1514 19 100 00
1514 19 900 00

– – – ტექნიკური ან სამრეწველო გამოყენებისათვის, საკვებად გამოსაყენებელი პროდუქტების წარმოების
გარდა
– – – დანარჩენი
– დანარჩენი:

1514 91

– – ნედლი ზეთი:

—
—

—
—

1514 91 100 00

– – – ტექნიკური და სამრეწველო გამოყენებისათვის, საკვებად გამოსაყენებელი პროდუქტების წარმოების
გარდა

1514 91 900 00

– – – დანარჩენი

1514 99

– – დანარჩენი:

1514 99 100 00
1514 99 900 00
1515

– – – ტექნიკური და სამრეწველო გამოყენებისათვის, საკვებად გამოსაყენებელი პროდუქტების წარმოების
გარდა
– – – დანარჩენი

—
—

—
—

დანარჩენი არააქროლადი მცენარეული ცხიმები და ზეთები (ჟოჟობას ზეთის ჩათვლით) და მათი
ფრაქციები არარაფინირებული ან რაფინირებული, მაგრამ ქიმიური შემადგენლობის შეუცვლელად:
– სელის ზეთი და მისი ფრაქციები:

1515 11 000 00

– – ნედლი ზეთი

1515 19

– – დანარჩენი:

1515 19 100 00
1515 19 900 00

– – – ტექნიკური ან სამრეწველო გამოყენებისათვის, საკვებად გამოსაყენებელი პროდუქტების წარმოების
გარდა
– – – დანარჩენი

—

—
—

– სიმინდის ზეთი და მისი ფრაქციები:
1515 21
1515 21 100 00

– – ნედლი ზეთი:
– – – ტექნიკური ან სამრეწველო გამოყენებისათვის, საკვებად გამოსაყენებელი პროდუქტების წარმოების
გარდა

1515 21 900 00

– – – დანარჩენი

1515 29

– – დანარჩენი:

1515 29 100 00

– – – ტექნიკური ან სამრეწველო გამოყენებისათვის, საკვებად გამოსაყენებელი პროდუქტების წარმოების
გარდა

1515 29 900 00

– – – დანარჩენი

1515 30

– აბუსალათინის ზეთი და მისი ფრაქციები:

1515 30 100 00

– – ამინოუნდეკანურმჟავას წარმოებისათვის სინთეზური ბოჭკოსა ან ხელოვნური პოლიმერული
მასალების წარმოებაში გამოსაყენებად

1515 30 900 00

– – დანარჩენი

1515 50

– შირბახტის ზეთი და მისი ფრაქციები:

—
—

—
—

—
—

– – ნედლი ზეთი:
1515 50 110 00
1515 50 190 00

– – – ტექნიკური ან სამრეწველო გამოყენებისათვის, საკვებად გამოსაყენებელი პროდუქტების წარმოების
გარდა
– – – დანარჩენი

—
—

– – დანარჩენი:
1515 50 910 00

– – – ტექნიკური ან სამრეწველო გამოყენებისათვის, საკვებად გამოსაყენებელი პროდუქტების წარმოების
გარდა

1515 50 990 00

– – – დანარჩენი

1515 90

– დანარჩენი:

1515 90 150 00

– – ჟოჟობისა და ოიტიკის ზეთი, ტვიის ცვილი და იაპონური ცვილი; მათი ფრაქციები

—
—

—

– – თამბაქოს ზეთი და მისი ფრაქციები:
– – – ნედლი ზეთი:
1515 90 210 00
1515 90 290 00

– – – – ტექნიკური ან სამრეწველო გამოყენებისათვის, საკვებად გამოსაყენებელი პროდუქტების წარმოების
გარდა
– – – – დანარჩენი

—
—

– – – დანარჩენი:
1515 90 310 00
1515 90 390 00

– – – – ტექნიკური ან სამრეწველო გამოყენებისათვის, საკვებად გამოსაყენებელი პროდუქტების წარმოების
გარდა
– – – – დანარჩენი
– – დანარჩენი ზეთები და მათი ფრაქციები:
– – – ნედლი ზეთები:

—
—

1515 90 400 00

– – – – ტექნიკური ან სამრეწველო გამოყენებისათვის, საკვებად გამოსაყენებელი პროდუქტების წარმოების
გარდა

—

– – – – დანარჩენი:
1515 90 510 00

– – – – – მყარი სახით, პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით 1 კგ ან ნაკლები

—

1515 90 590 00

– – – – – მყარი სახით, დანარჩენი; თხევადი სახით

—

– – – დანარჩენი:
1515 90 600 00

– – – – ტექნიკური ან სამრეწველო გამოყენებისათვის, საკვებად გამოსაყენებელი პროდუქტების წარმოების
გარდა

—

– – – – დანარჩენი:
1515 90 910 00

– – – – – მყარი სახით, პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით 1 კგ ან ნაკლები

—

1515 90 990 00

– – – – – მყარი სახით, დანარჩენი; თხევადი სახით

—

ცხიმები და ზეთები ცხოველური ან მცენარეული და მათი ფრაქციები, მთლიანად ან ნაწილობრივ
1516

ჰიდროგენიზებული, გადაინტერეტერიფიცირებული, რეეტერიფიცირებული ან ელაიდინიზებული,
არარაფინირებული ან რაფინირებული, მაგრამ შემდგომი დამუშავების გარეშე:

1516 10

– ცხიმები და ზეთები ცხოველური და მათი ფრაქციები:

1516 10 100 00

– – პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით 1 კგ ან ნაკლები

—

1516 10 900 00

– – დანარჩენი

—

1516 20

– მცენარეული ცხიმები და ზეთები და მათი ფრაქციები:

1516 20 100 00

– – აბუსალათინის ზეთი ჰიდროგენიზებული, ე.წ. ,,ოპალის ცვილი’’

—

– – დანარჩენი:
1516 20 910 00

– – – პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით 1 კგ ან ნაკლები

—

– – – დანარჩენი:
– – – – ზეთები სელის, რაფსის (რაფსისა, ანუ კოლზისაგან), მზესუმზირის, ბრასიის, კარიტეს, მაკორეს,
1516 20 950 00

ტულუკუნისა ან ბაბასუსი ტექნიკური ან სამრეწველო გამოყენებისათვის, საკვებად გამოსაყენებელი

—

პროდუქტების წარმოების გარდა
– – – – დანარჩენი:
– – – – – ზეთები არაქისის, ბამბის, სოიასი ან მზესუმზირისა; ზეთები დანარჩენი თავისუფალი ცხიმიანი
1516 20 960 00

მჟავების შემცველობით 50 მას.%-ზე ნაკლები, პალმის გულების, ბრასიის, ქოქოსის, რაფსისა (რაფსისა ან

—

კოლზისაგან) ან კოპაიბის ზეთების გამოკლებით
1516 20 980 00

– – – – – დანარჩენი

—

მარგარინი; საკვებად გამოსაყენებელი ნარევები ან მზა პროდუქტები ცხოველური ან მცენარეული
1517

ცხიმებისა ან ზეთებისაგან ან მოცემული ჯგუფის სხვადასხვა ცხიმებისა და ზეთების ფრაქციებისაგან,
1516 სასაქონლო პოზიციის საჭმელი ცხიმებისა ან ზეთების ან მათი ფრაქციების გარდა:

1517 10

– მარგარინი, თხევადი მარგარინის გამოკლებით:

1517 10 100 00

– – რძის ცხიმის შემცველობით 10 მას.%-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 15 მას.%-ისა

—

1517 10 900 00

– – დანარჩენი

—

1517 90

– დანარჩენი:

1517 90 100 00

– – რძის ცხიმის შემცველობით 10 მას.%-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 15 მას.%-ისა

—

– – დანარჩენი:
1517 90 910 00

– – – არააქროლადი მცენარეული ზეთები თხევადი, შერეული

—

1517 90 930 00

– – – საკვებად გამოსაყენებელი ნარევები ან ყალიბების შესაზეთად გამოსაყენებელი მზა პროდუქტები

—

1517 90 990 00

– – – დანარჩენი

—

ცხოველური ან მცენარეული ცხიმები და ზეთები და მათი ფრაქციები, მოხარშული, დაჟანგული,
დეჰიდრატირებული, სულფურირებული, ჰაერის შებერვით დაჟანგული, ვაკუუმში ან ინერტულ აირში
გახურებით პოლიმერიზებული ან სხვა საშუალებით ქიმიურად მოდიფიცირებული, გარდა 1516
1518 00

სასაქონლო პოზიციის პროდუქტებისა; საკვებში გამოსაყენებლად უვარგისი ნარევები ან მზა
პროდუქტები ცხოველური ან მცენარეული ცხიმებისა და ზეთებისაგან ან მოცემული ჯგუფის სხვადასხვა
ცხოველური ან მცენარეული ცხიმებისა და ზეთების ფრაქციებისაგან, სხვა ადგილას დაუსახელებელი და
ჩაურთველი:

1518 00 100 00

– ლინოქსინი
– ცხიმოვანი მცენარეული ზეთები თხევადი, შერეული, ტექნიკური ან სამრეწველო დანიშნულებისათვის,
საკვებში გამოსაყენებლად ვარგისი პროდუქტების წარმოების გარდა:

—

1518 00 310 00

– – ნედლი

—

1518 00 390 00

– – დანარჩენი

—

– დანარჩენი:
– – ცხოველური ან მცენარეული ცხიმები და ზეთები და მათი ფრაქციები, მოხარშული, დაჟანგული,
1518 00 910 00

დეჰიდრატირებული, სულფურირებული, ჰაერის შებერვით დაჟანგული, ვაკუუმში ან ინერტულ აირში
გახურებით პოლიმერიზებული ან ქიმიურად მოდიფიცირებული სხვა საშუალებით, გარდა 1516

—

სასაქონლო პოზიციის პროდუქტებისა
– – დანარჩენი:
1518 00 950 00
1518 00 990 00

– – – საკვებში გამოსაყენებლად უვარგისი ნარევები ან მზა პროდუქტები ცხოველური ან ცხოველური და
მცენარეული ცხიმებისა და ზეთებისა და მათი ფრაქციებისაგან

—

– – – დანარჩენი

—

ნედლი გლიცერინი; გლიცერინის წყალი და გლიცერინის თუთქი

—

[1519]
1520 00 000 00

ცვილები მცენარეული (ტრიგლიცერიდების გარდა), ცვილი ფუტკრისა და სხვა მწერებისა და სპერმაცეტი,

1521

შეღებილი ან შეუღებავი, რაფინირებული ან არარაფინირებული:

1521 10 000 00

– მცენარეული ცვილი

1521 90

– დანარჩენი:

1521 90 100 00

– – სპერმაცეტი, რაფინირებული ან არარაფინირებული, შეღებილი ან შეუღებავი

—

—

– – ცვილი ფუტკრისა და სხვა მწერებისა, რაფინირებული ან არარაფინირებული, შეღებილი ან შეუღებავი:
1521 90 910 00

– – – ნედლი

—

1521 90 990 00

– – – დანარჩენი

—

დეგრა; მონარჩენები, მიღებული ცხოველური და მცენარეული ცხიმოვანი ნივთიერებებისა ან ცვილების

1522 00

დამუშავების შემდეგ:

1522 00 100 00

– დეგრა

—

– მონარჩენები, ცხოველური და მცენარეული წარმოშობის ცხიმოვანი ნივთიერებისა ან ცვილების
დამუშავების შემდეგ:
– – ზეითუნის ზეთის თვისებების მქონე ზეთის შემცველობით:
1522 00 310 00

– – – სოაპსტოკები

—

1522 00 390 00

– – – დანარჩენი

—

– – დანარჩენი:
1522 00 910 00

– – – ზეთოვანი ფუზი და ცხიმოვანი ნარჩენები; სოაპსტოკები

—

1522 00 990 00

– – – დანარჩენი

—

კარი IV
მზა კვების პროდუქტები; ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო სასმელები და ძმარი; თამბაქო და მისი
შემცვლელები
შენიშვნა:
მოცემულ კარში ტერმინი „გრანულები“ აღნიშნავს პროდუქტებს, აგლომერირებულს ან
უშუალო წნეხით, ან შემკვრელი ნივთიერების დამატებით, რაოდენობით, არა უმეტეს 3 მას.%-ისა.
ჯგუფი 16
მზა კვების პროდუქტები ხორცის, თევზისა ან კიბოსნაირების, მოლუსკებისა ან წყლის სხვა
უხერხემლოებისაგან
შენიშვნები:

1. მოცემულ ჯგუფში არ ჩაირთვება ხორცი, ხორცის სუბპროდუქტები, თევზი, კიბოსნაირები,
მოლუსკები ან დანარჩენი წყლის უხერხემლოები, 02 ან 03 ჯგუფში ან 0504 სასაქონლო პოზიციაში
აღნიშნული წესებით დამზადებული ან დაკონსერვებული.
2. მოცემულ ჯგუფში ჩაირთვება მზა პროდუქტები იმ პირობით, რომ ისინი შეიცავენ 20 მას.
%-ზე მეტ ძეხვს, ხორცს, ხორცის სუბპროდუქტებს, სისხლს, თევზს ან კობოსნაირებს, მოლუსკებს ან
წყლის სხვა უხერხემ-ლოებს ან ამ პროდუქტების ნებისმიერ კომბინაციას. თუ მზა პროდუქტები
შეიცავენ ორ ან მეტ ზემოთ აღნიშნულ კომპონენტს, მაშინ ისინი ჩაირთვებიან 16 ჯგუფის
სასაქონლო პოზიციებში მასით ჭარბი კომპონენტისა ან კომპონენტების შესაბამისად. ეს
დებულებები არ ეხება 1902 სასაქონლო პოზიციის პროდუქტებს გულსართით ან 2103 ან 2104
სასაქონლო პოზიციის მზა პროდუქტებს.
შენიშვნები სუბპოზიციებისათვის:
1. 1602 10 სუბპოზიციაში ტერმინი ,,ჰომოგენიზებული მზა პროდუქტები’’ აღნიშნავს ხორცის,
ხორცის სუბპროდუქტების ან სისხლისაგან დამზადებულ ნაწარმს, წვრილად დაჭრილს, საცალო
ვაჭრობისთვის ჩვილ ან ადრეული ასაკის ბავშვთა კვებისა ან დიეტური კვების სახით დაფასოებულს
საფუთავებში ნეტო-მასით არა უმეტეს 250 გ-ისა. ამასთან, მხედველობაში არ მიიღება ამ
პროდუქტებში

სანელებლების,

კონსერვანტების

სახით

ან

სხვა

მიზნით

დამატებული

ინგრედიენტების მცირე რაოდენობა. ეს მზა პროდუქტები მცირე რაოდენობით შეიძლება
შეიცავდნენ ხორცისა ან ხორცის სუბპროდუქტების პატარა, თვალით ხილულ, ნაჭრებს. 1602 10
სუბპოზიციას წამყვანი ადგილი უჭირავს 1602 სასაქონლო პოზიციაში.
2. თევზი, კიბოსნაირები, მოლუსკები და სხვა წყლის უხერხემლოები 1604 ან 1605 სასაქონლო
პოზიციის სუბპოზიციებში მოყვანილია მხოლოდ მათი ჩვეულებრივი დასახელებებით და იგივე
სახეობებს, რომლებიც მოხსენებულია 03 ჯგუფში იმავე დასახელებებით.
დამატებითი შენიშვნები:
1. 1602 31 11, 1602 32 11, 1602 39 21, 1602 50 10 და 1602 90 61 ქვესუბპოზიციებში ტერმინი
„ნედლი“ საჭიროა ვიხმაროთ იმ პროდუქტების მიმართ, რომელთაც არ განუცდიათ არანაირი
თერმული დამუშავება ან განიცადეს მთელ პროდუქტში ხორცის ცილების შედედებისთვის
არასაკმარისი თერმული დამუშავება და შესაბამისად 1602 50 10 და 1602 90 61 ქვესუბპოზიციების
შემთხვევებში მათი განაჭერის ზედაპირზე აღმოაჩენენ მოვარდისფრო სითხის კვალს, როცა
პროდუქტი იჭრება მისი ყველაზე სქელი ნაწილის გასწვრივ გამავალ ხაზზე.
2. 1602 41 10, 1602 42 10 და 1602 49 11–1602 49 15 ქვესუბპოზიციებში ტერმინი „მათი
ჩამონაჭრები“ ეხება მხოლოდ მზა ან დაკონსერვებულ ხორცს, რომელიც შემაერთებელი კუნთოვანი
ქსოვილის ზომებისა და მახასიათებლების მიხედვით შეიძლება იდენტიფიცირებულ იქნას როგორც
შინაური ღორის დაუფეშხოებელი ნაკლავის ბარკლის, ბეჭის, ფილესა ან კისრის ნაწილებისაგან
მიღებული.
3. ტერმინი „ჩვილ ან ადრეული ასაკის ბავშვთა კვება“ ნიშნავს საკვებ პროდუქტებს,
განკუთვნილს 3 წლამდე ბავშვებისთვის.
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

1601 00
1601 00 100 00

ძეხვი და ანალოგიური პროდუქტები ხორცის, ხორცის სუბპროდუქტებისა ან სისხლისაგან; მზა კვების
პროდუქტები, დამზადებული მათ საფუძველზე:
– ღვიძლისაგან

—

– დანარჩენი:
1601 00 910 00

– – ძეხვი, მშრალი ან პასტისებრი, უმი

—

1601 00 990 00

– – დანარჩენი

1602

მზა ან დაკონსერვებული პროდუქტები ხორცის, ხორცის სუბპროდუქტებისა ან სისხლისაგან დანარჩენი:

1602 10 00

– ჰომოგენიზებული მზა პროდუქტები:

1602 10 001 00

– – ბავშვთა კვებისათვის

—

1602 10 009 00

– – დანარჩენი

—

1602 20

– ნებისმიერი ცხოველის ღვიძლისაგან:

1602 20 100 00

– – ბატისა და იხვის ღვიძლისაგან:

—

1602 20 900 00

– – დანარჩენი

—

—

– 0105 სასაქონლო პოზიციის შინაური ფრინველებისაგან:
1602 31

– – ინდაურის:
– – – ხორცისა ან სუბპროდუქტების შემცველობით 57 მას.% ან მეტი:

1602 31 110 00

– – – – მხოლოდ ინდაურის უმი ხორცის შემცველი

—

1602 31 190 00

– – – – დანარჩენი

—

1602 31 800 00

– – – დანარჩენი

—

1602 32

– – შინაური ქათმისაგან (Gallus domesticus):
– – – შინაური ფრინველის ხორცისა ან სუბპროდუქტების შემცველობით 57 მას.% ან მეტი:

1602 32 110 00

– – – – უმი

—

1602 32 190 00

– – – – დანარჩენი

—

1602 32 300 00

– – – შინაური ფრინველის ხორცისა ან სუბპროდუქტების შემცველობით 25 მას.% ან მეტი, მაგრამ 57 მას.%ზე ნაკლები

1602 32 900 00

– – – დანარჩენი

1602 39

– – დანარჩენი:

—
—

– – – შინაური ფრინველის ხორცისა ან სუბპროდუქტების შემცველობით 57 მას.% ან მეტი:
1602 39 210 00

– – – – უმი

—

1602 39 290 00

– – – – დანარჩენი

—

1602 39 800 00

– – – დანარჩენი

—

– ღორის ხორცისაგან:
1602 41

– – ბარკლები და მათი გადანაჭრები:

1602 41 100 00

– – – შინაური ღორის

—

1602 41 900 00

– – – დანარჩენი

—

1602 42

– – ბეჭის ნაწილი და მისი გადანაჭრები:

1602 42 100 00

– – – შინაური ღორის

—

1602 42 900 00

– – – დანარჩენი

—

1602 49

– – დანარჩენი, ნარევების ჩათვლით:
– – – შინაური ღორისაგან:
– – – – ნებისმიერი სახის ხორცისა ან ხორცის სუბპროდუქტების შემცველობით 80 მას.% და მეტი,
ნებისმიერი სახისა და წარმოშობის ქონის ჩათვლით:

1602 49 110 00
1602 49 130 00
1602 49 150 00
1602 49 190 00
1602 49 300 00
1602 49 500 00

– – – – – ფილეს ნაწილები (კისრის ნაწილების გამოკლებით) და მათი გადანაჭრები, ფილეს ნაწილებისა ან
ბარკლების ნარევების ჩათვლით
– – – – – კისრის ნაწილები და მათი გადანაჭრები, კისრისა და ბეჭის ნაწილების ნარევების ჩათვლით
– – – – – სხვა ნარევები ბარკლის, ბეჭის ნაწილების, ფილეს ნაწილებისა ან კისრის ნაწილებისა და მათი
გადანაჭრების შემცველი
– – – – – დანარჩენი
– – – – ნებისმიერი სახის ხორცისა ან ხორცის სუბპროდუქტების შემცველობით 40 მას.% ან მეტი, მაგრამ
80 მას.%-ზე ნაკლები, ნებისმიერი სახისა და წარმოშობის ქონის ჩათვლით
– – – – ნებისმიერი სახის ხორცისა ან ხორცის სუბპროდუქტების შემცველობით 40 მას.%-ზე ნაკლები,
ნებისმიერი სახისა და წარმოშობის ქონის ჩათვლით

1602 49 900 00

– – – დანარჩენი

1602 50

– მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ხორცისაგან:

—
—
—
—
—
—
—

1602 50 100 00

– – უმი; მოხარშული ხორცისა ან სუბპროდუქტებისა და უმი ხორცისა ან სუბპროდუქტების ნარევები

—

– – დანარჩენი:
– – – ჰერმეტულ კონტეინერებში:
1602 50 310 00

– – – – დამარილებული ხორცი (ტარეხი) ჰერმეტულ კონტეინერებში

—

1602 50 950 00

– – – დანარჩენი

—

1602 90

– დანარჩენი, მზა პროდუქტების ჩათვლით ნებისმიერი ცხოველის სისხლისაგან:

1602 90 100 00

– – პროდუქტები ნებისმიერი ცხოველის სისხლისაგან

—

– – დანარჩენი:
1602 90 310 00

– – – ნანადირევისა ან ბოცვრისაგან

—

– – – დანარჩენი:
1602 90 510 00

– – – – შინაური ღორის ხორცისა ან ამ ხორცის სუბპროდუქტების შემცველი

—

– – – – დანარჩენი:
– – – – – მსვილფეხა რქოსანი პირუტყვის ხორცისა ან სუბპროდუქტების შემცველი:
1602 90 610 00
1602 90 690 00

– – – – – – უმი; მოხარშული ხორცისა ან სუბპროდუქტებისა და უმი ხორცისა ან სუბპროდუქტების
ნარევები
– – – – – – დანარჩენი

—
—

– – – – – დანარჩენი:
1602 90 760 00

– – – – – – ცხვრის ხორცისაგან

—

1602 90 780 00

– – – – – – თხის ხორცისაგან

—

1602 90 990 00

– – – – – – დანარჩენი

—

1603 00

ექსტრაქტები და წვენები ხორცის, თევზისა ან კიბოსნაირებისაგან, მოლუსკებისა ან წყლის სხვა
უხერხემლოებისაგან:

1603 00 100 00

– პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით 1 კგ ან ნაკლები

—

1603 00 800 00

– დანარჩენი

—

1604

მზა ან დაკონსერვებული თევზი; ზუთხის ხიზილალა და მისი შემცვლელები, დამზადებული თევზების
ქვირითის მარცვლებისაგან:
– თევზი მთლიანი ან ნაჭრებად, მაგრამ არაფარშირებული:

1604 11 000 00

– – ორაგული

1604 12

– – ქაშაყი:

1604 12 100 00

– – – ფილე, უმი, ცომში ან საფენელში, წინასწარ ზეთში შემწვარი ან შეუმწვარი, ღრმად გაყინული

—

—

– – – დანარჩენი:
1604 12 910 00

– – – – ჰერმეტულ საფუთავებში

—

1604 12 990 00

– – – – დანარჩენი

—

1604 13

– – სარდინი, სარდინელა, ქარსალა ან შპროტი:
– – – სარდინები:

1604 13 110 00

– – – – ზეითუნის ზეთში

—

1604 13 190 00

– – – – დანარჩენი

—

1604 13 900 00

– – – დანარჩენი

—

1604 14

– – თინუსი, სკიპჯეკი, ანუ ზოლიანი თინუსი, და პელამიდა (Sarda spp.):
– – – თინუსი და სკიპჯეკი, ანუ ზოლიანი თინუსი:
– – – – სკიპჯეკი ანუ ზოლიანი თინუსი:

1604 14 210 00

– – – – – მცენარეულ ზეთში

—

– – – – – დანარჩენი:
1604 14 260 00

– – – – – – ფილე, ცნობილი როგორც ,,კორდი, ანუ ზურგიელი’’

—

1604 14 280 00

– – – – – – დანარჩენი

—

– – – – ყვითელფარფლიანი თინუსი (Thunnus albacares):
1604 14 310 00

– – – – – მცენარეულ ზეთში
– – – – – დანარჩენი:

—

1604 14 360 00

– – – – – – ფილე, ცნობილი როგორც ,,კორდი, ანუ ზურგიელი’’

—

1604 14 380 00

– – – – – – დანარჩენი

—

– – – – დანარჩენი:
1604 14 410 00

– – – – – მცენარეულ ზეთში

—

– – – – – დანარჩენი:
1604 14 460 00

– – – – – – ფილე, ცნობილი როგორც ,,კორდი, ანუ ზურგიელი’’

—

1604 14 480 00

– – – – – – დანარჩენი

—

1604 14 900 00

– – – პელამიდა (Sarda spp.)

—

1604 15

– – სკომბერი:
– – – Scomber scombrus და Scomber japonicus სახეობებისა:

1604 15 110 00

– – – – ფილე

—

1604 15 190 00

– – – – დანარჩენი

—

1604 15 900 00

– – – Scomber australasicus სახეობისა

—

1604 16 000 00

– – ანჩოუსები

—

1604 17 000 00

– – გველთევზები

—

1604 18 000 00

– – ზვიგენის ფარფლები

—

1604 19

– – დანარჩენი:

1604 19 100 00

– – – ორაგულისნაირნი, ორაგულის გარდა

—

– – – თევზი Euthynnus გვარისა, სკიპჯეკის, ანუ ზოლიანი თინუსის (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)
გარდა:
1604 19 310 00

– – – – ფილე, ცნობილი როგორც ,,კორდი, ანუ ზურგიელი’’

—

1604 19 390 00

– – – – დანარჩენი

—

1604 19 500 00

– – – თევზი Orcynopsis unicolor სახეობისა

—

– – – დანარჩენი:
1604 19 910 00

– – – – ფილე, უმი, ცომში ან საფენელში, წინასწარ ზეთში შემწვარი ან შეუმწვარი, ღრმად გაყინული

—

– – – – დანარჩენი:
1604 19 920 00

– – – – – ვირთევზა (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

—

1604 19 930 00

– – – – – საიდა (Pollachius virens)

—

1604 19 940 00

– – – – – მერლუზა (Merluccius spp.) და ამერიკული წვრილფარფლა თავდიდა (Urophycis spp.)

—

1604 19 950 00

– – – – – მინტაი (Theragra chalcogramma) და ვერცხლისებრი საიდა (Pollachius pollachius)

—

1604 19 97

– – – – – დანარჩენი:

1604 19 971 00

– – – – – – ზუთხისებრნი

—

1604 19 979 00

– – – – – – დანარჩენი

—

1604 20

– მზა ან დაკონსერვებული დანარჩენი თევზი:

1604 20 050 00

– – მზა პროდუქტები სურიმისაგან

—

– – დანარჩენი:
1604 20 100 00

– – – ორაგულისაგან

—

1604 20 300 00

– – – ორაგულისებრებისაგან, ორაგულის გარდა

—

1604 20 400 00

– – – ანჩოუსებისაგან

—

1604 20 500 00

– – – სარდინების, პელამიდის, სკომბერის Scomber scombrus და Scomber japonicus სახეობების, Orcynopsis
unicolor სახეობის თევზებისაგან

—

1604 20 700 00

– – – თინუსის, სკიპჯეკის, ანუ ზოლიანი თინუსის, ან Euthynnus გვარის სხვა თევზისაგან

1604 20 90

– – – სხვა თევზისაგან:

1604 20 901 00

– – – – ზუთხისნაირებისაგან

—

1604 20 909 00

– – – – სხვა თევზისაგან

—

—

– ზუთხის ხიზილალა და მისი შემცვლელები:
1604 31 000 00

– – ზუთხის ხიზილალა

—

1604 32 00

– – ხიზილალის შემცვლელები:

1604 32 000 01

– – – ორაგულის ხიზილალა (წითელი ხიზილალა)

—

1604 32 000 09

– – – დანარჩენი

—

1605

მზა ან დაკონსერვებული კიბოსებრნი, მოლუსკები და წყლის სხვა უხერხემლოები:

1605 10 000 00

– კიბორჩხალები

—

– კრევეტები და ხერხისებრი კრევეტები:
1605 21 000 00

– – არა ჰერმეტულ საფუთავებში

1605 29

– – დანარჩენი:

1605 29 100 00

– – – პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით არა უმეტეს 2 კგ-ისა

—

1605 29 900 00

– – – დანარჩენი

—

1605 30

– ასთაკვები:

1605 30 100 00

—

– – ასთაკვების ხორცი, თბურად დამუშავებული, ასთაკვების ზეთისა ან პაშტეტის, პასტის, წვნიანებისა ან
საწებლების დასამზადებლად

—

1605 30 900 00

– – დანარჩენი

—

1605 40 000 00

– კიბოსებრნი დანარჩენი

—

– მოლუსკები:
1605 51 000 00

– – ხამანწკები

—

1605 52 000 00

– – სავარცხელა, სამეფო სავარცხელას ჩათვლით Pecten, Chlamys ან Placopecten გვარების

—

1605 53

– – მიდიები (Mytilus spp., Perna spp.):

1605 53 100 00

– – – ჰერმეტულ საფუთავებში

—

1605 53 900 00

– – – დანარჩენი

—

1605 54 000 00

– – კალმარები და მელანთევზები

—

1605 55 000 00

– – რვაფეხები

—

1605 56 000 00

– – მოლუსკები და ნიჟარები

—

1605 57 000 00

– – ,,ზღვის ყური" ჰალიოტისი

—

1605 58 000 00

– – ლოკოკინები, ზღვის ლოკოკინების გარდა

—

1605 59 000 00

– – დანარჩენი

—

– წყლის სხვა უხერხემლოები:
1605 61 000 00

– – გოლოთურიები

—

1605 62 000 00

– – ზღვის ზღარბები

—

1605 63 000 00

– – მედუზები

—

1605 69 000 00

– – დანარჩენი

—

ჯგუფი 17
შაქარი და შაქრის საკონდიტრო ნაწარმი
შენიშვნა:
მოცემულ ჯგუფში არ ჩაირთვება:
ა) კაკაოს შემცველი შაქრის საკონდიტრო ნაწარმი (1806 სასაქონლო პოზიცია);
ბ) ქიმიურად სუფთა შაქრები (საქაროზას, ლაქტოზას, მალტოზას, გლუკოზას და ფრუქტოზას
გარდა) ან 2940 სასაქონლო პოზიციის დანარჩენი პროდუქტები; ან
გ) სამკურნალო საშუალებები ან 30 ჯგუფის სხვა პროდუქცია.
შენიშვნები სუბპოზიციებისათვის:

1. 1701 12, 1701 13 და 1701 14 სუბპოზიციებში ტერმინი ,,ხამი შაქარი’’ აღნიშნავს შაქარს,
რომელშიც საქაროზას შემცველობა მშრალ მდგომარეობაში პოლარიმეტრის ჩვენებით შეადგენს
99,5°-ზე ნაკლებს.
2. 1701 13 სუბპოზიციაში ჩაირთვება მხოლოდ ლერწმის შაქარი, რომელიც მიღებულია
ცენტრიფუგაში დამუშავების გარეშე, რომელშიც საქაროზას შემცველობა მშრალ მდგომარეობაში
პოლარიმეტრის ჩვენებით მეტია ან ტოლია 69° და ნაკლებია 93°-ზე. შედგება ნატურალური
უწახნაგო (anhedral), არასწორი ფომის მიკროკრისტალებისაგან, რომლებიც შეუიარაღებელი
თვალით უხილავია, დაფარულია მელასის (პატოკის) და ლერწმის მონარჩენებით.
დამატებითი შენიშვნები:
1. 1701 12 10, 1701 12 90, 1701 13 10, 1701 13 90, 1701 14 10 და 1701 14 90 ქვესუბპოზიციებში
ტერმინი „ხამი შაქარი“ აღნიშ-ნავს შაქარს საგემოვნო-არომატული, საღებარი ან რაიმე სხვა
დანამატების გარეშე, რომელშიც საქაროზას შემცველობა მშრალ მდგომარეობაში პოლარიმეტრული
მეთოდით განსაზღვრისას შეადგენს 99,5 მას.%-ზე ნაკლებს.
2. 1701 99 100 00 ქვესუბპოზიციაში ტერმინი „თეთრი შაქარი“ აღნიშნავს შაქარს საგემოვნოარომატული, საღებარი ან რაიმე სხვა დანამატების გარეშე, რომელშიც საქაროზას შემცველობა
მშრალ მდგომარეობაში პოლარიმეტრული მეთოდით განსაზღვრისას შეადგენს 99,5 მას.%-ს ან მეტს.
3. 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10 და 1702 90 30 ქვესუბპოზიციებში ტერმინი „იზოგლუკოზა“
აღნიშნავს პროდუქტს, მიღებულს გლუკოზისა ან მისი პოლიმერებისაგან და რომელშიც
ფრუქტოზას შემცველობა მშრალ მდგომარეობაში შეადგენს არანაკლებ 10 მას.%-ისა.
4. „ინულინის სიროფი“ აღნიშნავს:
ა) 1702 60 80 ქვესუბპოზიციაში ინულინისა ან ოლიგოფრუქტოზების ჰიდროლიზის უშუალო
პროდუქტს, რომელიც მშრალ მდგომარეობაში შეიცავს 50 მას.%-ზე მეტ ფრუქტოზას თავისუფალ
მდგომარეობაში ან საქაროზას სახით.
ბ) 1702 90 80 ქვესუბპოზიციის ინულინისა ან ოლიგოფრუქტოზების ჰიდროლიზის უშუალო
პროდუქტს, რომელიც მშრალ მდგომარეობაში შეიცავს არანაკლებ 10 მას.%, მაგრამ არა უმეტეს 50
მას.% ფრუქტოზას თავისუფალ მდგომარეობაში ან საქაროზას სახით.
5. მთელს ნომენკლატურაში შაქრის ნარევები სხვა ნივთიერებების მცირე რაოდენობებთან
კლასიფიცირდება მე-17 ჯგუფში, თუ მათ არ გააჩნიათ სხვა ადგილას კლასიფიციერებული ნაწარმის
ხასიათი.
დამატებითი

სეს ესნ

პოზიციის დასახელება

კოდი
1701

ზომის
ერთეული

ლერწმისა ან ჭარხლის შაქარი და ქიმიურად სუფთა საქაროზა, მყარ მდგომარეობაში:
– ხამი შაქარი საგემოვნო-არომატული ან საღებარი დანამატების გარეშე:

1701 12

– – ჭარხლის შაქარი:

1701 12 100 00

– – – რაფინირებისათვის

—

1701 12 900 00

– – – დანარჩენი

—

1701 13

– – ლერწმის შაქარი ამ ჯგუფის სუბპოზიციებისათვის 2-ე შენიშვნაში აღწერილი:

1701 13 100 00

– – – რაფინირებისათვის

—

1701 13 900 00

– – – დანარჩენი

—

1701 14

– – ლერწმის შაქარი, დანარჩენი:

1701 14 100 00

– – – რაფინირებისათვის

—

1701 14 900 00

– – – დანარჩენი

—

– დანარჩენი:

1701 91 000 00

– – საგემოვნო-არომატული ან საღებავი დანამატებით

1701 99

– – დანარჩენი:

1701 99 100 00

– – – თეთრი შაქარი

—

1701 99 900 00

– – – დანარჩენი

—

—

დანარჩენი შაქარი, ქიმიურად სუფთა ლაქტოზას, მალტოზას, გლუკოზასა და ფრუქტოზას ჩათვლით,
1702

მყარ მდგომარეობაში; შაქრის სიროფები საგემოვნო-არომატული ან საღებარი ნივთიერების დამატების
გარეშე; ხელოვნური თაფლი, ნატურალურ თაფლთან შერეული ან შეურეველი; კარამელის კულერი:
– ლაქტოზა და ლაქტოზას სიროფი:

1702 11 000 00

– – ლაქტოზას შემცველები 99 მას.% ან მეტი, გამოხატული როგორც უწყლო ლაქტოზა, მშრალ
ნივთიერებაზე გადაანგარიშებით

1702 19 000 00

– – დანარჩენი

1702 20

– შაქარი და ნეკერჩხლის სიროფი:

1702 20 100 00
1702 20 900 00
1702 30
1702 30 100 00

– – ნეკერჩხლის შაქარი მყარ მდგომარეობაში, საგემოვნო-არომატული ან საღებარი დანამატების
შემცველი
– – დანარჩენი

—
—

—
—

– გლუკოზა და გლუკოზას სიროფი, ფრუქტოზას შემცველობის გარეშე ან ფრუქტოზას შემცველობით
20 მას.%-ზე ნაკლები მშრალ მდგომარეობაში:
– – იზოგლუკოზა

—

– – დანარჩენი:
1702 30 500 00

– – – აგლომერირებული ან არააგლომერირებული თეთრი კრისტალური ფხვნილის სახით

—

1702 30 900 00

– – – დანარჩენი

—

1702 40

– გლუკოზა და გლუკოზას სიროფი, მშრალ მდგომარეობაში ფრუქტოზას შემცველობით არანაკლებ 20
მას.%-ისა, მაგრამ 50 მას.%-ზე ნაკლები, ინვერტული შაქრის გარდა:

1702 40 100 00

– – იზოგლუკოზა

—

1702 40 900 00

– – დანარჩენი

—

1702 50 000 00

– ქიმიურად სუფთა ფრუქტოზა

—

1702 60

– ფრუქტოზა დანარჩენი და ფრუქტოზას სიროფი, მშრალ მდგომარეობაში ფრუქტოზას შემცველობით
50 მას.%-ზე მეტი, ინვერტული შაქრის გარდა:

1702 60 100 00

– – იზოგლუკოზა

—

1702 60 800 00

– – ინულინის სიროფი

—

1702 60 950 00

– – დანარჩენი

—

1702 90

– დანარჩენი, ინვერტული შაქრისა და სხვა შაქრისა და შაქრის სიროფების ჩათვლით, მშრალ
მდგომარეობაში ფრუქტოზას შემცველობით 50 მას.%:

1702 90 100 00

– – ქიმიურად სუფთა მალტოზა

—

1702 90 300 00

– – იზოგლუკოზა

—

1702 90 500 00

– – მალტოდექსტრინი და მალტოდექსტრინის სიროფი

—

– – კარამელის კულერი:
1702 90 710 00

– – – მშრალ მდგომარეობაში საქაროზას შემცველობით 50 მას.% ან მეტი

—

– – – დანარჩენი:
1702 90 750 00

– – – – აგლომერირებული ან არააგლომერირებული ფხვნილის სახით

—

1702 90 790 00

– – – – დანარჩენი

—

1702 90 800 00

– – ინულინის სიროფი

—

1702 90 990 00

– – დანარჩენი

—

1703

მელასა, შაქრის ამორებით ან რაფინირების შედეგად მიღებული:

1703 10 000 00

– ლერწმის მელასა

—

1703 90 000 00

– დანარჩენი

—

1704

შაქრის საკონდიტრო ნაწარმი (თეთრი შოკოლადის ჩათვლით), რომლებიც არ შეიცავენ კაკაოს:

1704 10

– საღეჭი რეზინი, შაქრით დაფარული ან დაუფარავი:

1704 10 100 00

– – საქაროზას (საქაროზას სახით გამოხატული ინვერტული შაქრის ჩათვლით) შემცველობით 60 მას.%ზე ნაკლები

—

1704 10 900 00
1704 90

– – საქაროზას (საქაროზას სახით გამოხატული ინვერტული შაქრის ჩათვლით) შემცველობით 60 მას.%
ან მეტი

—

– დანარჩენი:

1704 90 100 00
1704 90 300 00

– – ძირტკბილას ექსტრაქტი, საქაროზას შემცველობით 10 მას.%-ზე მეტი, მაგრამ სხვა დანამატების
გარეშე
– – თეთრი შოკოლადი

—
—

– – დანარჩენი:
1704 90 510 00

– – – პასტები, მარციპანის ჩათვლით, პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით 1 კგ ან მეტი

—

1704 90 550 00

– – – ყელის ტკივილის საწინააღმდეგო პასტილები და ხველების საწინააღმდეგო აბები

—

1704 90 610 00

– – – შაქრით დაფარული (დრაჟირებული) საქონელი

—

– – – დანარჩენი:
1704 90 650 00

– – – – საკონდიტრო ნაწარმი რეზინისა და ჟელეს სახით, შაქრის საკონდიტრო ნაწარმის სახის ხილის
პასტის ჩათვლით

—

1704 90 710 00

– – – – მოხარშული კანფეტი გულსართით ან გულსართის გარეშე

—

1704 90 750 00

– – – – ტოფი, კარამელი და ანალოგიური ტკბილეული

—

– – – – დანარჩენი:
1704 90 810 00

– – – – – დაწნეხილი აბები

—

1704 90 990 00

– – – – – დანარჩენი

—

ჯგუფი 18
კაკაო და პროდუქტები მისგან

შენიშვნები:
1. მოცემულ ჯგუფში არ ჩაირთვება 0403, 1901, 1904, 1905, 2105, 2202, 2208, 3003 ან 3004
სასაქონლო პოზიციების ნაწარმი.
2. 1806 სასაქონლო პოზიციაში ჩაირთვება კაკაოს შემცველი შაქრის საკონდიტრო ნაწარმი და,
მოცემული ჯგუფის 1 შენიშვნის პირობების დაცვის პირობით, კაკაოს შემცველი საკვები სხვა
პროდუქტები.
დამატებითი შენიშვნა:
1806 90 11 და 1806 90 19 ქვესუბპოზიციებში არ ჩაირთვება შოკოლადის კანფეტები მთლიანად
ერთი ტიპის შოკოლადისაგან დამზადებული.

დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

1801 00 000 00

კაკაო-მარცვალი, მთელი ან დამსხვრეული, ნედლი ან მოხალული

—

1802 00 000 00

ჩენჩო, გარსი, კანი და კაკაოს სხვა ნარჩენები

—

1803

კაკაო-პასტა, ცხიმგაცლილი ან ცხიმგაუცლელი:

1803 10 000 00

– ცხიმგაუცლელი

—

1803 20 000 00

– ნაწილობრივ ან მთლიანად ცხიმგაცლილი

—

1804 00 000 00

კაკაო-ზეთი, კაკაო-ცხიმი

—

1805 00 000 00

კაკაო-ფხვნილი შაქრისა ან სხვა დამატკბობელი ნივთიერებების დამატების გარეშე

—

1806

შოკოლადი და კაკაოს შემცველი დანარჩენი მზა კვების პროდუქტები:

1806 10

– კაკაო-ფხვნილი შაქრისა ან სხვა დამატბობელი ნივთიერებების დამატებით:

1806 10 150 00
1806 10 200 00
1806 10 300 00
1806 10 900 00

– – საქაროზას შემცველობის გარეშე ან საქაროზას (საქაროზას სახით გამოსახული ინვერტული შაქრის
ჩათვლით) ან საქაროზას სახით გამოხატული იზოგლუკოზას შემცველობით 5 მას.%-ზე ნაკლები
– – საქაროზას (საქაროზას სახით გამოხატული ინვერტული შაქრის ჩათვლით) ან საქაროზას სახით
გამოხატული იზოგლუკოზას შემცველობით 5 მას.% ან მეტი, მაგრამ 65 მას.%-ზე ნაკლები
– – საქაროზას (საქაროზას სახით გამოხატული ინვერტული შაქრის ჩათვლით) ან საქაროზას სახით
გამოხატული იზოგლუკოზას შემცველობით 65 მას.% ან მეტი, მაგრამ 80 მას.%-ზე ნაკლები
– – საქაროზას (საქაროზას სახით გამოხატული ინვერტული შაქრის ჩათვლით) ან საქაროზას სახით
გამოხატული იზოგლუკოზას შემცველობით 80 მას.% ან მეტი

—
—
—
—

– მზა ნაწარმი დანარჩენი, 2 კგ-ზე მეტი მასით ბრიკეტებში, ფირფიტებში ან ფილებში, ან თხევადი,
1806 20

პასტისებრი, ფხვნილისებრი, გრანულირებული ან რაიმე სხვა ანალოგიური სახით კონტეინერებში ან
პირველად საფუთავებში 2 კგ-ზე მეტი შიგთავსით:

1806 20 100 00
1806 20 300 00

– – კაკაო-ზეთის შემცველობით 31 მას.% ან მეტი ან კაკაო-ზეთისა და რძის ცხიმის შემცველობით ერთად
31 მას.% ან მეტი
– – კაკაო-ზეთისა და რძის ცხიმის შემცველობით ერთად 25 მას.% ან მეტი, მაგრამ 31 მას.%-ზე ნაკლები

—
—

– – დანარჩენი:
1806 20 500 00

– – – კაკაო-ზეთის შემცველობით 18 მას.% ან მეტი

—

1806 20 700 00

– – – რძიანი შოკოლადის ნაფხვენი

—

1806 20 800 00

– – – შოკოლადის გემოვანი გარსები

—

1806 20 950 00

– – – დანარჩენი

—

– დანარჩენი ბრიკეტების, ფირფიტებისა ან ფილების სახით:
1806 31 000 00

– – გულსართით

1806 32

– – გულსართის გარეშე:

1806 32 100 00

– – – მარცვლოვანების მარცვლის, ნაყოფებისა ან კაკლის დამატებით

—

1806 32 900 00

– – – დანარჩენი

—

1806 90

– დანარჩენი:

—

– – შოკოლადი და მისი ნაწარმი:
– – – შოკოლადის კანფეტები გულსართით ან გულსართის გარეშე:
1806 90 110 00

– – – – ალკოჰოლის შემცველი

—

1806 90 190 00

– – – – დანარჩენი

—

– – – დანარჩენი:
1806 90 310 00

– – – – გულსართით

—

1806 90 390 00

– – – – გულსართის გარეშე

—

1806 90 500 00

– – შაქრის საკონდიტრო ნაწარმი და მათი შემცვლელები, დამზადებული შაქრის შემცვლელი
პროდუქტებისაგან, კაკაოს შემცველობით

—

1806 90 600 00

– – კაკაოს შემცველი პასტები

—

1806 90 700 00

– – კაკაოს შემცველი მზა ნაწარმი განკუთვნილი სასმელების წარმოებისა ან დამზადებისათვის

—

1806 90 900 00

– – დანარჩენი

—

ჯგუფი 19
მზა პროდუქტები მარცვლოვანების მარცვლის, ფქვილის, სახამებლისა ან რძისაგან; ცომეული
საკონდიტრო ნაწარმი
შენიშვნები:
1. მოცემულ ჯგუფში არ ჩაირთვება:
ა) მზა კვების პროდუქტები 20 მას.%-ზე მეტი ძეხ-ვის, ხორცის, ხორცის სუბპროდუქტების,
სისხლის, თევზისა ან კიბოსნაირების, მოლუსკებისა ან წყლის სხვა უხერხემლოებისა ან ამ
პროდუქტების ნებისმიერი კომბინაციების შემცველობით (ჯგუფი 16), 1902 სასაქონლო პოზიციის
გულსართიანი ნაწარმის გარდა;

ბ) ხმელი ნამცხვარი ან სხვა ნაწარმი ფქვილისა ან სახამებლის ფუძეზე, სპეციალურად
მომზადებული როგორც ცხოველების საკვები (სასაქონლო პოზიცია 2309); ან
გ) სამკურნალო საშუალებები ან 30 ჯგუფის სხვა პროდუქტები.
2. 1901 სასაქონლო პოზიციაში:
ა) ტერმინი ,,ბურღული“ აღნიშნავს მე-11 ჯგუფის მარცვლოვანების მარცვლის ბურღულს;
ბ) „ფქვილი წმინდა და მსხვილი ნაფქვავი“ აღნიშნავს:
ბ.(1) 11 ჯგუფის მარცვლოვანების წმინდა და მსხვილ ნაფქვავ ფქვილს; და
ბ.(2) ნებისმიერი ჯგუფის მცენარეების წმინდა და მსხვილ ნაფქვავ ფქვილსა და ფხვნილს,
გარდა გამხმარი ბოსტნეულის (სასაქონლო პოზიცია 0712), კარტოფილისა (სასაქონლო პოზიცია
1105) ან გამხმარი პარკოსანი ბოსტნეულის (სასაქონლო პოზიცია 1106) წმინდა და მსხვილი ნაფქვავი
ფქვილისა და ფხვნილისა.
3. 1904 სასაქონლო პოზიციაში არ ჩაირთვება ნაწარმი, რომელიც შეიცავს 6 მას.%-ზე მეტ კაკაოს
მთლიანად ცხიმგაცლილ ფუძეზე გადაანგარიშებით, ან შოკოლადით მოსარკლული ან კაკაოს
შემცველი სხვა მზა კვების პროდუქტები (სასაქონლო პოზიცია 1806).
4. 1904 სასაქონლო პოზიციაში გამოთქმა „სხვა ხერხით მომზადებული“ ნიშნავს 10 და 11
ჯგუფების

პოზიციებში

და

შენიშვნებში

მითითებულისაგან

განსხვავებულ,

საგანგებო

კულინარული დამუშავების შედეგად მიღებულ ნაწარმს.
დამატებითი შენიშვნები:
1. ტერმინი „ტკბილი მშრალი ნამცხვარი“ 1905 31 სუბპოზიციაში ეხება მხოლოდ პროდუქტებს, ტენის შემცველობით არა უმეტეს 12 მას.%-ისა და ცხიმის შემცველობით არა უმეტეს 35
მას.%-ისა (ამ შემცველობის განსაზღვრისას მხედველობაში არ მიიღება გულსართი და საფარი).
2. 1905 90 20 სუბპოზიციაში ჩაირთვება მხოლოდ მშრალი და მტვრევადი პროდუქტები.
3. ტერმინი „ჩვილ ან ადრეული ასაკის ბავშვთა კვება“ ნიშნავს საკვებ პროდუქტებს,
განკუთვნილს 3 წლამდე ბავშვებისთვის.
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

ალაოს ექსტრაქტი; მზა კვების პროდუქტები წმინდა ან მსხვილი ნაფქვავი ფქვილის, ბურღულის,
სახამებლისა ან ალაოს ექსტრაქტისაგან, კაკაოს შემცველობის გარეშე ან კაკაოს შემცველობით 40 მას.%-ზე
1901

ნაკლები მთლიანად ცხიმგამოცლილ ფუძეზე გადაანგარიშებით, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან
ჩაურთველი; მზა კვების პროდუქტები 0401–0404 სასაქონლო პოზიციების ნედლეულისაგან, 5 მას.%-ზე
ნაკლები კაკაოს შემცველი ან მის გარეშე მთლიანად ცხიმგაცლილ ფუძეზე გადაანგარიშებით, სხვა
ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:

1901 10 000 00
1901 20 000 00
1901 90

– ჩვილ ან ადრეული ასაკის ბავშვთა კვება, დაფასოებულისაცალო ვაჭრობისათვის
– ნარევები და ცომი 1905 სასაქონლო პოზიციის პურფუნთუშეულისა და ცომეული საკონდიტრო ნაწარმის
დასამზადებლად

—
—

– დანარჩენი:
– – ალაოს ექსტრაქტი:

1901 90 110 00

– – – ხმელი ექსტრაქტის შემცველობით 90 მას.% ან მეტი

—

1901 90 190 00

– – – დანარჩენი

—

– – დანარჩენი:
– – – რძის ცხიმის, საქაროზას, იზოგლუკოზას, გლუკოზას ან სახამებლის გარეშე, ან 1,5 მას.%-ზე ნაკლები
1901 90 910 00

რძის ცხიმის, 5 მას.%-ზე ნაკლები საქაროზას (ინვერტული შაქრის ჩათვლით) ან იზოგლუკოზას, 5 მას.%ზე ნაკლები გლუკოზას ან სახამებლის შემცველობით, გარდა 0401–0404 სასაქონლო პოზიციების

—

ნედლეულისაგან ფხვნილის სახით მიღებული საკვები პროდუქტებისა
1901 90 990 00

– – – დანარჩენი

—

მაკარონის ნაწარმი, თბურად დამუშავებული ან დაუმუშავებელი, გულსართით (ხორცისა ან სხვა
1902

პროდუქტებისაგან) ან უსატენოდ, ან სხვა ხერხით დამზადებული, ისეთების, როგორიცაა სპაგეტი,
მაკარონი, ვერმიშელი, ატრია, ნამგალა, ცომის გუფთა, რავიოლი, კანელონი; კუსკუსი, საკვებად მზა ან
მოუმზადებელი:
– მაკარონის ნაწარმი, თბურად დაუმუშავებელი, გულსართის გარეშე ან რაიმე სხვა ხერხით
მოუმზადებელი:

1902 11 000 00

– – კვერცხის შემცველი

1902 19

– – დანარჩენი:

1902 19 100 00

– – – რბილი ხორბლის წმინდა ან მსხვილი ნაფქვავი ფქვილის შემცველობის გარეშე

—

1902 19 900 00

– – – დანარჩენი

—

1902 20
1902 20 100 00
1902 20 300 00

—

– მაკარონის ნაწარმი გულსართით, თბურად დამუშავებული ან დაუმუშავებელი ან მომზადებული სხვა
ხერხით:
– – თევზის, კიბოსნაირების, მოლუსკებისა ან წყლის სხვა უხერხემლოების შემცველობით 20 მას.%-ზე
მეტი
– – ძეხვისა და ნებისმიერი სახის ხორცისა და ხორცის სუბპროდუქტების ანალოგიური ნაწარმის
შემცველობით 20 მას.%-ზე მეტი, ნებისმიერი სახისა და წარმოშობის ცხიმების ჩათვლით

—
—

– – დანარჩენი:
1902 20 910 00

– – – თბურად დამუშავებული

—

1902 20 990 00

– – – დანარჩენი

—

1902 30

– მაკარონის ნაწარმი დანარჩენი:

1902 30 100 00

– – ხმელი

—

1902 30 900 00

– – დანარჩენი

—

1902 40

– კუსკუსი:

1902 40 100 00

– – მოუმზადებელი

1902 40 900 00

– – დანარჩენი

1903 00 000 00

ტაპიოკა

და

—
—

მისი

შემცვლელები,

მომზადებული

სახამებლისაგან,

ფანტელების,

გრანულების,

ბურთულაკების, ნამცეცებისა ან სხვა ანალოგიური ფორმის სახით

—

მზა კვების პროდუქტები, მიღებული მარცვლოვანების მარცვლისა ან მარცვლეული პროდუქტების
გაფუებით ან მოხალვით (მაგ. სიმინდის ფანტელები); პურეული მარცვლოვანები (სიმინდის მარცვლის
1904

გარდა) მარცვლისა ან ფანტელების სახით ან სხვა ხერხით დამუშავებული (წმინდა და უხეში ნაფქვავი
ფქვილის, ბურღულის გარდა), წინასწარ მოხარშული ან სხვა ხერხით მომზადებული, სხვა ადგილას
დაუსახელებელი და ჩაურთველი:

1904 10

– მზა კვების პროდუქტები, მიღებული პურეული მარცვლოვანების მარცვლისა ან მარცვლეული
პროდუქტების გაფუებით ან მოხალვით:

1904 10 100 00

– – სიმინდისგან მიღებული

—

1904 10 300 00

– – ბრინჯისგან მიღებული

—

1904 10 900 00

– – დანარჩენი

—

– მზა კვების პროდუქტები, მიღებული მოუხალავი მარცვლეულის ფანტელებისაგან ან მოუხალავი და
1904 20

მოხალული მარცვლეულის ფანტელების ნარევისაგან ან მიღებული პურეული მარცვლოვანების
გაფუებით:

1904 20 100 00

– – მიუსლის ტიპის პროდუქტები პურეული მარცვლოვანების მოუხალავი ფანტელების საფუძველზე

—

– – დანარჩენი:
1904 20 910 00

– – – სიმინდისგან მიღებული

—

1904 20 950 00

– – – ბრინჯისგან მიღებული

—

1904 20 990 00

– – – დანარჩენი

—

1904 30 000 00

– ხორბალი Bulgur

—

1904 90

– დანარჩენი:

1904 90 100 00

– – ბრინჯისაგან მიღებული

—

1904 90 800 00

– – დანარჩენი

—

1905

პური, ცომეული საკონდიტრო ნაწარმი, ტკბილღვეზელა, ნამცხვარი და სხვა პურფუნთუშეული და
ცომეული საკონდიტრო ნაწარმი, კაკაოს შემცველი ან მის გარეშე; ვაფლის ფირფიტები, ცარიელი

კაფსულები, ფარმაცევტული მიზნებისათვის ვარგისი, ვაფლის ობლატები დაბეჭდვისათვის, ბრინჯის
ქაღალდი და ანალოგიური პროდუქტები:
1905 10 000 00

– ხრამუნა პური

1905 20

– კოჭას ნამცხვარი და ანალოგიური ნაწარმი:

1905 20 100 00
1905 20 300 00
1905 20 900 00

—

– – საქაროზას (საქაროზას სახით გამოხატული ინვერტული შაქრის ჩათვლით) შემცველობით 30 მას.%ზე ნაკლები
– – საქაროზას (საქაროზას სახით გამოხატული ინვერტული შაქრის ჩათვლით) შემცველობით 30 მას.% ან
მეტი, მაგრამ 50 მას.%-ზე ნაკლები
– – საქაროზას (საქაროზას სახით გამოხატული ინვერტული შაქრის ჩათვლით) შემცველობით 50 მას.% ან
მეტი

—
—
—

– ტკბილი მშრალი ნამცხვარი; ვაფლი და ვაფლის ობლატები:
1905 31

– – ტკბილი მშრალი ნამცხვარი:
– – – მთლიანად ან ნაწილობრივ დაფარული შოკოლადითა ან კაკაოს შემცველი სხვა ნაწარმით:

1905 31 110 00

– – – – პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით არა უმეტეს 85 გ-ისა

—

1905 31 190 00

– – – – დანარჩენი

—

– – – დანარჩენი:
1905 31 300 00

– – – – რძის ცხიმის შემცველობით 8 მას.% ან მეტი

—

– – – – დანარჩენი:
1905 31 910 00

– – – – – მშრალი ნამცხვარი სენდვიჩის სახით

—

1905 31 990 00

– – – – – დანარჩენი

—

1905 32

– – ვაფლი და ვაფლის ობლატები:

1905 32 050 00

– – – ტენის შემცველობით 10 მას.%-ზე მეტი

—

– – – დანარჩენი:
– – – – მთლიანად ან ნაწილობრივ დაფარული შოკოლადითა ან კაკაოს შემცველი სხვა ნაწარმით:
1905 32 110 00

– – – – – პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით არა უმეტეს 85 გ-ისა

—

1905 32 190 00

– – – – – დანარჩენი

—

– – – – დანარჩენი:
1905 32 910 00

– – – – – მარიალიანი, გულსართით ან გულსართის გარეშე

—

1905 32 990 00

– – – – – დანარჩენი

—

1905 40

– ორცხობილა, ნაფიცხარა და ანალოგიური გაფიცხებული პროდუქტები:

1905 40 100 00

– – ორცხობილა

—

1905 40 900 00

– – დანარჩენი

—

1905 90

– დანარჩენი:

1905 90 100 00

– – მაცა

1905 90 200 00

—

– – ვაფლის ფირფიტები, ცარიელი კაფსულები, ფარმაცევტული მიზნებისათვის ვარგისი, ვაფლის
ობლატები დაბეჭდვისათვის, ბრინჯის ქაღალდი და ანალოგიური პროდუქტები

—

– – დანარჩენი:
1905 90 300 00

– – – პურფუნთუშეული ნაწარმი, თაფლის, კვერცხის, ყველისა ან ნაყოფების დანამატების გარეშე და
მშრალ მდგომარეობაში არა უმეტეს 5 მას.% შაქრის და არა უმეტეს 5 მას.% ცხიმის შემცველობით

—

1905 90 450 00

– – – მშრალი ნამცხვარი

—

1905 90 550 00

– – – ექსტრუდირებული ან გაწელილი პროდუქტები, ცხარე ან მარილიანი

—

– – – დანარჩენი:
1905 90 600 00

– – – – დამატკბობელი დანამატებით

—

1905 90 900 00

– – – – დანარჩენი

—

ჯგუფი 20
ბოსტნეულის, ხილის, კაკლისა ან მცენარეთა სხვა ნაწილების გადამუშავების პროდუქტები

შენიშვნები:
1. მოცემულ ჯგუფში არ ჩაირთვება:
ა) ბოსტნეული, ხილი ან კაკალი 07, 08 და 11 ჯგუფებში აღნიშნული ხერხებით დამზადებული
ან დაკონსერ-ვებული;
ბ) მზა კვების პროდუქტები 20 მას.%-ზე მეტი ძეხვის, ხორცის, ხორცის სუბპროდუქტების,
სისხლის, თევზისა ან კიბოსნაირების, მოლუსკებისა ან წყლის სხვა უხერხემლოების ან ამ
პროდუქტების ნებისმიერი კომბინაციის შემცველობით (ჯგუფი 16);
გ) საცხობის ნაწარმი და 1905 პოზიციის სხვა პროდუქტები; ან
დ) 2104 სასაქონლო პოზიციის ჰომოგენიზებული შედგენილი მზა კვების პროდუქტები.
2. 2007 და 2008 სასაქონლო პოზიციებში არ ჩაირთვება ხილის ჟელეები, ხილის პასტები,
დაშაქრული ნუში და ანალოგიური პროდუქტები საკონდიტრო ნაწარმის სახით (სასაქონლო
პოზიცია 1704) ან შოკოლადის საკონდიტრო ნაწარმი (სასაქონლო პოზიცია 1806).
3. 2001, 2004 და 2005 სასაქონლო პოზიციებში ჩაირთვება 07 ჯგუფის ან 1105 ან 1106 სასაქონლო
პოზიციის მხოლოდ ის პროდუქტები (გარდა 08 ჯგუფის პროდუქტების წმინდა და უხეშად
ნაფქვავი ფქვილის და ფხვნილისა), რომლებიც დამზადებული ან დაკონსერვებული იყო 1(ა)
შენიშვნაში მითითებული ხერხებისაგან განსხვავებით.
4. პომიდვრის წვენი, მშრალი ნივთიერების 7 მას.% ან მეტი შემცველობით, ჩაირთვება 2002
სასაქონლო პოზიციაში.
5. 2007 სასაქონლო პოზიციაში ტერმინი „თბური დამუშავებით მიღებული“ ნიშნავს
პროდუქტებს, თერმულად დამუშავებულს ნორმალურ ან შემცირებულ ატმოსფერულ წნევაზე
პროდუქტის სიბლანტის გაზრდის მიზნით წყლის შემცველობის შემცირებისა ან სხვა მიზეზით.
6. 2009 სასაქონლო პოზიციაში ტერმინი „წვენები დაუდუღებელი და სპირტის დანამატების
გარეშე“ ნიშნავს წვენებს, სპირტის კონცენტრაციით არა უმეტეს 0,5 მოც.%-ისა (იხ. 22 ჯგუფის მე-2
შენიშვნა).
შენიშვნები სუბპოზიციებისთვის:
1. 2005 10 სუბპოზიციაში ტერმინი „ჰომოგენიზებული ბოსტნეული“ ნიშნავს ბოსტნეული-ს
მზა პროდუქტებს, წვრილად დაჭრილსა და დაფასოებულს, ჩვილ ან ადრეული ასაკის ბავშვთა
კვებისა ან დიეტური კვების სახით საცალო ვაჭრობისათვის საფუთავებში ნეტომასით არა უმეტეს
250 გ-ისა. ამასთან, მხედველობაში არ მიიღება ამ პროდუქტებში სანელებლების, კონსერვანტების
სახით ან სხვა მიზნით დამატებული ნებისმიერი ინგრედიენტების მცირე რაოდენობა. ეს
პროდუქტები მცირე რაოდენობით შეიძლება შეიცავდნენ პატარა, თვალით ხილულ ბოსტნეულის
ნაჭრებს. 2005 10 სუბპოზიციას წამყვანი ადგილი უჭირავს 2005 სასაქონლო პოზიციაში სხვა
სუბპოზიციებს შორის.
2. 2007 10 სუბპოზიციაში ტერმინი „ჰომოგენიზებული მზა პროდუქტები“ ნიშნავს მზა
პროდუქტებს ხილისაგან, წვრილად დაჭრილსა და დაფასოებულს, საცალო ვაჭრობისათვის ჩვილ
ან ადრეული ასაკის ბავშვთა კვებისა ან დიეტური კვების სახით საფუთავებში ნეტო-მასით არა
უმეტეს 250 გ-ისა. ამასთან, მხედველობაში არ მიიღება ამ პროდუქტებში სანელებლების,
კონსერვანტების სახით ან სხვა მიზნით დამატებული ნებისმიერი ინგრედიენტების მცირე
რაოდენობა. ეს პროდუქტები მცირე რაოდენობით შეიძლება შეიცავდნენ ხილის პატარა, თვალით
ხილულ ნაჭრებს. 2007 10 სუბპოზიციას წამყვანი ადგილი უჭირავს 2007 სასაქონლო პოზიციაში სხვა
სუბპოზიციებს შორის.

3. 2009 12, 2009 21, 2009 31, 2009 41, 2009 61 და 2009 71 სუბპოზიციებში ტერმინი „ბრიქსის
რიცხვი“ ნიშნავს უშუალოდ ბრიქსის აერომეტრიდან ამოკითხულ აერომეტრული გრადუსების
რიცხვს ან რეფრაქტომეტრზე მიღებულ გარდატეხის მაჩვენებელს, რომელიც გამოხატავს საქაროზას
პროცენტულ შემცველობას 20ºC -ზე ან 20ºC -ზე გადაანგარიშებით, თუ მაჩვენებელი ამოკითხულია
სხვა ტემპერატურაზე.
დამატებითი შენიშვნები:
1. 2001 სასაქონლო პოზიციაში ბოსტნეული, ხილი, კაკალი და მცენარეთა სხვა საკვებად
ვარგისი ნაწილები ძმრისა ან ძმარმჟავას დამატებით მომზადებული ან დაკონსერვებული უნდა
შეიცავდნენ 0,5 მას.% ან მეტ თავისუფალ აქროლად მჟავას ძმარმჟავაზე გადაანგარიშებით. ამის
გარდა 2001 90 500 00 ქვესუბპოზიციის სოკოებში მარილის შემცველობა არ უნდა აღემატებოდეს 2,5
მას.%.
2. ა) მოცემული ჯგუფის პროდუქტებში საქაროზას (შაქრის შემცველობა) სახით გამოხატული
სხვადასხვა შაქრის შემცველობა, შეესაბამება რეფრაქტომეტრის ჩვენებას 20C ტემპერატურაზე,
გამრავლებულს შემდეგ კოეფიციენტებზე:
– 0,93 – 2008 20-–2008 80, 2008 93, 2008 97 და 2008 99 სუბპოზიციების პროდუქტებისათვის;
– 0,95 – დანარჩენი სასაქონლო პოზიციების პროდუქტებისათვის.
თუმცა საქაროზას (შაქრის შემცველობა) სახით გამოხატული სხვადასხვა შაქრის შემცველობა
ამ ჯგუფის შემდეგ პროდუქტებში:
— პროდუქტები წარმოებული ზღვის და სხვა წყალმცენარეების ფუძეზე, მომზადებული ან
დაკონსერვებული სხვა ხერხით გარდა მე-12 ჯგუფში აღწერილისა;
— პროდუქტები წარმოებული მანიოკას, მარანთას, სალეპის, ტოპინამბურის, ტკბილი
კარტოფილის (ბატატი) და 0714 სასაქონლო პოზიციის ანალოგიური ძირნაყოფების და
ბოლქვნაყოფების ფუძეზე სახამებლის ან ინულინის მაღალი შემცველობით;
— პროდუქტები წარმოებული ვაზის ფოთლის ფუძეზე;
შეესაბამება

მნიშვნელობას,

მიღებულს

მაღალეფექტური

თხევადი

ქრომატოგრაფიის

მეთოდის (HPLC მეთოდი) გამოყენებით მიღებული მონაცემების გამოთვლით, შემდეგი ფორმულის
გამოყენებით:
S + (G + F) × 0,95;
სადაც:
„S“ წარმოადგენს სახაროზას შემცველობას განსაზღვრულს HPLC მეთოდით;
“F” წარმოადგენს ფრუქტოზას შემცველობას განსაზღვრულს HPLC მეთოდით;
“G” წარმოადგენს გლუკოზას შემცველობას განსაზღვრულს HPLC მეთოდით.
ბ)

„ბრიქსის

რიცხვი“,

მოყვანილი

2009

პოზიციის

სუბპოზიციებში

შეესაბამება

რეფრაქტომეტრის ციფრულ მაჩვენებელს 20C ტემპერატურაზე.
3. 2008 20–2008 80, 2008 93, 2008 97 და 2008 99 სუბპოზიციების პროდუქტები უნდა
განიხილებოდეს როგორც შაქრის დანამატების შემცველები, თუ მათში მასის მიხედვით „შაქრის
შემცველობა“ აჭარბებს ქვემოთ მოყვანილ პროცენტს, ნაყოფის ან მცენარეთა საკვებად ვარგისი
ნაწილების სახეობის მიხედვით:
– ანანასი და ყურძენი: 13%,
– დანარჩენი ნაყოფები, ნაყოფების ნარევების ჩათვლით და მცენარეთა საკვებად ვარგისი სხვა
ნაწილები: 9%.

4. 2008 30 11–2008 30 39, 2008 40 11–2008 40 39, 2008 50 11–2008 50 59, 2008 60 11–2008 60 39, 2008
70 11–2008 70 59, 2008 80 11–2008 80 39, 2008 93 11–2008 93 29, 2008 97 12–2008 97 38 და 2008 99 110
00–2008 99 400 00 ქვესუბპოზიციებში შემდეგ ტერმინებს აქვთ ქვემოთ მოყვანილი მნიშვნელობები:
– „სპირტის ფაქტიური კონცენტრაცია მასის მიხედვით“ – 100 კგ. პროდუქტში სუფთა სპირტის
შემცველობა კილოგრამებში,
– „მას.%“ – სპირტის კონცენტრაცია მასის მიხედვით.
5. ა) 2009 სასაქონლო პოზიციის პროდუქტებში დამატებული შაქრის შემცველობა შეესაბამება
„შაქრის შემცველობას“ მინუს ქვემოთ მოყვანილი ციფრი, წვენის სახეობის მიხედვით:
– ლიმონის ან ტომატის წვენი: 3,
– ყურძნის წვენი: 15,
– ხილისა და ბოსტნეულის დანარჩენი წვენები, წვენების ნა-რე-ვების ჩათვლით: 13.
5 ბ). შაქარნამატი ხილის წვენები, რომლის ბრიქსის რიცხვი არ აღემატება 67-ს და რომელიც
შეიცავს 50 მას.%-ზე ნაკლებ ხილის წვენს მათ ნატურალურ მდგომარეობაში, მიღებულს ხილისაგან
ან კონცენტრირებული წვენის გაზავების გზით, კარგავენ 2009 სასაქონლო პოზიციის ხილის
წვენების საწყის თვისებებს.
5 ბ) ნაწილი არ გამოიყენება კონცენტრირებულ ნატურალურ ხილის წვენებთან მიმართებაში,
შესაბამისად კონცენტრირებული ნატურალური ხილის წვენები ჩაირთვება 2009 სასაქონლო
პოზიციაში.
6. 2009 69 510 00 და 2009 69 710 00 ქვესუბპოზიციებში ტერმინი, „კონცენტრირებული ყურძნის
წვენი (ყურძნის ტკბილის ჩათვლით)“, ნიშნავს ყურძნის წვენს (ყურძნის ტკბილის ჩათვლით),
რომლისთვისაც რეფრაქტომეტრის ჩვენება 20C ტემპერატურაზე შეადგენს არანაკლებ 50,9 %-ს.
7. 2001 90 92, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 10 91, 2007 99 93, 2008 97 03, 2008 97 05, 2008 97 12, 2008
97 16, 2008 97 32, 2008 97 36, 2008 97 51, 2008 97 72, 2008 97 76, 2008 97 92, 2008 97 94, 2008 97 17, 2008
99 24, 2008 99 31, 2008 99 36, 2008 99 38, 2008 99 48, 2008 99 63, 2009 89 34, 2009 89 36, 2009 89 73, 2009
89 85, 2009 89 88, 2009 89 97, 2009 90 92, 2009 90 95, და 2009 90 97 ქვესუბპოზიციებში „ტროპიკული
ნაყოფები“ მოიცავს გუაიავას, მანგოს, მანგუსტანის ანუ გარცინიის, პაპაიას, თამარჰინდის,
ანაკარდიას, ანუ აკაჟუს, ლიჩის, ჯეკ-ფრუტის, ანუ პურის ხის, საპოდილას, პასიფლორას, ანუ ვნების
ყვავილს, კარამბოლასა და პიტაიას ნაყოფებს.
8. 2001 90 92, 2006 00 35, 2006 00 91, 2007 99 93, 2008 19 12, 2008 19 92, 2008 97 03, 2008 97 05 , 2008
97 12, 2008 97 16, 2008 97 32, 2008 97 36, 2008 97 51, 2008 97 72, 2008 97 76, 2008 97 92, 2008 97 94 და
2008 97 97 ქვესუბპოზიციებში „ტროპიკული კაკალი“ მოიცავს ქოქოსის კაკალს, კეშიუს,
ბრაზილიურ კაკალს, ფუფალას (ან საღეჭი პილპილი), კოლას კაკალსა და მაკადამიის კაკალს.
9. ზღვის ან სხვა წყალმცენარეები მომზადებული სხვა ხერხით მე-12 ჯგუფში მითითებულის
გარდა, ისეთი როგორიც არის მოხარშვა, შეწვა, სუნელ-სანელებლების დამატება ან შაქრის დამატება
ჩაირთვება მე-20 ჯგუფში, როგორც პროდუქტები სხვა მცენარეთა ნაწილებისგან. ზღვის ან სხვა
წყალმცენარეები ახალი, გაცივებული, გაყინული ან ხმელი, დამსხვრეული ან დაუმსხვრეველი
ჩაირთვება 1212 სასაქონლო პოზიციაში.
10. ტერმინი „ჩვილ ან ადრეული ასაკის ბავშვთა კვება“ ნიშნავს საკვებ პროდუქტებს,
განკუთვნილს 3 წლამდე ბავშვებისთვის.
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

2001

ბოსტნეული, ხილი, კაკალი და მცენარეთა საკვებად ვარგისი სხვა ნაწილები, დამზადებული ან
დაკონსერვებული ძმრისა ან ძმარმჟავას დამატებით

2001 10 000 00

– კიტრი და კორნიშონი

2001 90

– დანარჩენი:

2001 90 100 00

– – მანგოს ჩუტნი

—

2001 90 200 00

– – Capsicum გვარის ნაყოფები , ტკბილი წიწაკისა და ბაჰარის გარდა

—

2001 90 300 00

– – შაქრის სიმინდი (Zea mays var. saccharata)

—

2001 90 400 00

– – ჩინური კარტოფილი, ტკბილი კარტოფილი, ანუ ბატატი და ანალოგიური საკვებად ვარგისი მცენარეთა
ნაწილები, სახამებლის შემცველობით 5 მას.% ან მეტი

—

—

2001 90 500 00

– – სოკო

—

2001 90 650 00

– – ზეთისხილი

—

2001 90 700 00

– – ტკბილი წიწაკა

—

2001 90 920 00

– – ტროპიკული ნაყოფები და ტროპიკული კაკალი; პლამის გული

—

2001 90 970 00

– – დანარჩენი

—

2002

პომიდორი, დამზადებული ან დაკონსერვებული ძმრისა ან ძმარმჟავას დამატების გარეშე:

2002 10

– პომიდორი მთლიანი ან ნაწილებად დაჭრილი:

2002 10 100 00

– – გასუფთავებული

—

2002 10 900 00

– – დანარჩენი

—

2002 90

– დანარჩენი:
– – მშრალი ნივთიერების შემცველობით 12 მას.%-ზე ნაკლები:

2002 90 110 00

– – – პირველად საფუთავებში ნეტო მასით 1 კგ-ზე მეტი

—

2002 90 190 00

– – – პირველად საფუთავებში ნეტო მასით არა უმეტეს 1 კგ-ისა

—

– – მშრალი ნივთიერების შემცველობით არანაკლები 12 მას.%-ისა, მაგრამ არა უმეტეს 30 მას.%-ისა:
2002 90 310 00

– – – პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით 1 კგ-ზე მეტი

—

2002 90 390 00

– – – პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით არა უმეტეს 1 კგ-ისა

—

– – მშრალი ნივთიერების შემცველობით 30 მას.%-ზე მეტი:
2002 90 910 00

– – – პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით 1 კგ-ზე მეტი

—

2002 90 990 00

– – – პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით არა უმეტეს 1 კგ-ისა

—

2003

სოკო და ტრიუფელი, დამზადებული ან დაკონსერვებული ძმრისა ან ძმარმჟავას დამატების გარეშე:

2003 10

– Agaricus გვარის სოკოები:

2003 10 200 00

– – წინასწარ დაკონსერვებული, სრულად თბურად დამუშავებული

—

2003 10 300 00

– – დანარჩენი

—

2003 90

– დანარჩენი:

2003 90 100 00

– – ტრუფელი

—

2003 90 900 00

– – დანარჩენი

—

2004

სხვა ბოსტნეული, დამზადებული ან დაკონსერვებული ძმრისა ან ძმარმჟავას დამატების გარეშე,
გაყინული, 2006 სასაქონლო პოზიციის პროდუქტების გარდა:

2004 10

– კარტოფილი:

2004 10 100 00

– – თბურად დამუშავებული, სხვა რომელიმე ხერხით მოუმზადებელი

—

– – დანარჩენი:
2004 10 910 00

– – – მსხვილი და წმინდა ნაფქვავი ფქვილისა ან ფანტელების სახით

—

2004 10 990 00

– – – დანარჩენი

—

2004 90

– დანარჩენი ბოსტნეული და ბოსტნეულის ნარევები:

2004 90 100 00

– – შაქრის სიმინდი (Zea mays var. saccharata)

—

2004 90 300 00

– – კომბოსტოს მწნილი, კაპარი და ზეთისხილი

—

2004 90 500 00

– – ბარდა (Pisum sativum) და ნედლი ლობიო Phaseolus spp., ჭოტოსანი

—

– – დანარჩენი, ნარევების ჩათვლით:
2004 90 910 00

– – – ხახვი, თბურად დამუშავებული, სხვა რომელიმე ხერხით მოუმზადებელი

—

2004 90 980 00
2005

– – – დანარჩენი

—

სხვა ბოსტნეული, დამზადებული ან დაკონსერვებული ძმრისა ან ძმარმჟავას დამატების გარეშე,
გაუყინავი, 2006 სასაქონლო პოზიციის პროდუქტების გარდა:

2005 10

– ჰომოგენიზებული ბოსტნეული:

2005 10 001 00

– – ბავშვთა კვებისათვის

—

2005 10 009 00

– – დანარჩენი

—

2005 20

– კარტოფილი:

2005 20 100 00

– – მსხვილი და წმინდა ნაფქვავი ფქვილისა ან ფანტელების სახით

—

– – დანარჩენი:
2005 20 200 00

– – – პატარა ნაჭრებად დაჭრილი, შემწვარი ან გამომშრალი, მარილიანი ან უმარილო, არომატიზებული ან
არაარომატიზებული, ჰერმეტულ საფუთავებში, უშუალო მოხმარებისათვის ვარგისი

—

2005 20 800 00

– – – დანარჩენი

—

2005 40 000 00

– ბარდა (Pisum sativum)

—

– ლობიო (Vigna spp., Phaseolus spp.):
2005 51 000 00

– – ლობიო დაჩურჩული

—

2005 59 000 00

– – დანარჩენი

—

2005 60 000 00

– სატაცური

—

2005 70 00

– ზეთისხილი:

2005 70 000 01

– – პირველად საფუთავებში ნეტო მასით არა უმეტეს 5 კგ-ისა

—

2005 70 000 09

– – დანარჩენი

—

2005 80 000 00

– შაქრის სიმინდი (Zea mays var. saccharata)

—

– დანარჩენი ბოსტნეული და ბოსტნეულის ნარევები:
2005 91 000 00

– – ნორჩი ბამბუკი (ყლორტი)

2005 99

– – დანარჩენი:

2005 99 100 00

– – – Capsicum გვარის ნაყოფები, ტკბილი წიწაკისა და ბაჰარის გარდა

—

2005 99 300 00

– – – კაპარი

—

2005 99 500 00

– – – არტიშოკი

—

2005 99 600 00

– – – სტაფილო

—

2005 99 800 00

– – – დანარჩენი

—

2006 00
2006 00 100 00

—

ბოსტნეული, ხილი, კაკალი, ნაყოფების ქერქი ან მცენარეთა სხვა ნაწილები, შაქრით დაკონსერვებული
(შაქრის სიროფით გაჟღენთილი, მოსარკლული ან დაშაქრული):
– კოჭა

—

– დანარჩენი:
– – შაქრის შემცველობით 13 მას.%-ზე მეტი:
2006 00 310 00

– – – ალუბალი და ბალი

—

2006 00 350 00

– – – ტროპიკული ნაყოფები და ტროპიკული კაკალი

—

2006 00 380 00

– – – დანარჩენი

—

– – დანარჩენი:
2006 00 910 00

– – – ტროპიკული ნაყოფები და ტროპიკული კაკალი

—

2006 00 990 00

– – – დანარჩენი

—

2007

ჯემი, ხილის ჟელე, მარმელადები, ხილისა ან კაკლის პიურე, ხილისა ან კაკლის პასტა, თბური
დამუშავებით მიღებული, მათ შორის შაქრისა ან სხვა დამატკბობელი ნივთიერებების დამატებით:

2007 10

– ჰომოგენიზებული მზა პროდუქტები:

2007 10 10

– – შაქრის შემცველობით 13 მას.%-ზე მეტი:

2007 10 101 00

– – – ბავშვთა კვებისათვის

—

2007 10 109 00

– – – დანარჩენი

—

– – დანარჩენი:
2007 10 91

– – – ტროპიკული ნაყოფების:

2007 10 911 00

– – – – ბავშვთა კვებისათვის

—

2007 10 919 00

– – – – დანარჩენი

—

2007 10 99

– – – დანარჩენი:

2007 10 991 00

– – – – ბავშვთა კვებისათვის

—

2007 10 999 00

– – – – დანარჩენი

—

– დანარჩენი:
2007 91

– – ციტრუსების:

2007 91 100 00

– – – შაქრის შემცველობით 30 მას.%-ზე მეტი

—

2007 91 300 00

– – – შაქრის შემცველობით 13 მას.%-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 30 მას.%-ისა

—

2007 91 900 00

– – – დანარჩენი

—

2007 99

– – დანარჩენი:
– – – შაქრის შემცველობით 30 მას.%-ზე მეტი:

2007 99 100 00
2007 99 200 00

– – – – Prunus გვარის სახეობების ქლიავის პიურე და პასტა, პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით 100 კგზე მეტი, სამრეწველო დამუშავებისათვის
– – – – წაბლის პიურე და პასტა

—
—

– – – – დანარჩენი:
2007 99 310 00

– – – – – ალუბლისა და ბლის

—

2007 99 330 00

– – – – – მარწყვისა და ხენდროს

—

2007 99 350 00

– – – – – ჟოლოს

—

2007 99 390 00

– – – – – დანარჩენი

—

2007 99 500 00

– – – შაქრის შემცველობით 13 მას.%-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 30 მას.%-ისა

—

– – – დანარჩენი:
2007 99 930 00

– – – – ტროპიკული ნაყოფებისა და ტროპიკული კაკლის

—

2007 99 970 00

– – – – დანარჩენი

—

ხილი, კაკალი და საკვებად ვარგისი მცენარეთა სხვა ნაწილები, სხვა ხერხით დამზადებული ან
2008

დაკონსერვებული, შაქრის, სხვა დამატკბობელი ნივთიერებების ან სპირტის დანამატების შემცველობით
ან მათ გარეშე, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:
– კაკალი, არაქისი და სხვა თესლები, ერთმანეთში შერეული ან შეურეველი:

2008 11

– – არაქისი:

2008 11 100 00

– – – არაქისის პასტა

—

– – – დანარჩენი, პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით:
2008 11 910 00

– – – – 1 კგ-ზე მეტი

—

– – – – არა უმეტეს 1 კგ-ისა:
2008 11 960 00

– – – – – მოხალული

—

2008 11 980 00

– – – – – დანარჩენი

—

2008 19

– – დანარჩენი, ნარევების ჩათვლით:
– – – პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით 1 კგ-ზე მეტი:

2008 19 120 00

– – – – ტროპიკული კაკალი; ნარევები, ტროპიკული კაკლის შემცველობით 50 მას.% ან მეტი

—

– – – – დანარჩენი:
2008 19 130 00

– – – – – მოხალული ნუში და ფისტა

—

2008 19 190 00

– – – – – დანარჩენი

—

– – – პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით არა უმეტეს 1 კგ-ისა:
2008 19 920 00

– – – – ტროპიკული კაკალი; ნარევები, ტროპიკული კაკლის შემცველობით 50 მას.% ან მეტი

—

– – – – დანარჩენი:
– – – – – მოხალული კაკალი:
2008 19 930 00

– – – – – – ნუში და ფისტა

—

2008 19 950 00

– – – – – – დანარჩენი

—

2008 19 990 00

– – – – – დანარჩენი

—

2008 20

– ანანასი:
– – სპირტიანი დანამატების შემცველი:
– – – პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით 1 კგ-ზე მეტი:

2008 20 110 00

– – – – შაქრის შემცველობით 17 მას.%-ზე მეტი

—

2008 20 190 00

– – – – დანარჩენი

—

– – – პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით არა უმეტეს 1 კგ-ისა:
2008 20 310 00

– – – – შაქრის შემცველობით 19 მას.%-ზე მეტი

—

2008 20 390 00

– – – – დანარჩენი

—

– – სპირტიანი დანამატების გარეშე:
– – – შაქრის დანამატების შემცველი, პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით 1 კგ-ზე მეტი:
2008 20 510 00

– – – – შაქრის შემცველობით 17 მას.%-ზე მეტი

—

2008 20 590 00

– – – – დანარჩენი

—

– – – შაქრის დანამატების შემცველი, პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით არა უმეტეს 1 კგ-ისა:
2008 20 710 00

– – – – შაქრის შემცველობით 19 მას.%-ზე მეტი

—

2008 20 790 00

– – – – დანარჩენი

—

2008 20 900 00

– – – შაქრის დანამატების გარეშე

—

2008 30

– ციტრუსების:
– – სპირტიანი დანამატების შემცველი:
– – – შაქრის შემცველობით 9 მას.%-ზე მეტი:

2008 30 110 00

– – – – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით არა უმეტეს 11,85 მას.%-ისა

—

2008 30 190 00

– – – – დანარჩენი

—

– – – დანარჩენი:
2008 30 310 00

– – – – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით არა უმეტეს 11,85 მას.%-ისა

—

2008 30 390 00

– – – – დანარჩენი

—

– – სპირტიანი დანამატების გარეშე:
– – – შაქრის დანამატების შემცველი, პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით 1 კგ-ზე მეტი:
2008 30 510 00
2008 30 550 00
2008 30 590 00

– – – – გრეიპფრუტის ნაწილაკები, პოლემოს ჩათვლით
– – – – მანდარინი (ტანჟერინისა და სატსუმას ჩათვლით); კლემენტინი, ვილკინგი და ციტრუსების სხვა
ანალოგიური ჰიბრიდები
– – – – დანარჩენი

—
—
—

– – – შაქრის დანამატების შემცველი, პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით არა უმეტეს 1 კგ-ისა:
2008 30 710 00
2008 30 750 00

– – – – გრეიპფრუტის ნაწილაკები, პოლემოს ჩათვლით
– – – – მანდარინი (ტანჟერინისა და უნშიუ მანდარინის ჩათვლით); კლემენტინი, ვილკინგი და
ციტრუსების სხვა ანალოგიური ჰიბრიდები

—
—

2008 30 790 00

– – – – დანარჩენი

—

2008 30 900 00

– – – შაქრის დანამატების გარეშე

—

2008 40

– მსხალი:
– – სპირტიანი დანამატების შემცველი:
– – – პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით 1 კგ-ზე მეტი:
– – – – შაქრის შემცველობით 13 მას.%-ზე მეტი:

2008 40 110 00

– – – – – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით არა უმეტეს 11,85 მას.%-ისა

—

2008 40 190 00

– – – – – დანარჩენი

—

– – – – დანარჩენი:
2008 40 210 00

– – – – – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით არა უმეტეს 11,85 მას.%-ისა

—

2008 40 290 00

– – – – – დანარჩენი

—

– – – პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით არა უმეტეს 1 კგ-ისა:
2008 40 310 00

– – – – შაქრის შემცველობით 15 მას.%-ზე მეტი

—

2008 40 390 00

– – – – დანარჩენი

—

– – სპირტიანი დანამატების გარეშე:
– – – შაქრის დანამატების შემცველი, პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით 1 კგ-ზე მეტი:
2008 40 510 00

– – – – შაქრის შემცველობით 13 მას.%-ზე მეტი

—

2008 40 590 00

– – – – დანარჩენი

—

– – – შაქრის დანამატების შემცველი, პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით არა უმეტეს 1 კგ-ისა:
2008 40 710 00

– – – – შაქრის შემცველობით 15 მას.%-ზე მეტი

—

2008 40 790 00

– – – – დანარჩენი

—

2008 40 900 00

– – – შაქრის დანამატების გარეშე

—

2008 50

– გარგარი:
– – სპირტიანი დანამატების შემცველი:
– – – პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით 1 კგ-ზე მეტი:
– – – – შაქრის შემცველობით 13 მას.%-ზე მეტი:

2008 50 110 00

– – – – – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით არა უმეტეს 11,85 მას.%-ისა

—

2008 50 190 00

– – – – – დანარჩენი

—

– – – – დანარჩენი:
2008 50 310 00

– – – – – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით არა უმეტეს 11,85 მას.%-ისა

—

2008 50 390 00

– – – – – დანარჩენი

—

– – – პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით არა უმეტეს 1 კგ-ისა:
2008 50 510 00

– – – – შაქრის შემცველობით 15 მას.%-ზე მეტი

—

2008 50 590 00

– – – – დანარჩენი

—

– – სპირტიანი დანამატების გარეშე:
– – – შაქრის დანამატების შემცველი, პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით 1 კგ-ზე მეტი:
2008 50 610 00

– – – – შაქრის შემცველობით 13 მას.%-ზე მეტი

—

2008 50 690 00

– – – – დანარჩენი

—

– – – შაქრის დანამატების შემცველი, პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით არა უმეტეს 1 კგ-ისა:
2008 50 710 00

– – – – შაქრის შემცველობით 15 მას.%-ზე მეტი

—

2008 50 790 00

– – – – დანარჩენი

—

– – – შაქრის დანამატების გარეშე, პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით:
2008 50 920 00

– – – – 5 კგ ან მეტი

—

2008 50 980 00

– – – – 5კგ-ზე ნაკლები

—

2008 60

– ალუბალი და ბალი:
– – სპირტიანი დანამატების შემცველი:
– – – შაქრის შემცველობით 9 მას.%-ზე მეტი:

2008 60 110 00

– – – – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით არა უმეტეს 11,85 მას.%-ისა

—

2008 60 190 00

– – – – დანარჩენი

—

– – – დანარჩენი:
2008 60 310 00

– – – – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით არა უმეტეს 11,85 მას.%-ისა

—

2008 60 390 00

– – – – დანარჩენი

—

– – სპირტიანი დანამატების გარეშე:
– – – შაქრის დანამატების შემცველი, პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით:
2008 60 500 00

– – – – 1 კგ ან მეტი

—

2008 60 600 00

– – – – არაუმეტეს 1 კგ

—

– – – შაქრის დანამატების გარეშე, პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით:
2008 60 700 00

– – – – 4,5 კგ ან მეტი

—

2008 60 900 00

– – – – 4,5 კგ-ზე ნაკლები

—

2008 70

– ატამი, ნექტარინის ჩათვლით:

– – სპირტიანი დანამატების შემცველი:
– – – პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით 1 კგ-ზე მეტი:
– – – – შაქრის შემცველობით 13 მას.%-ზე მეტი:
2008 70 110 00

– – – – – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით არა უმეტეს 11,85 მას.%-ისა

—

2008 70 190 00

– – – – – დანარჩენი

—

– – – – დანარჩენი:
2008 70 310 00

– – – – – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით არა უმეტეს 11,85 მას.%-ისა

—

2008 70 390 00

– – – – – დანარჩენი

—

– – – პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით არა უმეტეს 1 კგ-ისა:
2008 70 510 00

– – – – შაქრის შემცველობით 15 მას.%-ზე მეტი

—

2008 70 590 00

– – – – დანარჩენი

—

– – სპირტიანი დანამატების გარეშე:
– – – შაქრის დანამატების შემცველი, პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით 1 კგ-ზე მეტი:
2008 70 610 00

– – – – შაქრის შემცველობით 13 მას.%-ზე მეტი

—

2008 70 690 00

– – – – დანარჩენი

—

– – – შაქრის დანამატების შემცველი, პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით არა უმეტეს 1 კგ-ისა:
2008 70 710 00

– – – – შაქრის შემცველობით 15 მას.%-ზე მეტი

—

2008 70 790 00

– – – – დანარჩენი

—

– – – შაქრის დანამატების გარეშე, პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით:
2008 70 920 00

– – – – 5 კგ ან მეტი

—

2008 70 980 00

– – – – 5 კგ-ზე ნაკლები

—

2008 80

– მარწყვი და ხენდრო:
– – სპირტიანი დანამატების შემცველი:
– – – შაქრის შემცველობით 9 მას.%-ზე მეტი:

2008 80 110 00

– – – – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით არა უმეტეს 11,85 მას.%-ისა

—

2008 80 190 00

– – – – დანარჩენი

—

– – – დანარჩენი:
2008 80 310 00

– – – – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით არა უმეტეს 11,85 მას.%-ისა

—

2008 80 390 00

– – – – დანარჩენი

—

– – სპირტიანი დანამატების გარეშე:
2008 80 500 00

– – – შაქრის დანამატების შემცველი, პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით 1 კგ-ზე მეტი

—

2008 80 700 00

– – – შაქრის დანამატების შემცველი, პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით არა უმეტეს 1 კგ-ისა

—

2008 80 900 00

– – – შაქრის დანამატების გარეშე

—

– დანარჩენი, ნარევების ჩათვლით, 2008 19 სუბპოზიციის ნარევების გარდა:
2008 91 000 00

– – პალმის გული

2008 93

– – შტოში, მოცვი (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea) :

—

– – – სპირტიანი დანამატების შემცველი:
– – – – შაქრის შემცველობით 9 მას.%-ზე მეტი:
2008 93 110 00

– – – – – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით არა უმეტეს 11,85 მას.%-ისა

—

2008 93 190 00

– – – – – დანარჩენი

—

– – – – დანარჩენი:
2008 93 210 00

– – – – – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით არა უმეტეს 11,85 მას.%-ისა

—

2008 93 290 00

– – – – – დანარჩენი

—

– – – სპირტიანი დანამატების გარეშე:
2008 93 910 00

– – – – შაქრის დანამატების შემცველი, პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით 1 კგ-ზე მეტი

—

2008 93 930 00

– – – – შაქრის დანამატების შემცველი, პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით არა უმეტეს 1 კგ-ისა

—

2008 93 990 00

– – – – შაქრის დანამატების გარეშე

—

2008 97

– – ნარევები:
– – – ტროპიკული კაკლები და ტროპიკული ხილი, ტროპიკული კაკლის შემცველობით 50 მას.% ან მეტი:

2008 97 030 00

– – – – პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით 1 კგ-ზე მეტი

—

2008 97 050 00

– – – – პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით არა უმეტეს 1 კგ-ისა

—

– – – დანარჩენი:
– – – – სპირტიანი დანამატების შემცველი:
– – – – – შაქრის შემცველობით 9 მას.%-ზე მეტი:
– – – – – – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით არა უმეტეს 11,85 მას.%-ისა:
2008 97 120 00
2008 97 140 00

– – – – – – – ტროპიკული ხილისგან (50 მას.% ან მეტი ტროპიკული კაკლების და ტროპიკული ხილის
ნარევების ჩათვლით)
– – – – – – – დანარჩენი

—
—

– – – – – – დანარჩენი:
2008 97 160 00
2008 97 180 00

– – – – – – – ტროპიკული ხილისგან (50 მას.% ან მეტი ტროპიკული კაკლების და ტროპიკული ხილის
ნარევების ჩათვლით)
– – – – – – – დანარჩენი

—
—

– – – – – დანარჩენი:
– – – – – – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით არა უმეტეს 11,85 მას.%-ისა:
2008 97 320 00
2008 97 340 00

– – – – – – – ტროპიკული ხილისგან (50 მას.% ან მეტი ტროპიკული კაკლების და ტროპიკული ხილის
ნარევების ჩათვლით)
– – – – – – – დანარჩენი

—
—

– – – – – – დანარჩენი:
2008 97 360 00
2008 97 380 00

– – – – – – – ტროპიკული ხილისგან (50 მას.% ან მეტი ტროპიკული კაკლების და ტროპიკული ხილის
ნარევების ჩათვლით)
– – – – – – – დანარჩენი

—
—

– – – – სპირტიანი დანამატების გარეშე:
– – – – – შაქრის დანამატების შემცველი:
– – – – – – პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით 1 კგ-ზე მეტი:
2008 97 510 00
2008 97 590 00

– – – – – – – ტროპიკული ხილისგან (50 მას.% ან მეტი ტროპიკული კაკლების და ტროპიკული ხილის
ნარევების ჩათვლით)
– – – – – – – დანარჩენი

—
—

– – – – – – დანარჩენი :
– – – – – – – ნაყოფების ნარევები, რომელშიც შემავალი თითოეული კომპონენტის წილი არ აღემატება
მთლიანი მასის 50 მას.%-ს:
2008 97 720 00
2008 97 740 00

– – – – – – – – ტროპიკული ხილისგან (50 მას.% ან მეტი ტროპიკული კაკლების და ტროპიკული ხილის
ნარევების ჩათვლით)
– – – – – – – – დანარჩენი

—
—

– – – – – – – დანარჩენი:
2008 97 760 00
2008 97 780 00

– – – – – – – – ტროპიკული ხილისგან (50 მას.% ან მეტი ტროპიკული კაკლების და ტროპიკული ხილის
ნარევების ჩათვლით)
– – – – – – – – დანარჩენი

—
—

– – – – – შაქრის დანამატების გარეშე, პირველად საფუთავებში ნეტო მასით:
– – – – – – 5კგ დამეტი:
2008 97 920 00
2008 97 930 00

– – – – – – – ტროპიკული ხილისგან (50 მას.% ან მეტი ტროპიკული კაკლების და ტროპიკული ხილის
ნარევების ჩათვლით)
– – – – – – – დანარჩენი

—
—

– – – – – – 4,5 კგ ან მეტი, მაგრამ 5 კგ-ზე ნაკლები:
2008 97 940 00
2008 97 960 00

– – – – – – – ტროპიკული ხილისგან (50 მას.% ან მეტი ტროპიკული კაკლების და ტროპიკული ხილის
ნარევების ჩათვლით)
– – – – – – – დანარჩენი
– – – – – – 4,5 კგ-ზე ნაკლები:

—
—

2008 97 970 00

– – – – – – – ტროპიკული ხილისგან (50 მას.% ან მეტი ტროპიკული კაკლების და ტროპიკული ხილის
ნარევების ჩათვლით)

2008 97 980 00

– – – – – – – დანარჩენი

2008 99

– – დანარჩენი:

—
—

– – – სპირტიანი დანამატების შემცველი:
– – – – კოჭა:
2008 99 110 00

– – – – – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით არა უმეტეს 11,85 მას.%-ისა

—

2008 99 190 00

– – – – – დანარჩენი

—

– – – – ყურძენი:
2008 99 210 00

– – – – – შაქრის შემცველობით 13 მას.%-ზე მეტი

—

2008 99 230 00

– – – – – დანარჩენი

—

– – – – დანარჩენი:
– – – – – შაქრის შემცველობით 9 მას.%-ზე მეტი:
– – – – – – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით არა უმეტეს 11,85 მას.%-ისა:
2008 99 240 00

– – – – – – – ტროპიკული ხილი

—

2008 99 280 00

– – – – – – – დანარჩენი

—

– – – – – – დანარჩენი:
2008 99 310 00

– – – – – – – ტროპიკული ხილი

—

2008 99 340 00

– – – – – – – დანარჩენი

—

– – – – – დანარჩენი:
– – – – – – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით არა უმეტეს 11,85 მას.%-ისა:
2008 99 360 00

– – – – – – – ტროპიკული ხილი

—

2008 99 370 00

– – – – – – – დანარჩენი

—

– – – – – – დანარჩენი:
2008 99 380 00

– – – – – – – ტროპიკული ხილი

—

2008 99 400 00

– – – – – – – დანარჩენი

—

– – – სპირტიანი დანამატების გარეშე:
– – – – შაქრის დანამატების შემცველობით, პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით 1 კგ-ზე მეტი:
2008 99 410 00

– – – – – კოჭა

—

2008 99 430 00

– – – – – ყურძენი

—

2008 99 450 00

– – – – – Prunus გვარის სახეობების ქლიავი

—

2008 99 480 00

– – – – – ტროპიკული ხილი

—

2008 99 490 00

– – – – – დანარჩენი

—

– – – – შაქრის დანამატების შემცველობით, პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით არა უმეტეს 1 კგ-ისა:
2008 99 510 00

– – – – – კოჭა

—

2008 99 630 00

– – – – – ტროპიკული ხილი

—

2008 99 67

– – – – – დანარჩენი:

2008 99 670 01

– – – – – – ყურძენი

—

2008 99 670 09

– – – – – – დანარჩენი

—

– – – – შაქრის დანამატების გარეშე:
– – – – – Prunus გვარის სახეობების ქლიავი, პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით:
2008 99 720 00

– – – – – – 5 კგ ან მეტი

—

2008 99 780 00

– – – – – – 5 კგ-ზე ნაკლები

—

2008 99 850 00

– – – – – სიმინდი, შაქრის სიმინდის გარდა (Zea mays var. saccharata)

—

2008 99 910 00
2008 99 990 00

– – – – – ჩინური კარტოფილი, ტკბილი კარტოფილი, ანუ ბატატი და ანალოგიური საკვებად ვარგისი
მცენარეთა ნაწილები, სახამებლის შემცველობით 5 მას.% ან მეტი
– – – – – დანარჩენი

—
—

2009

ხილის წვენები (ყურძნის ბადაგის ჩათვლით) და ბოსტნეულის წვენები, დაუდუღებელი და სპირტის
დანამატების გარეშე, შაქრისა ან სხვა დამატკბობელი ნივთიერებების დამატებით ან მათ გარეშე:
– ფორთოხლის წვენი:

2009 11

– – გაყინული:
– – – ბრიქსის რიცხვით 67-ზე მეტი:

2009 11 110 00

– – – – ღირებულებით არაუმეტეს 30 ევრო 100კგ ნეტო წონაზე

—

2009 11 190 00

– – – – დანარჩენი

—

– – – ბრიქსის რიცხვით არა უმეტეს 67-ისა:
2009 11 910 00

– – – – ღირებულებით არაუმეტეს 30 ევრო 100კგ ნეტო წონაზე და შაქრის დანამატების შემცველობით 30
მას.%-ზე მეტი

—

2009 11 990 00

– – – – დანარჩენი

—

2009 12 000 00

– – გაუყინავი, ბრიქსის რიცხვით არა უმეტეს 20-ისა

—

2009 19

– – დანარჩენი:
– – – ბრიქსის რიცხვით 67-ზე მეტი:

2009 19 110 00

– – – – ღირებულებით არაუმეტეს 30 ევრო 100კგ ნეტო წონაზე

—

2009 19 190 00

– – – – დანარჩენი

—

– – – ბრიქსის რიცხვით 20-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 67-ისა:
2009 19 910 00
2009 19 980 00

– – – – ღირებულებით არაუმეტეს 30 ევრო 100კგ ნეტო წონაზე და შაქრის დანამატების შემცველობით 30
მას.%-ზე მეტი
– – – – დანარჩენი

—
—

– გრეიპფრუტის (თურინჯის ჩათვლით) წვენი:
2009 21 000 00

– – ბრიქსის რიცხვით არა უმეტეს 20-ისა

2009 29

– – დანარჩენი:

—

– – – ბრიქსის რიცხვით 67-ზე მეტი:
2009 29 110 00

– – – – ღირებულებით არაუმეტეს 30 ევრო 100კგ ნეტო წონაზე

—

2009 29 190 00

– – – – დანარჩენი

—

– – – ბრიქსის რიცხვით 20-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 67-ისა:
2009 29 910 00
2009 29 990 00

– – – – ღირებულებით არაუმეტეს 30 ევრო 100კგ ნეტო წონაზე და შაქრის დანამატების შემცველობით 30
მას.%-ზე მეტი
– – – – დანარჩენი

—
—

– ერთი სახეობის ციტრუსების წვენები, დანარჩენი:
2009 31

– – ბრიქსის რიცხვით არა უმეტეს 20-ისა:
– – – ღირებულებით 30 ევროზე მეტი 100კგ ნეტო წონაზე:

2009 31 110 00

– – – – შაქრის დანამატების შემცველობით

—

2009 31 190 00

– – – – შაქრის დანამატების გარეშე

—

– – – ღირებულებით არაუმეტეს 30 ევრო 100კგ ნეტო წონაზე :
– – – – ლიმონის წვენი:
2009 31 510 00

– – – – – შაქრის დანამატების შემცველობით

—

2009 31 590 00

– – – – – შაქრის დანამატების გარეშე

—

– – – – დანარჩენი ციტრუსის წვენი:
2009 31 910 00

– – – – – შაქრის დანამატების შემცველობით

—

2009 31 990 00

– – – – – შაქრის დანამატების გარეშე

—

2009 39

– – დანარჩენი:
– – – ბრიქსის რიცხვით 67-ზე მეტი:

2009 39 110 00

– – – – ღირებულებით არაუმეტეს 30 ევრო 100კგ ნეტო წონაზე

—

2009 39 190 00

– – – – დანარჩენი

—

– – – ბრიქსის რიცხვით 20-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 67-ისა:
– – – – ღირებულებით 30 ევროზე მეტი 100კგ ნეტო წონაზე :

2009 39 310 00

– – – – – შაქრის დანამატების შემცველობით

—

2009 39 390 00

– – – – – შაქრის დანამატების გარეშე

—

– – – – ღირებულებით არაუმეტეს 30 ევრო 100კგ ნეტო წონაზე :
– – – – – ლიმონის წვენი:
2009 39 510 00

– – – – – – შაქრის დანამატების შემცველობით 30 მას.%-ზე მეტი

—

2009 39 550 00

– – – – – – შაქრის დანამატების შემცველობით არაუმეტეს 30 მას.%-ზე

—

2009 39 590 00

– – – – – – შაქრის დანამატების გარეშე

—

– – – – – დანარჩენი ციტრუსის წვენი:
2009 39 910 00

– – – – – – შაქრის დანამატების შემცველობით 30 მას.%-ზე მეტი

—

2009 39 950 00

– – – – – – შაქრის დანამატების შემცველობით არაუმეტეს 30 მას.%-ზე

—

2009 39 990 00

– – – – – – შაქრის დანამატების გარეშე

—

– ანანასის წვენი:
2009 41

– – ბრიქსის რიცხვით არა უმეტეს 20-ისა:

2009 41 920 00

– – – შაქრის დანამატების შემცველი

—

2009 41 990 00

– – – შაქრის დანამატების გარეშე

—

2009 49

– – დანარჩენი:
– – – ბრიქსის რიცხვით 67-ზე მეტი:

2009 49 110 00

– – – – ღირებულებით არაუმეტეს 30 ევრო 100კგ ნეტო წონაზე

—

2009 49 190 00

– – – – დანარჩენი

—

– – – ბრიქსის რიცხვით 20-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 67-ისა:
2009 49 300 00

– – – – ღირებულებით 30 ევროზე მეტი 100კგ ნეტო წონაზე, შაქრის დანამატების შემცველობით

—

– – – – დანარჩენი:
2009 49 910 00

– – – – – შაქრის დანამატების შემცველობით 30 მას.%-ზე მეტი

—

2009 49 950 00

– – – – – შაქრის დანამატების შემცველობით არაუმეტეს 30 მას.%-ზე

—

2009 49 990 00

– – – – – შაქრის დანამატების გარეშე

—

2009 50

– პომიდორის წვენი:

2009 50 100 00

– – შაქრის დანამატების შემცველი

—

2009 50 900 00

– – დანარჩენი

—

– ყურძნის წვენი (ყურძნის ტკბილის ჩათვლით):
2009 61

– – ბრიქსის რიცხვით არა უმეტეს 30-ისა:

2009 61 100 00

– – – ღირებულებით 18 ევროზე მეტი 100კგ ნეტო წონაზე

—

2009 61 900 00

– – – ღირებულებით არაუმეტეს 18 ევრო 100კგ ნეტო წონაზე

—

2009 69

– – დანარჩენი:
– – – ბრიქსის რიცხვით 67-ზე მეტი:

2009 69 110 00

– – – – ღირებულებით არაუმეტეს 22 ევრო 100კგ ნეტო წონაზე

—

2009 69 190 00

– – – – დანარჩენი

—

– – – ბრიქსის რიცხვით 30-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 67-ისა:
– – – – ღირებულებით 18 ევროზე მეტი 100კგ ნეტო წონაზე:
2009 69 510 00

– – – – – კონცენტრირებული

—

2009 69 590 00

– – – – – დანარჩენი

—

– – – – ღირებულებით არაუმეტეს 18 ევრო 100კგ ნეტო წონაზე:
– – – – – შაქრის დანამატების შემცველობით 30 მას.%-ზე მეტი:
2009 69 710 00

– – – – – – კონცენტრირებული

—

2009 69 790 00

– – – – – – დანარჩენი

—

2009 69 900 00

– – – – – დანარჩენი

—

– ვაშლის წვენი:
2009 71

– – ბრიქსის რიცხვით არა უმეტეს 20-ისა:

2009 71 200 00

– – – შაქრის დანამატების შემცველი

—

2009 71 990 00

– – – შაქრის დანამატების გარეშე

—

2009 79

– – დანარჩენი:
– – – ბრიქსის რიცხვით 67-ზე მეტი:

2009 79 110 00

– – – – ღირებულებით არაუმეტეს 22 ევრო 100კგ ნეტო წონაზე

—

2009 79 190 00

– – – – დანარჩენი

—

– – – ბრიქსის რიცხვით 20-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 67-ისა:
2009 79 300 00

– – – – ღირებულებით 18 ევროზე მეტი 100კგ ნეტო წონაზე

—

– – – – დანარჩენი:
2009 79 910 00

– – – – – შაქრის დანამატების შემცველობით 30 მას.%-ზე მეტი

—

2009 79 980 00

– – – – – დანარჩენი

—

– ერთი სახეობის ბოსტნეულისა ან ხილის წვენები, დანარჩენი:
2009 81

– – შტოშის (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idea):
– – – ბრიქსის რიცხვით 67-ზე მეტი:

2009 81 110 00

– – – – ღირებულებით არაუმეტეს 30 ევრო 100კგ ნეტო წონაზე

—

2009 81 190 00

– – – – დანარჩენი

—

– – – ბრიქსის რიცხვით არაუმეტეს 67-სა:
2009 81 310 00

– – – – ღირებულებით 30 ევროზე მეტი 100კგ ნეტო წონაზე, შაქრის დანამატების შემცველობით

—

– – – – დანარჩენი:
2009 81 510 00

– – – – – შაქრის დანამატების შემცველობით 30 მას.%-ზე მეტი

—

2009 81 590 00

– – – – – შაქრის დანამატების შემცველობით არაუმეტეს 30 მას.%-ზე

—

– – – – – შაქრის დანამატების გარეშე:
2009 81 950 00

– – – – – – წვენი Vaccinium macrocarpon მცენარის სახეობისგან

—

2009 81 990 00

– – – – – – დანარჩენი

—

2009 89

– – დანარჩენი:
– – – ბრიქსის რიცხვით 67-ზე მეტი:
– – – – მსხლის წვენი :

2009 89 110 00

– – – – – ღირებულებით არაუმეტეს 22 ევრო 100კგ ნეტო წონაზე

—

2009 89 190 00

– – – – – დანარჩენი

—

– – – – დანარჩენი:
– – – – – ღირებულებით არაუმეტეს 30 ევრო 100კგ ნეტო წონაზე:
2009 89 340 00

– – – – – – წვენები ტროპიკული ხილისგან

—

2009 89 350 00

– – – – – – დანარჩენი

—

– – – – – დანარჩენი:
2009 89 360 00

– – – – – – წვენები ტროპიკული ხილისგან

—

2009 89 380 00

– – – – – – დანარჩენი

—

– – – ბრიქსის რიცხვით არაუმეტეს 67-სა:
– – – – მსხლის წვენი :
2009 89 500 00

– – – – – ღირებულებით 18 ევროზე მეტი 100კგ ნეტო წონაზე, შაქრის დანამატების შემცველი

—

– – – – – დანარჩენი:
2009 89 610 00

– – – – – – შაქრის დანამატების შემცველობით 30 მას.%-ზე მეტი

—

2009 89 630 00

– – – – – – შაქრის დანამატების შემცველობით არაუმეტეს 30 მას.%-ზე

—

2009 89 690 00

– – – – – – შაქრის დანამატების გარეშე:

—

– – – – დანარჩენი:
– – – – – ღირებულებით 30 ევროზე მეტი 100კგ ნეტო წონაზე, შაქრის დანამატების შემცველი:
2009 89 710 00

– – – – – – ბალის და ალუბლის წვენი

—

2009 89 730 00

– – – – – – წვენები ტროპიკული ხილისგან

—

2009 89 790 00

– – – – – – დანარჩენი

—

– – – – – დანარჩენი:
– – – – – – შაქრის დანამატების შემცველობით 30 მას.%-ზე მეტი:
2009 89 850 00

– – – – – – – წვენები ტროპიკული ხილისგან

—

2009 89 860 00

– – – – – – – დანარჩენი

—

– – – – – – შაქრის დანამატების შემცველობით არაუმეტეს 30 მას.%-ზე:
2009 89 880 00

– – – – – – – წვენები ტროპიკული ხილისგან

—

2009 89 890 00

– – – – – – – დანარჩენი

—

– – – – – – შაქრის დანამატების გარეშე:
2009 89 960 00

– – – – – – – ბალის და ალუბლის წვენი

—

2009 89 970 00

– – – – – – – წვენები ტროპიკული ხილისგან

—

2009 89 990 00

– – – – – – – დანარჩენი

—

2009 90

– წვენების ნარევები:
– – ბრიქსის რიცხვით 67-ზე მეტი:
– – – ვაშლის და მსხლის წვენის ნარევი:

2009 90 110 00

– – – – ღირებულებით არაუმეტეს 22 ევრო 100კგ ნეტო წონაზე

—

2009 90 190 00

– – – – დანარჩენი

—

– – – დანარჩნი:
2009 90 210 00

– – – – ღირებულებით არაუმეტეს 30 ევრო 100კგ ნეტო წონაზე

—

2009 90 290 00

– – – – დანარჩენი

—

– – ბრიქსის რიცხვით არაუმეტეს 67-სა:
– – – ვაშლის და მსხლის წვენის ნარევი:
2009 90 310 00
2009 90 390 00

– – – – ღირებულებით არაუმეტეს 18 ევრო 100კგ ნეტო წონაზე და შაქრის დანამატების შემცველობით 30
მას.%-ზე მეტი
– – – – დანარჩენი

—
—

– – – დანარჩნი:
– – – – ღირებულებით 30 ევროზე მეტი 100კგ ნეტო წონაზე:
– – – – – ციტრუსების და ანანსის წვენების ნარევები:
2009 90 410 00

– – – – – – შაქრის დანამატების შემცველობით

—

2009 90 490 00

– – – – – – დანარჩენი

—

– – – – – დანარჩენი:
2009 90 510 00

– – – – – – შაქრის დანამატების შემცველობით

—

2009 90 590 00

– – – – – – დანარჩენი

—

– – – – ღირებულებით არაუმეტეს 30 ევრო 100კგ ნეტო წონაზე:
– – – – – ციტრუსების და ანანსის წვენების ნარევები:
2009 90 710 00

– – – – – – შაქრის დანამატების შემცველობით 30 მას.%-ზე მეტი

—

2009 90 730 00

– – – – – – შაქრის დანამატების შემცველობით არაუმეტეს 30 მას.%-ზე

—

2009 90 790 00

– – – – – – შაქრის დანამატების გარეშე

—

– – – – – დანარჩენი:
– – – – – – შაქრის დანამატების შემცველობით 30 მას.%-ზე მეტი:
2009 90 920 00

– – – – – – – წვენების ნარევები ტროპიკული ხილისგან

—

2009 90 940 00

– – – – – – – დანარჩენი

—

– – – – – – შაქრის დანამატების შემცველობით არაუმეტეს 30 მას.%-ზე :
2009 90 950 00

– – – – – – – წვენების ნარევები ტროპიკული ხილისგან

—

2009 90 960 00

– – – – – – – დანარჩენი

—

– – – – – – შაქრის დანამატების გარეშე:
2009 90 970 00

– – – – – – – წვენების ნარევები ტროპიკული ხილისგან

—

2009 90 980 00

– – – – – – – დანარჩენი

—

ჯგუფი 21
კვების პროდუქტები სხვადასხვა
შენიშვნები:
1. მოცემულ ჯგუფში არ ჩაირთვება:
ა) 0712 სასაქონლო პოზიციის ბოსტნეულის ნარევები;
ბ) ყავის მოხალული შემცვლელები, ყავის ნებისმიერი პროპორციით შემცველი (სასაქონლო
პოზიცია 0901);
გ) ჩაი საგემოვნოარომატული დანამატებით (სასაქონლო პოზიცია 0902);
დ) სუნელ-სანელებლები ან 0904–0910 სასაქონლო პოზიციების დანარჩენი პროდუქტები;
ე) მზა კვების პროდუქტები, გარდა 2103 ან 2104 სასაქონლო პოზიციების პროდუქტებისა,
რომლებიც შეიცავენ 20 მას.%-ზე მეტ ძეხვს, ხორცს, ხორცის სუბპროდუქტებს, სისხლს, თევზს ან
კიბოსნაირებს, მოლუსკებს ან წყლის სხვა უხერხემლოებს ან ამ პროდუქტებს ნებისმიერი
კომბინაციით (ჯგუფი 16);
ვ) საფუარი, გამოსაყენებელი სამკურნალო საშუალებებად და 3003 ან 3004 სასაქონლო
პოზიციის დანარჩენი პროდუქტები; ან
ზ) 3507 სასაქონლო პოზიციის ფერმენტული პრეპარატები.
2. შენიშვნა 1(ბ)-ში მითითებული ნატურალური ყავის მოხალული შემცვლელების
ექსტრაქტები, ჩაირთვება 2101 სასაქონლო პოზიციაში.
3. 2104 სასაქონლო პოზიციაში ტერმინი „ჰომოგენიზებული შედგენილი მზა კვების
პროდუქტები“ აღნიშნავს მზა კვების პროდუქტებს, რომლებიც შედგებიან ორი ან მეტი ძირითადი
კომპონენტის წვრილად დაქუცმაცებული ნარევისაგან, როგორიცაა ხორცი, თევზი, ბოსტნეული,
ხილი, თხილი, კაკალი ან ნუში, საცალო ვაჭრობისათვის დაფასოებული ჩვილ ან ადრეულიი ასაკის
ბავშვთა ან დიეტური კვების სახით, საფუთავებში ნეტო-მასით არა უმეტეს 250 გ-ისა. ამასთან
მხედველობაში

არ

მიიღება

ნებისმიერი

ინგრედიენტების

მცირე

რაოდენობა,

რომელიც

დამატებულია ამ პროდუქტში სანელებლებად, კონსერვანტებისა ან სხვა მიზნებისათვის. ეს
პროდუქტები მცირე რაოდენობით შეიძლება შეიცავდნენ ძირითადი კომპონენტების თვალით
ხილულ პატარა ნაჭრებს.
დამატებითი შენიშვნები:
1. 2106 10 20 და 2106 90 92 ქვესუბპოზიციებში ტერმინი „სახამებელი“ აღნიშნავს აგრეთვე
სახამებლის დაშლის პროდუქტებს.
2. 2106 90 20 ქვესუბპოზიციაში "შედგენილი სპირტიანი ნახევარფაბრიკატები, გარდა
სურნელოვან ნივთიერებებზე დამზადებული პროდუქტებისა, რომლებიც გამოიყენება სასმელების
წარმოებისას" აღნიშნავს შედგენილ სპირტიან ნახევარფაბრიკატების სპირტის კონცენტრაციით 0,5
მოც.%-ზე მეტი.
3. 2106 90 30 ქვესუბპოზიციაში ტერმინი „იზოგლუკოზა“ აღნიშნავს პროდუქტს, მიღებულს
გლუკოზას ან მისი პოლიმერებისაგან, მშრალ მდგომარეობაში ფრუქტოზას შემცველობით
არანაკლებ 10 მას.%-ისა.
4. სხვა საკვები პროდუქტები წარმოდგენილი ისეთ დოზირებულ ფორმებად როგორიცაა
კაფსულები, ტაბლეტები, პასტები და აბები, რომლებიც განკუთვნილია საკვებ დანამატად

გამოყენებისთვის ჩაირთვება 2106 სასაქონლო პოზიციაში, თუ სხვა ადგილას დაუსახელებელია ან
ჩაურთველია.
5. პროდუქტები ყავის, ჩაის ან მატეს (პარაგვაის ჩაი) ან მათი ექსტრაქტების, ესენციების ან
კონცენტრატების ფუძეზე შაქრის შემცველობით 97 მას% და მეტი მშრალ ნივთიერებაზე
გადაანგარიშებით გამოირიცხება 2101 სასაქონლო პოზიციიდან და მისი კლასიფიკაცია მოხდება მე17 ჯგუფში. ამ პროდუქტების ხასიათს აღარ განსაზღვრავს ყავა, ჩაი ან მატე (პარაგვაის ჩაი) ან მათი
ექსტრაქტები, ესენციები ან კონცენტრატები.
6. ტერმინი „ჩვილ ან ადრეული ასაკის ბავშვთა კვება“ ნიშნავს საკვებ პროდუქტებს,
განკუთვნილს 3 წლამდე ბავშვებისთვის.
დამატებითი
პოზიციის დასახელება

სეს ესნ კოდი

ზომის
ერთეული

ყავის, ჩაის ან მატეს (პარაგვაის ჩაის) ექსტრაქტები, ესენციები და კონცენტრატები და მათ ფუძეზე ან ყავის,
2101

ჩაის ან მატეს (პარაგვაის ჩაის) ფუძეზე დამზადებული მზა პროდუქტები; მოხალული ვარდკაჭაჭა და სხვა
მოხალული ყავის შემცვლელნი, და მათი ექსტრაქტები, ესენციები და კონცენტრატები:
– ყავის ექსტრაქტები, ესენციები, კონცენტრატები და მზა პროდუქტები ამ ექსტრაქტების, ესენციების ან
კონცენტრატების ფუძეზე ან ყავის ფუძეზე:

2101 11 000 00

– – ექსტრაქტები, ესენციები და კონცენტრატები

2101 12

– – მზა პროდუქტები ამ ექსტრაქტების, ესენციების ან კონცენტრატების ფუძეზე ან ყავის საფუძველზე:

2101 12 920 00

– – – მზა პროდუქტები ამ ექსტრაქტების, ესენციების ან ყავის კონცენტრატების ფუძეზე

—

2101 12 980 00

– – – დანარჩენი

—

2101 20
2101 20 200 00

—

– ექსტრაქტები, ესენციები და კონცენტრატები ჩაის ან მატესÈ (პარაგვაის ჩაი) და მზა პროდუქტები მათ
ფუძეზე ან ჩაის ან მატეს (პარაგვაის ჩაი) ფუძეზე:
– – ექსტრაქტები, ესენციები ან კონცენტრატები

—

– – მზა პროდუქტები:
2101 20 920 00

– – – ექსტრაქტების, ესენციების ან ჩაის ან მატეს (პარაგვაის ჩაი) კონცენტრატების ფუძეზე

—

2101 20 980 00

– – – დანარჩენი

—

2101 30

– ვარდკაჭაჭა მოხალული და ყავის სხვა მოხალული შემცვლელები და ექსტრაქტები, ესენციები და მათი
კონცენტრატები:
– – ვარდკაჭაჭა მოხალული და ყავის სხვა მოხალული შემცვლელები:

2101 30 110 00

– – – მოხალული ვარდკაჭაჭა

—

2101 30 190 00

– – – დანარჩენი

—

– – მოხალული ვარდკაჭაჭას და ყავის სხვა მოხალული შემცვლელების ექსტრაქტები, ესენციები და
კონცენტრატები:
2101 30 910 00

– – – მოხალული ვარდკაჭაჭასი

—

2101 30 990 00

– – – დანარჩენის

—

2102

საფუარი (აქტიური ან არააქტიური); სხვა მკვდარი ერთუჯრედიანი მიკროორგანიზმები (3002 სასაქონლო
პოზიციის ვაქცინების გარდა); მზა საცხობი ფხვნილები:

2102 10

– აქტიური საფუარი:

2102 10 100 00

– – კულტურული საფუარი

—

– – საცხობი საფუარი:
2102 10 310 00

– – – მშრალი

—

2102 10 390 00

– – – დანარჩენი

—

2102 10 900 00

– – დანარჩენი

—

2102 20

– არააქტიური საფუარი; სხვა მკვდარი ერთუჯრედიანი მიკროორგანიზმები:
– – არააქტიური საფუარი:

2102 20 110 00

– – – აბების, კუბურების ან ანალოგიური ფორმით, ან პირველად საფუთავებში ნეტო-მასით არა უმეტეს 1
კგ-ისა

—

2102 20 190 00

– – – დანარჩენი

—

2102 20 900 00

– – დანარჩენი

—

2102 30 000 00

– მზა საცხობი ფხვნილები

—

2103

პროდუქტები საწებლების მოსამზადებლად და მზა საწებლები; საგემოვნო დანამატები და შერეული
საკმაზები; მდოგვის ფხვნილი და მზა მდოგვი:

2103 10 000 00

– სოიოს საწებელა

—

2103 20 000 00

– პომიდორის კეტჩუპი და პომიდორის სხვა საწებლები

—

2103 30

– მდოგვის ფხვნილი და მზა მდოგვი:

2103 30 100 00

– – მდოგვის ფხვნილი

—

2103 30 900 00

– – მზა მდოგვი

—

2103 90

– დანარჩენი:

2103 90 100 00

– – მანგოს თხევადი ჩუტნი
– – არომატული სიმწარეები (მწარე ნივთიერებები), 44,2 - 49,2 მოც.% სპირტისა და 1,5 - 6 მას.% ნაღველას,

2103 90 300 00

სპეციებისა და სხვა ინგრადიენტების შემცველობით და 4 - 10% შაქრის შემცველობით, 0,5 ლ ან ნაკლები
ტევადობის ჭურჭელში

2103 90 900 00
2104

– – დანარჩენი

—
ლ 100%
სპირტი
—

მზა წვნიანები და ბულიონები და ნამზადები მათ მოსამზადებლად; ჰომოგენიზებული შედგენილი მზა
კვების პროდუქტები:

2104 10 000 00

– მზა წვნიანები და ბულიონები და ნამზადები მათ მოსამზადებლად

2104 20 00

– ჰომოგენიზებული შედგენილი მზა კვების პროდუქტები:

2104 20 001 00

– – ბავშვთა კვებისთვის

—

2104 20 009 00

– – დანარჩენი

—

2105 00

ნაყინი და საკვები ყინულის სხვა სახეობები, კაკაოს შემცველობით ან მის გარეშე:

2105 00 100 00

– რძის ცხიმების გარეშე ან რძის ცხიმების შემცველობით 3 მას.%-ზე ნაკლები

—

—

– რძის ცხიმების შემცველობით:
2105 00 910 00

– – 3 მას.% ან მეტი, მაგრამ 7 მას.%-ზე ნაკლები

—

2105 00 990 00

– – 7 მას.% ან მეტი

—

2106

კვების პროდუქტები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი:

2106 10

– ცილოვანი კონცენტრატები და ტექსტურირებული ცილოვანი ნივთიერებები:
– – რძის ცხიმების, საქაროზას, იზოგლუკოზას, გლუკოზას ან სახამებლის შემცველობის გარეშე, ან 1,5

2106 10 200 00

მას.%-ზე ნაკლები რძის ცხიმის, 5 მას.% საქაროზას ან იზოგლუკოზას, 5 მას.% გლუკოზას ან სახამებლის

—

შემცველობით
2106 10 800 00

– – დანარჩენი

2106 90

– დანარჩენი:

2106 90 200 00

—

– – სპირტიანი შედგენილი ნახევარფაბრიკატები, სურნელოვანი ნივთიერებების ფუძეზე შექმნილი

ლ 100%

პროდუქტების გარდა, სასმელების წარმოებაში გამოსაყენებელი

სპირტი

– – შაქრის სიროფი საგემოვნო-არომატული ან საღებავი დანამატებით:
2106 90 300 00

– – – იზოგლუკოზას სიროფები

—

– – – დანარჩენი:
2106 90 510 00

– – – – ლაქტოზას სიროფი

—

2106 90 550 00

– – – – გლუკოზას სიროფი და მალტოდექსტრინის სიროფი

—

2106 90 590 00

– – – – დანარჩენი

—

– – დანარჩენი:
– – – რძის ცხიმის, საქაროზას, იზოგლუკოზას, გლუკოზას ან სახამებლის შემცველობის გარეშე ან 1,5
2106 90 920 00

მას.%-ზე ნაკლები რძის ცხიმის, 5 მას.% საქაროზას ან იზოგლუკოზას, 5 მას.% გლუკოზას ან სახამებლის

—

შემცველობით
2106 90 980

– – – დანარჩენი:

2106 90 980 01

– – – – საღეჭი რეზინი უშაქროდ (საქაროზის გარეშე) ან/და შაქრის შემცვლელებით

—

2106 90 980 03

– – – – ბიოლოგიურად აქტიური დანამატები ბალანსირებული კვებისათვის

—

2106 90 980 09

– – – – დანარჩენი

—

ჯგუფი 22
ალკოჰოლიანი და უალკოჰოლო სასმელები და ძმარი
შენიშვნები:
1. მოცემულ ჯგუფში არ ჩაირთვება:
ა)

ამ

ჯგუფის

პროდუქტები

(გარდა

2209

სასაქონლო

პოზიციის

პროდუქტებისა),

დამზადებული კულინარული მიზნებისათვის და ამიტომ უვარგისი სასმელების სახით
გამოსაყენებლად (ძირითადად სასაქონლო პოზიცია 2103);
ბ) ზღვის წყალი (სასაქონლო პოზიცია 2501);
გ) გამოხდილი ან კონდუქტომეტრული წყალი ან ანალოგიური სისუფთავის წყალი
(სასაქონლო პოზიცია 2851);
დ) ძმარმჟავა კონცენტრაციით 10 მას.%-ზე მეტი (სასაქონლო პოზიცია 2915);
ე) 3003 ან 3004 სასაქონლო პოზიციის სამკურნალო საშუალებები; ან
ვ) საპარფიუმერიო ან ტუალეტის საშუალებები (33 ჯგუფი).
2. მოცემულ ჯგუფში, და აგრეთვე 20 და 21 ჯგუფებში სპირტის კონცენტრაცია მოცულობის
მიხედვით განი-საზღვრება 20oC ტემპერატურის დროს.
3. 2202 სასაქონლო პოზიციაში ტერმინი „უალკოჰოლო სასმელები“ აღნიშნავს სასმელებს
სპირტის კონცენტრაციით არა უმეტესი 0,5 მოც.%-ისა. ალკოჰოლიანი სასმელები ჩაირთვება 2203–
2206 სასაქონლო პოზიციებში ან 2208 სასაქონლო პოზიციაში.
შენიშვნა სუბპოზიციისათვის:
1. 2204 10 სუბპოზიციაში ტერმინი „ცქრიალა ღვინოები“ აღნიშნავს ღვინოებს, რომლებიც
ინახება დახურულ რეზერვუარებში ჭარბი წნევით არანაკლები 3 ბარისა 20oC ტემპერატურაზე.
დამატებითი შენიშვნები:
1. 2202 10 00 ქვესუბპოზიციაში ჩაირთვება წყლები, მათ შორის მინერალური და გაზიანი,
რომლებიც შეიცავენ შაქარს ან სხვა დამატკბობელ ან საგემოვნო არომატიზებულ ნივთიერებებს, იმ
პირობით, რომ ისინი პირდაპირ გამოიყენება სასმელებად.
2. 2204 და 2205 სასაქონლო პოზიციებში და 2206 00 10 ქვესუბპოზიციაში:
ა) „სპირტის ფაქტიური კონცენტრაცია მოცულობის მიხედვით“ აღნიშნავს სუფთა სპირტის
მოცულობის რაოდენობას 20oC ტემპერატურაზე ამ ტემპერატურის პროდუქტის 100 მოცულობაში;
ბ) „სპირტის პოტენციური კონცენტრაცია მოცულობის მიხედვით“ აღნიშნავს სუფთა სპირტის
მოცულობის რაოდენობას 20oC ტემპერატურაზე, რომლის მიღება შეიძლება ამ ტემპერატურაზე
პროდუქტის 100 მოცულობაში შემავალი შაქრების სრული დადუღების დროს;
გ) „სპირტის საერთო კონცენტრაცია მოცულობის მიხედვით“ აღნიშნავს სპირტის ფაქტიური
და პოტენ-ციური მოცულობითი კონცენტრაციათა ჯამს;
დ) „სპირტის ნატურალური კონცენტრაცია მოცულობის მიხედვით“ აღნიშნავს სპირტის
მთლიან მოცულობით კონცენტრაციას პროდუქტში მის რაიმენაირ გამდიდრებამდე;
ე) „მოც.%“ აღნიშნავს სპირტის კონცენტრაციას მოცულობის მიხედვით.
3. 2204 30 100 00 ქვესუბპოზიციაში „ყურძნის ტკბილი დუღილის პროცესში“ აღნიშნავს
ყურძნის

ტკბილის

დუღილის

პროცესით

მიღებულ

პროდუქტს,

სპირტის

ფაქტიური

კონცენტრაციით 1 მოც.%-ზე მეტი და სპირტის საერთო კონცენტრაციის სამ მეხუთედზე ნაკლები
მოცულობის მიხედვით.

4. 2204 21, 2204 22 და 2204 29 სუბპოზიციებში:
A. „საერთო მშრალი ექსტრაქტი“ აღნიშნავს ლიტრ პროდუქტში ყველა იმ ნივთიერების
რაოდეობას გრამებში, რომლებიც მოცემულ ფიზიკურ პირობებში არ აქროლდება. საერთო მშრალი
ექსტრაქტი უნდა განისაზღვროს დენსიმეტრით 20oC ტემპერატურაზე.
B. (ა) 2204 21 11 - 2204 21 98 , 2204 22 22 - 2204 22 98 და 2204 29 22 - 2204 29 98 ქვესუბპოზიციების
პროდუქტებში ,,1, 2, 3 და 4 პუნქტებში მითითებული საერთო მშრალი ექსტრაქტი კონკრეტული
რაოდენობის არსებობა ლიტრზე გავლენას არ ახდენს მათ კლასიფიცირებაზე:
1. პროდუქტები სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით არა უმეტეს 13 მოც.%-ისა: საერთო
მშრალი ექსტრაქტი 90გ ან ნაკლები 1 ლ-ზე;
2. პროდუქტები სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 13 მოც.%-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს
15 მოც.%-ისა: საერთო მშრალი ექსტრაქტი 130 გ ან ნაკლები 1 ლ-ზე;
3. პროდუქტები სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 15 მოც.%-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს
18 მოც.%-ისა: საერთო მშრალი ექსტრაქტით 130 გ ან ნაკლები 1 ლ-ზე;
4. პროდუქტები სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 18 მოც.%-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს
22 მოც.%-ისა: საერთო მშრალი ექსტრაქტი 330 გ ან ნაკლები 1 ლ-ზე.
პროდუქტები, რომელთა საერთო მშრალი ექსტრაქტი აჭარბებს თითოეული კატეგორიისთვის
ზემოთ მითითებულ მაქსიმალურ მნიშვნელობას, უნდა მიეკუთვნებოდეს მომდევნო კატეგორიას,
გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც საერთო მშრალი ექსტრაქტი 330 გ/ლ-ს აღემატება; ამ შემთხვევაში
პროდუქტები უნდა ჩაირთოს 2204 21 98 , 2204 22 98 და 2204 29 98; ქვესუბპოზიციებში.
(ბ) ზემოთ აღნიშნული წესები არ ვრცელდება 2204 21 23 და 2204 22 33 ქვესუბპოზიციების
პროდუქტებზე.
5. 2204 21 11 - 2204 21 98, 2204 22 22 - 2204 22 98 და 2204 29 22 - 2204 29 98 ქვესუბპოზიციებში
ჩაირთვება:
ა) ყურძნის ტკბილი, რომლის დუღილი შეჩერებულია სპირტის დამატების გზით, ანუ
პროდუქტი:
– რომელსაც აქვს სპირტის ფაქტიური კონცენტრაცია არანაკლებ 12 მოც.%-ისა, მაგრამ 15
მოც.%-ზე ნაკლები, და
– რომელიც მიღებულია ღვინის დისტილაციის გზით მიღებული პროდუქტის დამატებით
ყურძნის ტკბილზე, რომელსაც აქვს სპირტის ნატურალური კონცენტრაცია არანაკლებ 8,5 მოც.%ისა;
ბ) გამოსახდელად შემაგრებული ღვინო, ანუ პროდუქტი:
– რომელსაც აქვს სპირტის ფაქტიური კონცენტრაცია არანაკლებ მოცულობის 18 %-ისა, მაგრამ
არა უმე-ტეს 24 მოც.%-ისა;
– რომელიც მიღებულია მხოლოდ ნარჩენი შაქრის არშემცველ ღვინოში, ღვინის გამოხდით
მიღებული

და

სპირტის

86

მოც.%

მაქსიმალური

ფაქტიური

კონცენტრაციის

მქონე

არარექტიფიცირებული პროდუქტის ჩამატების გზით, და
– რომლის აქროლადი მჟავების მაქსიმალური შემცველობაა ძმრმჟავაზე გადაანგარიშებით
შეადგენს 1,5 გ/ლ;
გ) ლიქიორის ღვინო, ანუ პროდუქტი:
– რომელსაც აქვს სპირტის საერთო კონცენტრაცია არა ნაკლებ 17,5 მოც.%-ისა და სპირტის
ფაქტიური კონცენტრაცია არანაკლებ 15 მოც.%,-ისა, მაგრამ არა უმეტეს 22 მოც.%-ისა, და

– რომელიც მიღებულია მესამე ქვეყანაში ლიქიორის ღვინის საწარმოებლად მოწონებული
ყურძნის ჯიშების ტკბილისაგან ან ღვინისაგან და აქვს სპირტის ნატურალური მოცულობითი
კონცენტრაცია არა ნაკლებ 12 მოც.%-ისა,
– გაყინვის გზით, ან
– დუღილის პროცესში ან დადუღების შემდეგ დამატებით:
– ღვინის გამოხდის გზით მიღებული პროდუქტისა, ან
–კონცენტრირებული ყურძნის ტკბილისა ან, ზოგიერთი მაღალხარისხოვანი ლიქიორის
ღვინოების შემთხვევაში რომელთათვისაც ასეთი პრაქტიკა ტრადიციულია, პირდაპირი სითბოთი
კონცენტრირებული ყურძნის ტკბილისა, რომელიც გარდა ამ ოპერაციისა, შეესაბამება ყურძნის
კონცენტრირებული ტკბილის განსაზღვრას, ან
– ამ პროდუქტების ნარევების.
მაგრამ ზოგიერთი მაღალხარისხოვანი ლიქიორის ღვინოების მიღება შეიძლება ყურძნის
ახალი ტკბილისაგან, რომლისთვისაც არ არის აუცილებელი 12 მოც.%-ის ტოლი სპირტის
მინიმალური ნატურალური კონცენტრაცია.
6. 2204 30 92 და 2204 30 96 ქვესუბპოზიციებში „ყურძნის კონცენტრირებული ტკბილი“
აღნიშნავს ყურძნის ტკბილს, რომლისთვისაც 20oC ტემპერატურაზე რეფრაქტომეტრის ჩვენება არის
არანაკლები 50,9 %-ისა.
7. 2205 სასაქონლო პოზიციაში ჩაირთვება მხოლოდ ვერმუტი და მცენარეებით ან
არომატიზებული ნივთიე-რებებით შეზავებული ახალი ყურძნის სხვა ღვინოები, სპირ-ტის
ფაქტიური შემცველობით არა ნაკლები 7 მოც.%-ისა.
8. 2206 00 10 ქვესუბპოზიციაში ტერმინი „პიკეტი“ აღნიშნავს პროდუქტებს, მიღებულს წყალში
დამბალი დაუმუშავებელი ყურძნის ჭაჭის დუღილით, ან დადუღებული ყურძნის ჭაჭის წყლით
ექსტრაქციის გზით.
9. 2206 00 31 და 2206 00 39 ქვესუბპოზიციებში „ცქრიალად“ ითვლება შემდეგი სასმელები:
—

დადუღებული სასმელები სამაგრებით ან დამჭერებით დამაგრებულ „სოკოსებრ“ საცობიან

ბოთლებში,
oC

— დადუღებული სასმელები სხვა ტარაში ჭარბი წნევით არა ნაკლებ 1,5 ბარისა, გაზომილი 20

ტემპერატურაზე.
10. 2209 00 11 და 2209 00 19 ქვესუბპოზიციებში ტერმინი „ღვინის ძმარი“ აღნიშნავს ძმარს,
მიღებულს მხოლოდ და მხოლოდ ღვინის ძმარმჟავული დუღილის გზით და საერთო მჟავიანობით
არანაკლებ 60გ/ლ-ისა ძმარ-მჟავაზე გადაანგარიშებით.
11. 2204 21 930 01 - 2204 21 930 11 და 2204 21 940 01 - 2204 21 940 07 სასაქონლო
ქვესუბპოზიციებში ტერმინები დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები (protected
designation of origin, PDO) და დაცული გეოგრაფიული აღნიშვნის ღვინოები (Protected Geographical
Indication, PGI) რეგულირდება საქართველოს კანონით ვაზისა და ღვინის შესახებ და ნიშნავს:
ა) დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინო – ღვინო, რომელიც წარმოებულია
(ყურძენი მოყვანილი და გადამუშავებულია, ღვინო დამზადებულია) ვიტის ვინიფერას სახეობაში
შემავალი ვაზის ჯიშებისგან მევენახეობის ზონაში, მევენახეობის ქვეზონაში, მევენახეობის
მიკროზონაში ან მათ გაერთიანებულ ნაწილში (შემდგომ – გეოგრაფიული ადგილი), რომლის
განსაკუთრებული ხარისხი და თვისებები მთლიანად ან ძირითადად განპირობებულია ამ
გეოგრაფიული ადგილისთვის დამახასიათებელი ბუნებრივი და ადამიანის ფაქტორებით, რომლის
საწარმოებლად გამოიყენება მხოლოდ აღნიშნულ გეოგრაფიულ ადგილზე მოყვანილი ყურძენი,

რომელსაც

მინიჭებული

აქვს

იმავე

გეოგრაფიული

ადგილის

სახელი

და

რომელიც

რეგისტრირებულია საქპატენტში;
ბ) დაცული გეოგრაფიული აღნიშვნის ღვინო – ღვინო, რომელიც წარმოებულია ვიტის
ვინიფერას სახეობაში შემავალი ვაზის ჯიშებისგან იმ გეოგრაფიული ადგილის საზღვრებში,
რომელიც განაპირობებს მის განსაკუთრებულ ხარისხს, რეპუტაციას ან სხვა მახასიათებელს,
რომლის საწარმოებლად აუცილებელი ყურძნის არანაკლებ 85%-ისა მოყვანილია ამ გეოგრაფიულ
ადგილზე, რომელსაც მინიჭებული აქვს აღნიშნული გეოგრაფიული ადგილის სახელი და რომელიც
რეგისტრირებულია საქპატენტში;
12. 2007 20 სასაქონლო სუბპოზიცია მოიცავს ეთილის სპირტის ნარევებს, რომელიც
გამოიყენება როგორც ნედლეული ავოსატრანსპორტო საშუალებების საწვავის დასამზადებლად,
სპირტის სიმაგრეა 50 მოც.% და მეტი და დენატურირებულია ერთი ან რამდენიმე შემდეგი
ნივთიერებებით: ა) ავტომობილის ბენზინით. ბ) ეთილ-ტრეტ-ბუტილის ეთერით (ETBE). გ) მეთილტრეტ-ბუტილის ეთერით (MTBE). დ) ტრეტ-ბუტილ სპირტით (TBA). ე) იზობუთანოლით. ვ)
იზოპროპანოლით. დენატურატები მოხსენიებული ე) და ვ) პუნქტში გამოყენებული უნდა იყოს
მინიმუმ ერთ დენატურატთან ერთად რომლებიც ჩამოთვლილია ა)-დ) პუნქტებში.
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

2201
2201 10

წყლები, ნატურალური ან ხელოვნური მინერალური წყლების ჩათვლით, გაზიანი, შაქრისა ან სხვა
დამატკბობელი ან საგემოვნო-არომატული ნივთიერებების დამატების გარეშე; ყინული და თოვლი:
– წყლები მინერალური და გაზიანი:
– – ბუნებრივი მინერალური წყლები:

2201 10 110 00

– – – უგაზო

ლ

2201 10 190

– – – დანარჩენი:

2201 10 190 01

– – – – ბორჯომი

ლ

2201 10 190 02

– – – – ნაბეღლავი

ლ

2201 10 190 03

– – – – საირმე

ლ

2201 10 190 04

– – – – კოკატაური

ლ

2201 10 190 05

– – – – ზანავი

ლ

2201 10 190 09

– – – – დანარჩენი

ლ

2201 10 900 00

– – დანარჩენი

ლ

2201 90 000

– დანარჩენი:
– – ბუნებრივი მტკნარი წყლები:

2201 90 000 01

– – – ბორჯომის წყაროები

ლ

2201 90 000 02

– – – ბაკურიანი

ლ

2201 90 000 03

– – – გევა

ლ

2201 90 000 04

– – – ბახმარო

ლ

2201 90 000 05

– – – სქური

ლ

2201 90 000 09

– – – დანარჩენი

ლ

2201 90 000 99

– – დანარჩენი

ლ

წყლები, მინერალურისა და გაზიანის ჩათვლით, შაქრისა ან სხვა დამატკბობელი ან საგემოვნო2202

არომატული ნივთრებების დანამატების შემცველობით, და სხვა უალკოჰოლო სასმელები, 2009
სასაქონლო პოზიციის ხილისა და ბოსტნეულის წვენების გარდა:

2202 10 000 00

– წყლები, მინერალურისა და გაზიანის ჩათვლით, შაქრისა და სხვა დამატკბობელი ან საგემოვნო
არომატული ნივთიერებების შემცველობით
– დანარჩენი:

ლ

2202 91 000 00

– – უალკოჰოლო ლუდი

ლ

– – დანარჩენი:
– – – 0401–0404 სასაქონლო პოზიციების პროდუქტების ან 0401–0404 სასაქონლო პოზიციების
პროდუქტებისაგან მიღებული ცხიმების შემცველობის გარეშე:
2202 99 110 00
2202 99 150 00
2202 99 190 00

– – – – სასმელები სოიოს ფუძეზე ცილების შემცველობით 2,8 მას.% ან მეტი
– – – – სასმელები სოიოს ფუძეზე ცილების შემცველობით 2,8 მას.% ზე ნაკლები; სასმელები მე-8 ჯგუფის
კაკლების, მე-10 ჯგუფის მარცვლოვნების ან მე-12 ჯგუფის თესლების ფუძეზე
– – – – დანარჩენი
– – – დანარჩენი,

ლ
ლ
ლ

0401–0404 სასაქონლო პოზიციების პროდუქტებისაგან მიღებული ცხიმების

შემცველობით:
2202 99 910 00

– – – – 0,2 მას.%-ზე ნაკლები

ლ

2202 99 950 00

– – – – 0,2 მას.% ან მეტი, მაგრამ 2 მას.%-ზე ნაკლები

ლ

2202 99 990 00

– – – – 2 მას.% ან მეტი

ლ

2203 00

ალაოს ლუდი:
– 10 ლ ან ნაკლები ტევადობის ჭურჭელში:

2203 00 010 00

– – ბოთლებში

ლ

2203 00 090 00

– – დანარჩენი

ლ

2203 00 100 00

– 10 ლ-ზე მეტი ტევადობის ჭურჭელში

ლ

2204
2204 10

ღვინოები ყურძნის ნატურალური, შემაგრებული ღვინოების ჩათვლით; ყურძნის ტკბილი, 2009
სასაქონლო პოზიციაში მითითებულის გარდა:
– ღვინოები ცქრიალა:
– – დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები (protected designation of origin, PDO):

2204 10 110 00

– – – შამპანური

ლ

2204 10 130 00

– – – კავა

ლ

2204 10 150 00

– – – პოსექტო

ლ

2204 10 910 00

– – – ასტი სპუმანტე

ლ

2204 10 93

– – – დანარჩენი:

2204 10 930 01

– – – – ატენური

ლ

2204 10 930 09

– – – – დანარჩენი

ლ

2204 10 940 00

– – დაცული გეოგრაფიული აღნიშვნის ღვინოები (Protected Geographical Indication, PGI)

ლ

2204 10 960 00

– – დანარჩენი გარკვეული ჯიშის ყურძნის ღვინოები ( ‘varietal wines’ )

ლ

2204 10 980 00

– – დანარჩენი

ლ

– დანარჩენი ღვინოები; ყურძნის ტკბილი, რომლის დუღილის აცილება ან შეჩერება მოხდა სპირტის
დამატების გზით:
2204 21

– – 2 ლ ან 2 ლ-ზე ნაკლები ტევადობის ჭურჭელში:
– – – ღვინო, 2204 10 სუბპოზიციაში მითითებულის გარდა, ბოთლებში ,,სოკოსებური’’ საცობებით,
რომლებიც დამაგრებული არიან შესაკრავებით ან სამაგრებით; ღვინო სხვა ტარაში, ხსნარში ნახშირბადის
დიოქსიდით განპირობებული ჭარბი წნევით 1 -დან 3 ბარამდე 20 C ტემპერაურაზე:

2204 21 060 00
2204 21 070 00
2204 21 080 00
2204 21 090 00

– – – – დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები (protected designation of origin, PDO)
– – – – დაცული გეოგრაფიული აღნიშვნის ღვინოები (Protected Geographical Indication, PGI)
– – – – დანარჩენი გარკვეული ჯიშის ყურძნის ღვინოები ( ‘varietal wines’ )
– – – – დანარჩენი
– – – დანარჩენი:
– – – – წარმოებული ევროკავშირში:
– – – – – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით არა უმეტეს 15 მოც.%-ისა:
– – – – – – დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები (protected designation of origin, PDO):
– – – – – – – თეთრი:

ლ
ლ
ლ
ლ

2204 21 110 00

– – – – – – – – ელზასი

ლ

2204 21 120 00

– – – – – – – – ბორდო

ლ

2204 21 130 00

– – – – – – – – ბურგუნდია (Burgundy)

ლ

2204 21 170 00

– – – – – – – – ვალ დე ლუარი (Loire Valley)

ლ

2204 21 180 00

– – – – – – – – მოზელი (Mosel)

ლ

2204 21 190 00

– – – – – – – – პფალცი

ლ

2204 21 220 00

– – – – – – – – რეინჰესენი

ლ

2204 21 230 00

– – – – – – – – ტოკაი

ლ

2204 21 240 00

– – – – – – – – ლაციო (Latium)

ლ

2204 21 260 00

– – – – – – – – ტოსკანა (Tuscany)

ლ

2204 21 270 00

– – – – – – – – ტრენტინო, ალტო-ადიჯე და ფრიული

ლ

2204 21 280 00

– – – – – – – – ვენეტო

ლ

2204 21 310 00

– – – – – – – – სიცილია

ლ

2204 21 320 00

– – – – – – – – ვენიო ვერდე

ლ

2204 21 340 00

– – – – – – – – პენედესი

ლ

2204 21 360 00

– – – – – – – – რიოია

ლ

2204 21 370 00

– – – – – – – – ვალენსია

ლ

2204 21 380 00

– – – – – – – – დანარჩენი

ლ

– – – – – – – დანარჩენი:
2204 21 420 00

– – – – – – – – ბორდო

ლ

2204 21 430 00

– – – – – – – – ბურგუნდია (Burgundy)

ლ

2204 21 440 00

– – – – – – – – ბოჟოლე

ლ

2204 21 460 00

– – – – – – – – კოტ-დიუ-რონი

ლ

2204 21 470 00

– – – – – – – – ლანგედოკ-რუსილიონი

ლ

2204 21 480 00

– – – – – – – – ვალ დე ლუარი (Loire Valley)

ლ

2204 21 610 00

– – – – – – – – სიცილია

ლ

2204 21 620 00

– – – – – – – – პიემონტი (Piedmont)

ლ

2204 21 660 00

– – – – – – – – ტოსკანა (Tuscany)

ლ

2204 21 670 00

– – – – – – – – ტრენტინო და ალტო-ადიჯე

ლ

2204 21 680 00

– – – – – – – – ვენეტო

ლ

2204 21 690 00

– – – – – – – – დაო, ბერადა და დურო

ლ

2204 21 710 00

– – – – – – – – ნავარა

ლ

2204 21 740 00

– – – – – – – – პენედესი

ლ

2204 21 760 00

– – – – – – – – რიოია

ლ

2204 21 770 00

– – – – – – – – ვალდეპენიასი

ლ

2204 21 780 00

– – – – – – – – დანარჩენი

ლ

– – – – – – დაცული გეოგრაფიული აღნიშვნის ღვინოები (Protected Geographical Indication, PGI):
2204 21 790 00

– – – – – – – თეთრი

ლ

2204 21 800 00

– – – – – – – დანარჩენი

ლ

– – – – – – დანარჩენი გარკვეული ჯიშის ყურძნის ღვინოები ( ‘varietal wines’ ):
2204 21 810 00

– – – – – – – თეთრი

ლ

2204 21 820 00

– – – – – – – დანარჩენი

ლ

– – – – – – დანარჩენი:
2204 21 830 00

– – – – – – – თეთრი

ლ

2204 21 840 00

– – – – – – – დანარჩენი

ლ

– – – – – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 15 მოც.%-ზე მეტი:

– – – – – – დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები (protected designation of origin, PDO) ან
დაცული გეოგრაფიული აღნიშვნის ღვინოები (Protected Geographical Indication, PGI):
2204 21 850 00

– – – – – – – მადერა და სეტუბალ მუსკატელი (Setubal muscatel)

ლ

2204 21 860 00

– – – – – – – შერი (Sherry)

ლ

2204 21 870 00

– – – – – – – მარსალა

ლ

2204 21 880 00

– – – – – – – სამოსი (Samos) და მუსკატი დე ლემნოსი (Muscat de Lemnos)

ლ

2204 21 890 00

– – – – – – – პორტვეინი

ლ

2204 21 900 00

– – – – – – – დანარჩენი

ლ

2204 21 910 00

– – – – – – დანარჩენი

ლ

– – – – დანარჩენი:
– – – – – დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები (protected designation of origin, PDO) ან
დაცული გეოგრაფიული აღნიშვნის ღვინოები (Protected Geographical Indication, PGI):
2204 21 93

– – – – – – თეთრი:

2204 21 930 01

– – – – – – – წინანდალი

ლ

2204 21 930 02

– – – – – – – გურჯაანი

ლ

2204 21 930 03

– – – – – – – ვაზისუბანი

ლ

2204 21 930 04

– – – – – – – მანავი

ლ

2204 21 930 05

– – – – – – – კარდენახი

ლ

2204 21 930 06

– – – – – – – ტიბაანი

ლ

2204 21 930 07

– – – – – – – ნაფარეული

ლ

2204 21 930 08

– – – – – – – ტვიში

ლ

2204 21 930 09

– – – – – – – კოტეხი

ლ

2204 21 930 10

– – – – – – – სვირი

ლ

2204 21 930 11

– – – – – – – კახეთი

ლ

2204 21 930 98

– – – – – – – დანარჩენი

ლ

2204 21 94

– – – – – – დანარჩენი:

2204 21 940 01

– – – – – – – ქინძმარაული

ლ

2204 21 940 02

– – – – – – – ახაშენი

ლ

2204 21 940 03

– – – – – – – ყვარელი

ლ

2204 21 940 04

– – – – – – – მუკუზანი

ლ

2204 21 940 05

– – – – – – – თელიანი

ლ

2204 21 940 06

– – – – – – – კოტეხი

ლ

2204 21 940 07

– – – – – – – ხვანჭკარა

ლ

2204 21 940 98

– – – – – – – დანარჩენი

ლ

– – – – – დანარჩენი გარკვეული ჯიშის ყურძნის ღვინოები ( ‘varietal wines’ ):
2204 21 950 00

– – – – – – თეთრი

ლ

2204 21 960 00

– – – – – – დანარჩენი

ლ

– – – – – დანარჩენი:
2204 21 970 00

– – – – – – თეთრი

ლ

2204 21 980 00

– – – – – – დანარჩენი

ლ

2204 22

– – ჭურჭელში ტევადობით 2ლ-ზე მეტი მაგრამ არაუმეტეს 10ლ-ისა:
– – – ღვინო 2204 10 სუბპოზიციაში აღნიშნულის გარდა, ბოთლებში ,,სოკოსებური’’ საცობებით, რომლებიც

2204 22 100 00

დამაგრებულია შესაკრავებით ან სამაგრებით; ღვინო სხვა ტარაში, ხსნარში ნახშირბადის დიოქსიდით
განპირობებული ჭარბი წნევით 1 -დან 3 ბარამდე, 20* C ტემპერაურაზე
– – – დანარჩენი:
– – – – წარმოებული ევროკავშირში:
– – – – – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით არა უმეტეს 15 მოც.%-ისა:
– – – – – – დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები (protected designation of origin, PDO):

ლ

2204 22 220 00

– – – – – – – ბორდო

ლ

2204 22 230 00

– – – – – – – ბურგუნდია (Burgundy)

ლ

2204 22 240 00

– – – – – – – ბოჟოლე

ლ

2204 22 260 00

– – – – – – – კოტ-დიუ-რონი

ლ

2204 22 270 00

– – – – – – – ლანგედოკ-რუსილიონი

ლ

2204 22 280 00

– – – – – – – ვალ დე ლუარი (Loire Valley)

ლ

2204 22 320 00

– – – – – – – პიემონტი (Piedmont)

ლ

2204 22 330 00

– – – – – – – ტოკაი

ლ

– – – – – – – დანარჩენი:
2204 22 380 00

– – – – – – – – თეთრი

ლ

2204 22 780 00

– – – – – – – – დანარჩენი

ლ

– – – – – – დაცული გეოგრაფიული აღნიშვნის ღვინოები (Protected Geographical Indication, PGI):
2204 22 790 00

– – – – – – – თეთრი

ლ

2204 22 800 00

– – – – – – – დანარჩენი

ლ

– – – – – – დანარჩენი გარკვეული ჯიშის ყურძნის ღვინოები ( ‘varietal wines’ ):
2204 22 810 00

– – – – – – – თეთრი

ლ

2204 22 820 00

– – – – – – – დანარჩენი

ლ

– – – – – – დანარჩენი:
2204 22 830 00

– – – – – – – თეთრი

ლ

2204 22 840 00

– – – – – – – დანარჩენი

ლ

– – – – – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 15 მოც.%-ზე მეტი:
– – – – – – დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები (protected designation of origin, PDO) ან
დაცული გეოგრაფიული აღნიშვნის ღვინოები (Protected Geographical Indication, PGI):
2204 22 850 00

– – – – – – – მადერა და სეტუბალ მუსკატელი (Setubal muscatel)

ლ

2204 22 860 00

– – – – – – – შერი (Sherry)

ლ

2204 22 880 00

– – – – – – – სამოსი (Samos) და მუსკატი დე ლემნოსი (Muscat de Lemnos)

ლ

2204 22 900 00

– – – – – – – დანარჩენი

ლ

2204 22 910 00

– – – – – – დანარჩენი

ლ

– – – – დანარჩენი:
– – – – – დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები (protected designation of origin, PDO) ან
დაცული გეოგრაფიული აღნიშვნის ღვინოები (Protected Geographical Indication, PGI):
2204 22 930 00

– – – – – – თეთრი

ლ

2204 22 940 00

– – – – – – დანარჩენი

ლ

– – – – – დანარჩენი გარკვეული ჯიშის ყურძნის ღვინოები ( ‘varietal wines’ ):
2204 22 950 00

– – – – – – თეთრი

ლ

2204 22 960 00

– – – – – – დანარჩენი

ლ

– – – – – დანარჩენი:
2204 22 970 00

– – – – – – თეთრი

ლ

2204 22 980 00

– – – – – – დანარჩენი

ლ

2204 29

– – დანარჩენი:
– – – ღვინო 2204 10 სუბპოზიციაში აღნიშნულის გარდა, ბოთლებში ,,სოკოსებური’’ საცობებით, რომლებიც

2204 29 100 00

დამაგრებულია შესაკრავებით ან სამაგრებით; ღვინო სხვა ტარაში, ხსნარში ნახშირბადის დიოქსიდით

ლ

განპირობებული ჭარბი წნევით 1 -დან 3 ბარამდე, 20 C ტემპერაურაზე
– – – დანარჩენი:
– – – – წარმოებული ევროკავშირში:
– – – – – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით არა უმეტეს 15 მოც.%-ისა:
– – – – – – დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები (protected designation of origin, PDO):
2204 29 220 00

– – – – – – – ბორდო

ლ

2204 29 230 00

– – – – – – – ბურგუნდია (Burgundy)

ლ

2204 29 240 00

– – – – – – – ბოჟოლე

ლ

2204 29 260 00

– – – – – – – კოტ-დიუ-რონი

ლ

2204 29 270 00

– – – – – – – ლანგედოკ-რუსილიონი

ლ

2204 29 280 00

– – – – – – – ვალ დე ლუარი (Loire Valley)

ლ

2204 29 320 00

– – – – – – – პიემონტი (Piedmont)

ლ

– – – – – – – დანარჩენი:
2204 29 380 00

– – – – – – – – თეთრი

ლ

2204 29 780 00

– – – – – – – – დანარჩენი

ლ

– – – – – – დაცული გეოგრაფიული აღნიშვნის ღვინოები (Protected Geographical Indication, PGI):
2204 29 790 00

– – – – – – – თეთრი

ლ

2204 29 800 00

– – – – – – – დანარჩენი

ლ

– – – – – – დანარჩენი გარკვეული ჯიშის ყურძნის ღვინოები ( ‘varietal wines’ ):
2204 29 810 00

– – – – – – – თეთრი

ლ

2204 29 820 00

– – – – – – – დანარჩენი

ლ

– – – – – – დანარჩენი:
2204 29 830 00

– – – – – – – თეთრი

ლ

2204 29 840 00

– – – – – – – დანარჩენი

ლ

– – – – – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 15 მოც.%-ზე მეტი:
– – – – – – დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები (protected designation of origin, PDO) ან
დაცული გეოგრაფიული აღნიშვნის ღვინოები (Protected Geographical Indication, PGI):
2204 29 850 00

– – – – – – – მადერა და სეტუბალ მუსკატელი (Setubal muscatel)

ლ

2204 29 860 00

– – – – – – – შერი (Sherry)

ლ

2204 29 880 00

– – – – – – – სამოსი (Samos) და მუსკატი დე ლემნოსი (Muscat de Lemnos)

ლ

2204 29 900 00

– – – – – – – დანარჩენი

ლ

2204 29 910 00

– – – – – – დანარჩენი

ლ

– – – – დანარჩენი:
– – – – – დაცული ადგილწარმოშობის დასახელების ღვინოები (protected designation of origin, PDO) ან
დაცული გეოგრაფიული აღნიშვნის ღვინოები (Protected Geographical Indication, PGI):
2204 29 930 00

– – – – – – თეთრი

ლ

2204 29 940 00

– – – – – – დანარჩენი

ლ

– – – – – დანარჩენი გარკვეული ჯიშის ყურძნის ღვინოები( ‘varietal wines’ ):
2204 29 950 00

– – – – – – თეთრი

ლ

2204 29 960 00

– – – – – – დანარჩენი

ლ

– – – – – დანარჩენი:
2204 29 970 00

– – – – – – თეთრი

ლ

2204 29 980 00

– – – – – – დანარჩენი

ლ

2204 30

– ყურძნის ტკბილი დანარჩენი:

2204 30 100 00

– – დუღილის პროცესში ან სპირტის დამატებისაგან განსხვავებული წესით შეჩერებული დუღილით

ლ

– – დანარჩენი:
– – – სიმკვრივით 1,33 გ/სმ3 ან ნაკლები 20 C ტემპერატურაზე და სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით არა
უმეტეს 1 მოც.%-ისა:
2204 30 920 00

– – – – კონცენტრირებულები

ლ

2204 30 940 00

– – – – დანარჩენი

ლ

– – – დანარჩენი:
2204 30 960 00

– – – – კონცენტრირებულები

ლ

2204 30 980 00

– – – – დანარჩენი

ლ

2205

ვერმუტები და ყურძნის სხვა ნატურალური ღვინოები, მცენარეული ან არომატული ექსტრაქტების
დამატებით:

2205 10

– 2 ლ ან 2 ლ-ზე ნაკლები ტევადობის ჭურჭელში:

2205 10 100 00

– – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 18 მოც.% ან ნაკლები

2205 10 90

– – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 18 მოც.%-ზე მეტი:

2205 10 900 02

– – – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 18 მოც.%-ზე მეტი მაგრამ არაუმეტეს 22 მოც.%-სა

ლ

2205 10 900 09

– – – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 22 მოც.%-ზე მეტი

ლ

2205 90

– დანარჩენი:

2205 90 100 00

– – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 18 მოც.% ან ნაკლები

2205 90 90

– – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 18 მოც.%-ზე მეტი:

2205 90 900 02

– – – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 18 მოც.%-ზე მეტი მაგრამ არაუმეტეს 22 მოც.%-სა

ლ

2205 90 900 09

– – – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 22 მოც.%-ზე მეტი

ლ

ლ

ლ

სხვა დადუღებული სასმელები (მაგალითად სიდრი, პერი(მსხლის სიდრი), თაფლის სასმელი, საკე);
2206 00

ნარევები დადუღებული სასმელებისაგან და დადუღებული სასმელებისა და უალკოჰოლო სასმელების
ნარევები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაუთვლელი:

2206 00 10

– სახარჯო ღვინო (პიკეტი):

2206 00 100 02

– – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 1.2 მოც.%-ზე მეტი მაგრამ არაუმეტეს 5 მოც.%-სა

ლ

2206 00 100 03

– – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 5 მოც.%-ზე მეტი მაგრამ არაუმეტეს 18 მოც.%-სა

ლ

2206 00 100 04

– – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 18 მოც.%-ზე მეტი მაგრამ არაუმეტეს 22 მოც.%-სა

ლ

2206 00 100 09

– – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 22 მოც.%-ზე მეტი

ლ

2206 00 20

– ღვინოები პიკეტის, 2204 და2205 სასაქონლო პოზიებში მითითებულის გარდა:

2206 00 200 02

– – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 1.2 მოც.%-ზე მეტი მაგრამ არაუმეტეს 5 მოც.%-სა

ლ

2206 00 200 03

– – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 5 მოც.%-ზე მეტი მაგრამ არაუმეტეს 18 მოც.%-სა

ლ

2206 00 200 04

– – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 18 მოც.%-ზე მეტი მაგრამ არაუმეტეს 22 მოც.%-სა

ლ

2206 00 200 09

– – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 22 მოც.%-ზე მეტი

ლ

– დანარჩენი:
– – ცქრიალა:
2206 00 31

– – – სიდრი და პერი:

2206 00 310 02

– – – – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 1.2 მოც.%-ზე მეტი მაგრამ არაუმეტეს 5 მოც.%-სა

ლ

2206 00 310 03

– – – – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 5 მოც.%-ზე მეტი მაგრამ არაუმეტეს 18 მოც.%-სა

ლ

2206 00 310 04

– – – – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 18 მოც.%-ზე მეტი მაგრამ არაუმეტეს 22 მოც.%-სა

ლ

2206 00 310 09

– – – – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 22 მოც.%-ზე მეტი

ლ

2206 00 39

– – – დანარჩენი:

2206 00 390 02

– – – – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 1.2 მოც.%-ზე მეტი მაგრამ არაუმეტეს 5 მოც.%-სა

ლ

2206 00 390 03

– – – – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 5 მოც.%-ზე მეტი მაგრამ არაუმეტეს 18 მოც.%-სა

ლ

2206 00 390 04

– – – – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 18 მოც.%-ზე მეტი მაგრამ არაუმეტეს 22 მოც.%-სა

ლ

2206 00 390 09

– – – – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 22 მოც.%-ზე მეტი

ლ

– – არაცქრიალა, ჭურჭელში ტევადობით:
– – – 2 ლ ან ნაკლები:
2206 00 51

– – – – სიდრი და პერი:

2206 00 510 02

– – – – – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 1.2 მოც.%-ზე მეტი მაგრამ არაუმეტეს 5 მოც.%-სა

ლ

2206 00 510 03

– – – – – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 5 მოც.%-ზე მეტი მაგრამ არაუმეტეს 18 მოც.%-სა

ლ

2206 00 510 04

– – – – – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 18 მოც.%-ზე მეტი მაგრამ არაუმეტეს 22 მოც.%-სა

ლ

2206 00 510 09

– – – – – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 22 მოც.%-ზე მეტი

ლ

2206 00 59

– – – – დანარჩენი:

2206 00 590 01
2206 00 590 02

– – – – – ერთი ან მეტი უალკოჰოლო სასმელის ლუდთან ნაზავი სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით
0.5მოც.%-ზე მეტი
– – – – – დანარჩენი სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 1.2მოც.%-ზე მეტი მაგრამ არაუმეტეს 5მოც.%-სა

ლ
ლ

2206 00 590 03

– – – – – დანარჩენი სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 5მოც.%-ზე მეტი მაგრამ არაუმეტეს 18მოც.%-სა

ლ

2206 00 590 04

– – – – – დანარჩენი სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 18მოც.%-ზე მეტი მაგრამ არაუმეტეს 22მოც.%-სა

ლ

2206 00 590 09

– – – – – დანარჩენი სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 22მოც.%-ზე მეტი

ლ

– – – 2 ლ-ზე მეტი:
2206 00 81

– – – – სიდრი და პერი:

2206 00 810 02

– – – – – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 1.2 მოც.%-ზე მეტი მაგრამ არაუმეტეს 5მოც.%-სა

ლ

2206 00 810 03

– – – – – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 5 მოც.%-ზე მეტი მაგრამ არაუმეტეს 18მოც.%-სა

ლ

2206 00 810 04

– – – – – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 18 მოც.%-ზე მეტი მაგრამ არაუმეტეს 22მოც.%-სა

ლ

2206 00 810 09

– – – – – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 22 მოც.%-ზე მეტი

ლ

2206 00 89

– – – – დანარჩენი:

2206 00 890 01

– – – – – ერთი ან მეტი უალკოჰოლო სასმელის ლუდთან ნაზავი სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით
0.5მოც.%-ზე მეტი

ლ

2206 00 890 02

– – – – – დანარჩენი სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 1.2მოც.%-ზე მეტი მაგრამ არაუმეტეს 5მოც.%-სა

ლ

2206 00 890 03

– – – – – დანარჩენი სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 5 მოც.%-ზე მეტი მაგრამ არაუმეტეს 18მოც.%-სა

ლ

2206 00 890 04
2206 00 890 09
2207

– – – – – დანარჩენი სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 18 მოც.%-ზე მეტი მაგრამ არაუმეტეს 22მოც.%სა
– – – – – დანარჩენი სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით 22მოც.%-ზე მეტი

ლ
ლ

ეთილის სპირტი არადენატურირებული, სპირტის კონცენტრაციით 80 მოც.% ან მეტი; ეთილის სპირტი
და სხვა დენატურირებული სპირტები ნებისმიერი კონცენტრაცით:

2207 10 000 00

– ეთილის სპირტი არადენატურირებული სპირტის კონცენტრაციით 80 მოც.% ან მეტი

ლ

2207 20 000 00

– ეთილის სპირტი და სხვა დენატურირებული სპირტები ნებისმიერი კონცენტრაციით

ლ

2208
2208 20

ეთილის სპირტი არადენატურირებული სპირტის კონცენტრაციით 80 მოც.%-ზე ნაკლები; სპირტიანი
ნაყენები, ლიქიორები და სხვა სპირტიანი სასმელები:
– სპირტის ნაყენები, მიღებული ყურძნის ღვინისა ან ჭაჭის დისტილაციის (გამოხდის) შედეგად:
– – 2 ლ ან ნაკლები ტევადობის ჭურჭელში:

2208 20 120 00

– – – კონიაკი

2208 20 140 00

– – – არმანიაკი

2208 20 260 00

– – – გრაპა

2208 20 270 00

– – – ბრენდი (Brandy de Jerez)

2208 20 29

– – – დანარჩენი:

2208 20 290 01

– – – – ენისელი

2208 20 290 02

– – – – გრემი

2208 20 290 98

– – – – დანარჩენი

ლ 100%
სპირტი
ლ 100%
სპირტი
ლ 100%
სპირტი
ლ 100%
სპირტი
ლ 100%
სპირტი
ლ 100%
სპირტი
ლ 100%
სპირტი

– – 2 ლ-ზე მეტი ტევადობის ჭურჭელში:
2208 20 400 00

– – – დაუმუშავებელი დისტილატები

ლ 100%
სპირტი

– – – დანარჩენი:
2208 20 620 00

– – – – კონიაკი

2208 20 640 00

– – – – არმანიაკი

2208 20 860 00

– – – – გრაპა

2208 20 870 00

– – – – ბრენდი (Brandy de Jerez)

2208 20 89

– – – – დანარჩენი:

ლ 100%
სპირტი
ლ 100%
სპირტი
ლ 100%
სპირტი
ლ 100%
სპირტი

2208 20 890 01

– – – – – ენისელი

2208 20 890 02

– – – – – გრემი

2208 20 890 98

– – – – – დანარჩენი

2208 30

– ვისკი:

ლ 100%
სპირტი
ლ 100%
სპირტი
ლ 100%
სპირტი

– – ვისკი ,,ბურბონი’’, ჭურჭელში ტევადობით:
2208 30 110 00

– – – 2 ლ ან ნაკლები

2208 30 190 00

– – – 2 ლ-ზე მეტი

ლ 100%
სპირტი
ლ 100%
სპირტი

– – შოტლანდიური ვისკი:
– – – ალაოს ვისკი, ჭურჭელში ტევადობით:
2208 30 320 00

– – – – 2 ლ ან ნაკლები

2208 30 380 00

– – – – 2 ლ-ზე მეტი

ლ 100%
სპირტი
ლ 100%
სპირტი

– – – ვისკი დაკუპაჟებული, ჭურჭელში ტევადობით:
2208 30 520 00

– – – – 2 ლ ან ნაკლები

2208 30 580 00

– – – – 2 ლ-ზე მეტი

ლ 100%
სპირტი
ლ 100%
სპირტი

– – – სხვა, ჭურჭელში ტევადობით:
2208 30 720 00

– – – – 2 ლ ან ნაკლები

2208 30 780 00

– – – – 2 ლ-ზე მეტი

ლ 100%
სპირტი
ლ 100%
სპირტი

– – სხვა, ჭურჭელში ტევადობით:
2208 30 820 00

– – – 2 ლ ან ნაკლები

2208 30 880 00

– – – 2 ლ-ზე მეტი

2208 40

– რომი და ტაფია:

ლ 100%
სპირტი
ლ 100%
სპირტი

– – 2 ლ ან ნაკლები ტევადობის ჭურჭელში:
2208 40 110 00

– – – რომი, რომელიც შეიცავს აქროლად ნივთიერებებს, გარდა ეთილისა და მეთილის სპირტებისა, 225 გ

ლ 100%

ან მეტს 1 ჰექტალიტრ სუფთა სპირტზე (დასაშვები 10% - იანი ცდომილებით)

სპირტი

– – – დანარჩენი:
2208 40 310 00

– – – – 1 ლ სუფთა სპირტის ღირებულებით 7,9 ევროზე მეტი

2208 40 390 00

– – – – დანარჩენი

ლ 100%
სპირტი
ლ 100%
სპირტი

– – 2 ლ მეტი ტევადობის ჭურჭელში:
2208 40 510 00

– – – რომი, რომელიც შეიცავს აქროლად ნივთიერებებს, გარდა ეთილისა და მეთილის სპირტებისა, 225 გ

ლ 100%

ან მეტს 1 ჰექტალიტრ სუფთა სპირტზე (დასაშვები 10% - იანი ცდომილებით)

სპირტი

– – – დანარჩენი:
2208 40 910 00

– – – – 1 ლ სუფთა სპირტის ღირებულებით 2 ევროზე მეტი

2208 40 990 00

– – – – დანარჩენი

2208 50

– ჯინი და ღვიის ნაყენი:

ლ 100%
სპირტი
ლ 100%
სპირტი

– – ჯინი, ჭურჭელში ტევადობით:
2208 50 110 00

– – – 2 ლ ან ნაკლები

ლ 100%
სპირტი

2208 50 190 00

– – – 2 ლ-ზე მეტი

ლ 100%
სპირტი

– – ღვიის ნაყენი, ჭურჭელში ტევადობით:
2208 50 910 00

– – – 2 ლ ან ნაკლები

2208 50 990 00

– – – 2 ლ-ზე მეტი

2208 60

– არაყი:

ლ 100%
სპირტი
ლ 100%
სპირტი

– – სპირტის კონცენტრაციით 45,4 მოც.% ან ნაკლები, ჭურჭელში ტევადობით:
2208 60 110 00

– – – 2 ლ ან ნაკლები

2208 60 190 00

– – – 2 ლ-ზე მეტი

ლ 100%
სპირტი
ლ 100%
სპირტი

– – სპირტის კონცენტრაციით 45,4 მოც.%-ზე მეტი, ჭურჭელში ტევადობით:
2208 60 910 00

– – – 2 ლ ან ნაკლები

2208 60 990 00

– – – 2 ლ-ზე მეტი

2208 70

– ლიქიორები:

2208 70 100 00

– – 2 ლ ან ნაკლები ტევადობის ჭურჭელში

2208 70 900 00

– – 2 ლ-ზე მეტი ტევადობის ჭურჭელში

2208 90

– დანარჩენი:

ლ 100%
სპირტი
ლ 100%
სპირტი
ლ 100%
სპირტი
ლ 100%
სპირტი

– – არაკი (arrack), ჭურჭელში ტევადობით:
2208 90 110 00

– – – 2 ლ ან ნაკლები

2208 90 190 00

– – – 2 ლ-ზე მეტი

ლ 100%
სპირტი
ლ 100%
სპირტი

– – ქლიავის, მსხლის ან ალუბლის, სპირტიანი ნაყენები (ლიქიორების გარდა) ჭურჭელში ტევადობით:
2208 90 330 00

– – – 2 ლ ან ნაკლები

2208 90 380 00

– – – 2 ლ-ზე მეტი

ლ 100%
სპირტი
ლ 100%
სპირტი

– – სპირტიანი ნაყენები და დანარჩენი სპირტიანი სასმელები, ჭურჭელში ტევადობით:
– – – 2 ლ ან ნაკლები:
2208 90 410 00

– – – – უზო

ლ 100%
სპირტი

– – – – დანარჩენი:
– – – – – სპირტიანი ნაყენები (ლიქიორების გარდა):
– – – – – – ხილისაგან გამოხდილი:
2208 90 450 00

– – – – – – – კალვადოსი

2208 90 480 00

– – – – – – – დანარჩენი

ლ 100%
სპირტი
ლ 100%
სპირტი

– – – – – – დანარჩენი:
2208 90 520 00

– – – – – – – კორნი

2208 90 540 00

– – – – – – – ტეკილა

2208 90 560 00

– – – – – – – დანარჩენი

2208 90 690

– – – – – დანარჩენი სპირტიანი სასმელები:

2208 90 690 01

– – – – – – სპირტის ფაქტიური კონცენტრაციით არაუმეტეს 7 მას.%

ლ 100%
სპირტი
ლ 100%
სპირტი
ლ 100%
სპირტი
ლ 100%
სპირტი

2208 90 690 09

ლ 100%

– – – – – – დანარჩენი

სპირტი

– – – 2 ლ-ზე მეტი:
– – – – სპირტიანი ნაყენები (ლიქიორების გარდა):
2208 90 710 00

– – – – – ხილისაგან გამოხდილი

2208 90 750 00

– – – – – ტეკილა

2208 90 770 00

– – – – – დანარჩენი

2208 90 780 00

– – – – დანარჩენი სპირტიანი სასმელები

ლ 100%
სპირტი
ლ 100%
სპირტი
ლ 100%
სპირტი
ლ 100%
სპირტი

– – ეთილის სპირტი არადენატურირებული, სპირტის კონცენტრაციით 80 მოც.%-ზე ნაკლები, ჭურჭელში
ტევადობით:
ლ 100%

2208 90 910 00

– – – 2 ლ ან ნაკლები

2208 90 990 00

– – – 2 ლ-ზე მეტი

2209 00

ძმარი და მისი შემცვლელები, მიღებული ძმარმჟავასაგან:

სპირტი
ლ 100%
სპირტი

– ღვინის ძმარი, ჭურჭელში ტევადობით:
2209 00 110 00

– – 2 ლ ან ნაკლები

ლ

2209 00 190 00

– – 2 ლ-ზე მეტი

ლ

– დანარჩენი, ჭურჭელში ტევადობით:
2209 00 910 00

– – 2 ლ ან ნაკლები

ლ

2209 00 990 00

– – 2 ლ-ზე მეტი

ლ

ჯგუფი 23
კვების მრეწველობის მონარჩენები და ნარჩენები;
მზა საკვები ცხოველებისათვის
შენიშვნები:
2309 სასაქონლო პოზიციაში ჩაირთვება პროდუქტები, გამოყენებული ცხოველთა საკვებად,
სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი, მიღებული მცენარეული და ცხოველური
ნედლეულის იმ ზომამდე გადამუშავებით, რომ მათ დაკარგეს საწყისი მასალებისთვის
დამახასიათებელი ძირითადი თვისებები, გარდა მცენარეული მონარჩენების და ნარჩნებისა და
ასეთი გადამუშავების თანაპროდუქტებისა.
შენიშვნა სუბპოზიციისათვის:
2306 41 სუბპოზიციაში ტერმინი „რაფსის ანუ კოლზას თესლებს, ერუკმჟავას დაბალი
შემცველობით“ ნიშნავს რაფსისა ანუ კოლზას თესლებს, ერუკმჟავას დაბალი შემცველობით,
როგორც ეს მითითებულია მე-12 ჯგუფის სუბპოზიციის 1 შენიშვნაში.
დამატებითი შენიშვნები:
1. 2303 10 110 00 და 2303 10 190 00 ქვესუბპოზიციაში ჩაირთვება მხოლოდ სიმინდისაგან
სახამებლის წარმოების მონარჩენები და არ ჩაირთვება ამ მონარჩენებისა და სხვა მცენარეებისაგან
მიღებული პროდუქტების ან სიმინდისაგან სხვა წესით, მიღებული პროდუქტების ნარევები, გარდა
სახამებლის ნოტიო პროცესის გზით მიღებისა.
სახამებლის შემცველობა არ უნდა აღემატებოდეს 28 მას.%-ს მშრალ პროდუქტზე
გადაანგარიშებით და მათში ცხიმების შემცველობა არ უნდა აღემატებოდეს 4,5 მას.%-ს მშრალ
პროდუქტზე გადაანგარიშებით.

2. 2306 90 050 00 ქვესუბპოზიციაში ჩაირთვება მხოლოდ სიმინდის ჩანასახისაგან ზეთის
ამოღებით

მიღებული

მონარჩენები,

განსაზღვრული

ოდენობით,

მშრალ

პროდუქტზე

გადაანგარიშებით, შემდეგი კომპონენტების შემცველი:
ა) პროდუქტები 3 მას.%-ზე ნაკლები ზეთის შემცველობით:
– სახამებლის შემცველობით 45 მას.%-ზე ნაკლები;
– ცილების შემცველობით (აზოტის შემცველობა x 6,25) არანაკლებ 11,5 მას.%-ისა;
ბ) პროდუქტები ზეთის შემცველობით არანაკლებ 3 მას.% - ისა და არა უმეტეს 8 მას.% - ისა:
– სახამებლის შემცველობით 45 მას.% - ზე ნაკლები;
– ცილების შემცველობით (აზოტის შემცველობა x 6,25) არანაკლებ 13 მას.%- ისა;
ამის გარდა, ეს მონარჩენები არ უნდა შეიცავდნენ იმ კომპონენტებს, რომლებიც არ ამოიღება
სიმინდის მარცვლებიდან;
არ ჩაირთვება სიმინდის მარცვლების ნაწილაკების შემცველი პროდუქტები, რომლებიც
იყვნენ ჩამატებული გადამუშავების პროცესის შემდეგ და არ გაიარეს ზეთის ამოღების პროცესი.
3. 2307 00 110 00, 2307 00 190 00, 2308 90 110 00 და 2308 00 190 00 ქვესუბპოზიციებში შემდეგი
ტერმინები აღნიშნავს:
– „სპირტის ფაქტიური კონცენტრაცია მასის მიხედვით“ - 100კგ პროდუქტში შემავალი სუფთა
სპირ-ტის რაოდენობა კილოგრამებში,
– „სპირტის პოტენციური კონცენტრაცია მასის მიხე-დვით“ - სუფთა სპირტის რაოდენობა
კილოგრამებში, რომლის მიღება შესაძლებელია 100 კგ პროდუქტში შემავალი შაქრების მთლიანი
დადუღებისას,
– „სპირტის საერთო კონცენტრაცია მასის მიხედვით“ – სპირტის მასის მიხედვით ფაქტიური
და პოტენციური კონცენტრაციების ჯამი,
– „მას.%“ - სპირტის კონცენტრაცია მასის მიხედვით
4. 2309 10 110 00 - 2309 10 700 00 და 2309 90 310 00 - 2309 90 700 00 ქვესუბპოზიციებში ტერმინი
„რძის პროდუქტები“ აღნიშნავს პროდუქტებს, რომლებიც ჩაირთვებიან 0401, 0402, 0404, 0405, 0406
სასაქონლო პოზიციებში და 0403 10 110 00–0403 10 390 00, 0403 90 110 00–0403 90 690 00, 1702 11 000
00, 1702 19 000 00 და 2106 90 510 00 ქვესუბპოზიციებში.
5. 2309 90 200 00 ქვესუბპოზიციაში ჩაირთვება მხოლოდ სიმინდისაგან სახამებლის წარმოების
მონარჩენები და არ ჩაირთვება ამ მონარჩენებისა და სხვა მცენარეებისაგან მიღებული
პროდუქტებისა ან სიმინდისაგან სხვა წესით, მიღებული პროდუქტების ნარევები, გარდა
სახამებლის ნოტიო პროცესის გზით მიღებისა, რომლებიც შეიცავენ:
– ამორეცხვის პროცესის დროს გამოსაყენებულ სიმინდის ქატოს 15 მას.%-ზე არა უმეტეს
თანაფარდობით და/ან
– სიმინდის დასალბობი წყლის მონარჩენები გამორეცხვის პროცესისა, სპირტისა ან
სახამებლისაგან მიღებული სხვა პროდუქტების წარმოებისათვის გამოსაყენებელი დასალბობად
წყლის მონარჩენების ჩათვლით.
ამ პროდუქტების შემცველობაში შეიძლება შედიოდეს სიმინდის ჩანასახისაგან ნოტიო
დაქუცმაცების პროცესის დროს ზეთის ამოღების მონარჩენები.
მათში სახამებლის შემცველობა მშრალ პროდუქტზე გადაანგარიშებით, არ აღემატება 28
მას.%-ს, ცხიმების შემცველობა მშრალ პროდუქტზე გადაანგარიშებით, არ აღემატება 4,5 მას.%-ს,
ცილების შემცველობა მშრალ პროდუქტზე გადაანგარიშებით არ აღემატება 40 მას.%-ს.

დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

ფქვილი წმინდად და უხეშად დაფქული და გრანულები ხორცისა ან ხორცის სუბპროდუქტებისაგან,
2301

თევზის

ან

კიბოსნაირებისაგან,

მოლუსკებისა

ან

წყლის

სხვა

უხერხემლოებისაგან,

საკვებად

გამოუყენებადი; ხოხოზიკი:
2301 10 000 00
2301 20 000 00

— წმინდად და უხეშად დაფქული ფქვილი და გრანულები ხორცისა ან ხორცის სუბპროდუქტებისაგან;
ხოხოზიკი
— წმინდად და უხეშად დაფქული ფქვილი დაგრანულები თევზისა ან კიბოსნაირებისაგან, მოლუსკებისა
ან წყლის სხვა უხერხემლოებისაგან

—
—

ანაცერი, ქატო და სხვა მონარჩენები, მიღებული პურეული მარცვლოვანების ან პარკოსანი კულტურების
2302

მარცვლის დაფქვის, გაცრის ან სხვა მეთოდით გადამუშავების შედეგად, არაგრანულირებული ან
გრანულირებული:

2302 10

– სიმინდის:

2302 10 100 00

— — სახამებლის შემცველობით არა უმეტეს 35 მას.%-ისა

—

2302 10 900 00

— — დანარჩენი

—

2302 30

– ხორბლის:
— — სახამებლის შემცველობით არა უმეტეს 28 მას.%-ისა და რომლებშიც 0,2 მმ დიამეტრის საცერში

2302 30 100 00

გასული ნაწილი არ აღემატება 10 მას.%-ს ან რომლებშიც ამ საცერში გატარებული ნაწილის ფერფლიანობა

—

მშრალ ნივთიერებაზე გადაანგარიშებით არის 1,5 მას.% ან მეტი
2302 30 900 00

— — დანარჩენი

2302 40

– დანარჩენი მარცვლოვანების:

—

– – ბრინჯისებრთა:
2302 40 020 00

— — — სახამებლის შემცველობით არა უმეტეს 35 მას.%

—

2302 40 080 00

— — — დანარჩენი

—

– – დანარჩენი:
— — — სახამებლის შემცველობით არა უმეტეს 28 მას.%-ისა და რომლებშიც 0,2 მმ დიამეტრის საცერში
2302 40 100 00

გასული ნაწილი არ აღემატება 10 მას.%-ს ან რომლებშიც ამ საცერში გატარებული ნაწილის ფერფლიანობა

—

მშრალ ნივთიერებაზე გადაანგარიშებით არის 1,5 მას.% ან მეტი
2302 40 900 00

— — — დანარჩენი

—

2302 50 000 00

— პარკოსანი კულტურების

—

მონარჩენები სახამებლის წარმოებისა და ანალოგიური მონარჩენები, ჭარხლის ნაწნეხი, ბაგასა (შაქრის
2303

ლერწმის ჟენჟო) და შაქრის წარმოების სხვა ნარჩენები, ბუყი და ლუდის დუღებისა ან სპირტის (არყის)
გამოხდის სხვა ნარჩენები, არაგრანულირებული ან გრანულირებული:

2303 10

– სახამებლის წარმოების მონარჩენები და ანალოგიური მონარჩენები:
– – სიმინდის სახამებლის წარმოების მონარჩენები (კონცენტრირებული დასალბობი სითხის
გამოკლებით), ცილის შემცველობით მშრალ ნივთიერებაზე გადაანგარიშებით:

2303 10 110 00

— — — 40 მას.%-ზე მეტი

—

2303 10 190 00

— — — არა უმეტეს 40 მას.%-ისა

—

2303 10 900 00

— — დანარჩენი

—

2303 20

– ჭარხლის ჟენჟო, ბაგასა (შაქრის ლერწმის ნაწნეხი) და შაქრის წარმოების სხვა ნარჩენები:

2303 20 100 00

— — ჭარხლის ნაწნეხი

—

2303 20 900 00

— — დანარჩენი

—

2303 30 000 00

— ბუყი და ლუდის დუღებისა და სპირტის (არყის) გამოხდის სხვა ნარჩენები

—

2304 00 000 00
2305 00 000 00

კოპტონი და სხვა მყარი მონარჩენები, მიღებული სოიას ზთის ამოღებისას, დაფქული ან დაუფქველი,
არაგრანულირებული ან გრანულირებული
კოპტონი და სხვა მყარი მონარჩენები, მიღებული (არაქისის) ზეთის ამოღებისას, დაფქული ან
დაუფქველი, არაგრანულირებული ან გრანულირებული
კოპტონი და სხვა მყარი მონარჩენები, მიღებული მცენარეული ცხიმებისა ან ზეთების ამოღებისას, 2304 ან

2306

2305 სასაქონლო პოზიციების ნარჩენების გარდა, დაფქული ან დაუფქველი, არაგრანულირებული ან
გრანულირებული:

—
—

2306 10 000 00

— ბამბის თესლისაგან

—

2306 20 000 00

— სელის თესლისაგან

—

2306 30 000 00

— მზესუმზირას თესლისაგან

—

– რაფსის თესლისა ანუ კოლზისგან:
2306 41 000 00

— — რაფსის თესლისა, ანუ კოლზისგან, ერუკმჟავას დაბალი შემცველობით

—

2306 49 000 00

— — დანარჩენი

—

2306 50 000 00

— ქოქოსის კაკლის ან კოპრისაგან

—

2306 60 000 00

— ზეთოვანი პალმის კაკლის ნაყოფსაფარისა ან გულისაგან

—

2306 90

– დანარჩენი:

2306 90 050 00

— — სიმინდის მარცვლების ჩანასახისაგან

—

– – დანარჩენი:
– – – კოპტონი და ზეითუნის ზეთის ამოღებით მიღებული სხვა მონარჩენები:
2306 90 110 00

— — — — ზეითუნის ზეთის შემცველობით 3 მას.% ან ნაკლები

—

2306 90 190 00

— — — — ზეითუნის ზეთის შემცველობით 3 მას.%-ზე მეტი

—

2306 90 900 00

— — — დანარჩენი

—

2307 00

ღვინის ლექი; ღვინის ქვა:
– ღვინის ლექი:

2307 00 110 00

— — სპირტის საერთო კონცენტრაციით არა უმეტეს 7,9 მას.%-ისა და მშრალი ნივთიერების შემცველობით
არანაკლებ 25 მას.%-ისა

—

2307 00 190 00

— — დანარჩენი

—

2307 00 900 00

— ღვინის ქვა

—

მცენარეული წარმოშობის პროდუქტები და მცენარეული ნარჩენები, მცენარეული მონარჩენები და
2308 00

თანაპროდუქტები, არაგრანულირებული ან გრანულირებული, ცხოველთა საკვებად გამოსაყენებული,
სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:
– ყურძნის ჭაჭა:

2308 00 110 00

— — სპირტის საერთო კონცენტრაციით არა უმეტეს 4,3 მას.%-ისა და მშრალი ნივთიერების შემცველობით
არანაკლებ 40 მას.%-ისა

—

2308 00 190 00

— — დანარჩენი

—

2308 00 400 00

— რკო და ცხენის წაბლი; ვაშლისა და სხვა ნაყოფების ჩენჩო, ჭაჭის გარდა

—

2308 00 900 00

— დანარჩენი

—

2309

ცხოველების საკვებად გამოსაყენებელი პროდუქტები:

2309 10

– საკვები ძაღლებისა და კატებისათვის, საცალო ვაჭრობისათვის დაფასოებული:
– – 1702 30 510–1702 30 990, 1702 40 900, 1702 90 500 და 2106 90 550 სუბპოზიციებში ჩართული სახამებლის,
გლუკოზას, გლუკოზას სიროფის, მალთოდექსტრინის ან მალთოდექსტრინის სიროფის შემცველობით ან
რძის პროდუქტების შემცველობით:
– – – სახამებლის, გლუკოზას, გლუკოზას სიროფის, მალთოდექსტრინისა ან მალთოდექსტრინის სიროფის
შემცველობით:
– – – – სახამებლის გარეშე ან სახამებლის შემცველობით 10 მას.% ან ნაკლები:

2309 10 110 00

— — — — — რძის პროდუქტების გარეშე ან რძის პროდუქტების შემცველობით 10 მას.%-ზე ნაკლები

—

2309 10 130 00

— — — — — რძის პროდუქტების შემცველობით არანაკლებ 10 მას.%-ისა, მაგრამ 50 მას.%-ზე ნაკლები

—

2309 10 150 00

— — — — — რძის პროდუქტების შემცველობით არანაკლებ 50 მას.%-ისა მაგრამ 75 მას.%-ზე ნაკლები

—

2309 10 190 00

— — — — — რძის პროდუქტების შემცველობით არანაკლებ 75 მას.%-ისა

—

– – – – სახამებლის შემცველობით 10 მას.%-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 30 მას.%-ისა:
2309 10 310 00

— — — — — რძის პროდუქტების გარეშე ან ასეთი პროდუქტების შემცველობით 10 მას.%-ზე ნაკლები

—

2309 10 330 00

— — — — — რძის პროდუქტების შემცველობით არანაკლებ 10 მას.%-ისა, მაგრამ 50 მას.%-ზე ნაკლები

—

2309 10 390 00

— — — — — რძის პროდუქტების შემცველობით არანაკლებ 50 მას.%-ისა

—

– – – – სახამებლის შემცველობით 30 მას.%-ზე მეტი:
2309 10 510 00

— — — — — რძის პროდუქტების გარეშე, ან ასეთი პროდუქტების შემცველობით 10 მას.%-ზე ნაკლები

—

2309 10 530 00

— — — — — რძის პროდუქტების შემცველობით არანაკლებ 10 მას.%-ისა, მაგრამ 50 მას.%-ზე ნაკლები

—

2309 10 590 00

— — — — — რძის პროდუქტების შემცველობით არანაკლებ 50 მას.%-ისა

—

2309 10 700 00

— — — სახამებლის, გლუკოზას, გლუკოზას სიროფის, მალთოდექსტრინის ან მალთოდექსტრინის
სიროფის გარეშე, მაგრამ რძის პროდუქტების შემცველობით

—

2309 10 900 00

— — დანარჩენი

—

2309 90

– დანარჩენი:

2309 90 100 00

— — თევზის ხსნადი პროდუქტები ან პროდუქტები ზღვის ძუძუმწოვარი ცხოველებისაგან

—

2309 90 200 00

— — პროდუქტები აღწერილი მოცემული ჯგუფის 5-ე დამატებით შენიშვნაში

—

– – დანარჩენი:
– – – 1702 30 510 00–1702 30 990 00, 1702 40 900 00, 1702 90 500 00 და 2106 90 550 00 ქვესუბპოზიციებში
ჩართული სახამებლის, გლუკოზას, გლუკოზას სიროფის, მალთოდექსტრინის და მალთოდექსტრინის
სიროფის შემცველობით, ან რძის პროდუქტების შემცველობით:
– – – – სახამებლის, გლუკოზას, გლუკოზას სიროფის, მალთოდექსტრინის ან მალთოდექსტრინის
სიროფის შემცველობით:
– – – – – სახამებლის გარეშე ან მისი შემცველობით 10 მას.% ან ნაკლები:
2309 90 310 00

— — — — — — რძის პროდუქტების გარეშე ან ასეთი პროდუქტების შემცველობით 10 მას.%-ზე ნაკლები

—

2309 90 330 00

— — — — — — რძის პროდუქტების შემცველობით არანაკლებ 10 მას.%-ისა, მაგრამ 50 მას.%-ზე ნაკლები

—

2309 90 350 00

— — — — — — რძის პროდუქტების შემცველობით არანაკლებ 50 მას.%-ისა, მაგრამ 75 მას.%-ზე ნაკლები

—

2309 90 390 00

— — — — — — რძის პროდუქტების შემცველობით არანაკლებ 75 მას.%-ისა

—

– – – – – სახამებლის შემცველობით 10 მას.%-ზე მეტი მაგრამ არა უმეტეს 30 მას.%:-ისა:
2309 90 410 00

— — — — — — რძის პროდუქტების გარეშე ან ასეთი პროდუქტების შემცველობით 10 მას.%-ზე ნაკლები

—

2309 90 430 00

— — — — — — რძის პროდუქტების შემცველობით არანაკლებ 10 მას.%-ისა, მაგრამ 50 მას.%-ზე ნაკლები

—

2309 90 490 00

— — — — — — რძის პროდუქტების შემცველობით არანაკლებ 50 მას.%-ისა

—

– – – – – სახამებლის შემცველობით 30 მას.%-ზე მეტი:
2309 90 510 00

— — — — — — რძის პროდუქტების გარეშე ან ასეთი პროდუქტების შემცველობით 10 მას.%-ზე ნაკლები

—

2309 90 530 00

— — — — — — რძის პროდუქტების შემცველობით არანაკლებ 10 მას.%-ისა, მაგრამ 50 მას.%-ზე ნაკლები

—

2309 90 590 00

— — — — — — რძის პროდუქტების შემცველობით არანაკლები 50 მას.%-ისა

—

2309 90 700 00

— — — — სახამებლის, გლუკოზას, გლუკოზას სიროფის, მალთოდექსტრინისა ან მალთოდექსტრინის
სიროფის გარეშე, მაგრამ რძის პროდუქტების შემცველობით

—

– – – დანარჩენი:
2309 90 910 00

— — — — ჭარხლის ნაწნეხი მელასას დამატებით

—

2309 90 960 00

— — — — დანარჩენი

—

ჯგუფი 24
თამბაქო და თამბაქოს სამრეწველო შემცვლელები

შენიშვნა:
მოცემულ ჯგუფში არ ჩაირთვება სამკურნალო სიგარეტები (ჯგუფი 30).
შენიშვნა სუბპოზიციისათვის:
2403 11 სუბპოზიციაში „ჩილიმით მოსაწევი თამბაქო“ აღნიშნავს მოსაწევ ნარევს, რომელიც
განკუთვნილია ჩილიმით (ნაგრილე) მოსაწევად და შედგება თამბაქოსა და გლიცერინის
ნარევისაგან, შეიძლება შეიცავდეს ან არა არომატულ ზეთებს, ექსტრაქტებს, პატოკას, შაქარს,

შეზავებული იყოს ან არა ხილის არომატით. ამასთან, ჩილიმით მოსაწევი ნარევები, რომელიც არ
შეიცავს თამბაქოს, ამ სუბპოზიციაში არ ჩაირთვება.
დამატებითი შენიშვნები:
1. 2402 10 000 02 სასაქონლო ქვესუბპოზიციის სიგარილა (წვრილი სიგარა) უნდა
აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს: მისი დიამეტრი არ უნდა აღემატებოდეს 1,2 სანტიმეტრს,
ხოლო ერთი სიგარილას წონა არ უნდა აღემატებოდეს 3 გრამს.
2. 2402 20 900 01

ქვესუბპოზიციაში ტერმინი

„სიგარეტი ფილტრის გარეშე“ აღნიშნავს

სიგარეტს, მუნდშტუკის, ფილტრის და სხვა მსგავსი აქსესუარების გარეშე. ამ ქვესუბპოზიციაში არ
ჩაირთვება დაუსრულებელი, დაუკომპლექტებელი ფილტრიანი სიგარეტი, ანუ სიგარეტი
რომელსაც მოსაწევი ნაწილის გარდა აქვს შესაბამისი მუნდშტუკი ან/და სხვა, სამარჯვი,
განკუთვნილი ფილტრით, არომატიზატორით, კვამლის გამაგრილებელით და სხვა მსგავსი
აქსესუარებით აღჭურვისათვის.
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

2401

თამბაქოს ნედლეული; თამბაქოს ნარჩენები:

2401 10

– თამბაქო გამოუცლელი შუა ძარღვით:

2401 10 350 00

– – ღია ფერის თამბაქო ჩრდილში ნაშრობი

—

2401 10 600 00

– – თამბაქო ორიენტალის ტიპისა მზეზე ნაშრობი

—

2401 10 700 00

– – მუქი თამბაქო ჩრდილში ნაშრობი

—

2401 10 850 00

– – თამბაქო თბურად ნაშრობი

—

2401 10 950 00

– – დანარჩენი

—

2401 20

– თამბაქო ნაწილობრივ ან მთლიანად გამოცლილი შუა ძარღვით:

2401 20 350 00

– – ღია ფერის თამბაქო ჩრდილში ნაშრობი

—

2401 20 600 00

– – თამბაქო ორიენტალის ტიპისა მზეზე ნაშრობი

—

2401 20 700 00

– – მუქი თამბაქო ჩრდილში ნაშრობი

—

2401 20 850 00

– – თამბაქო თბურად ნაშრობი

—

2401 20 950 00

– – დანარჩენი

—

2401 30 000 00

– თამბაქოს ნარჩენები

2402

სიგარები,

სიგარები

—
წაჭრილი

ბოლოებით,

სიგარილები

და

სიგარეტები

თამბაქოს

ან

მისი

შემცვლელებისაგან:

2402 10 00

– სიგარები, სიგარები წაჭრილი ბოლოებით და სიგარილები, თამბაქოს შემცველობით:

2402 10 000 01

– – სიგარები, სიგარები წაჭრილი ბოლოებით, თამბაქოს შემცველობით

1000 ცალი

2402 10 000 02

– – სიგარილები (წვრილი სიგარები), თამბაქოს შემცველობით

1000 ცალი

2402 20

– სიგარეტები, თამბაქოს შემცველობით:

2402 20 100 00

– – მიხაკის შემცველობით

2402 20 90

– – დანარჩენი:

2402 20 900 01

– – – სიგარეტი ფილტრის გარეშე

1000 ცალი

2402 20 900 02

– – – დანარჩენი

1000 ცალი

2402 90 000 00

– დანარჩენი

2403

სამრეწველო

1000 ცალი

—
დამზადების

სხვა

თამბაქო

და

თამბაქოს

სამრეწველო

შემცვლელები;

თამბაქო

„ჰომოგენიზებული“ ან „აღდგენილი“; თამბაქოს ექსტრაქტები და ესენციები:
– მოსაწევი თამბაქო, რომელიც შეიძლება შეიცავდეს თამბაქოს შემცვლელებს ნებისმიერი პროპორციით:

2403 11 000 00

– – „ჩილიმით მოსაწევი თამბაქო“, ამ ჯგუფის სუბპოზიციისათვის 1-ლი შენიშვნის შესაბამისად

2403 19

– – დანარჩენი:

—

2403 19 100 00

– – – პირველად საფუთავებში ნეტო მასით არაუმეტეს 500 გ-ისა

—

2403 19 900 00

– – – დანარჩენი

—

– დანარჩენი
2403 91 000 00

– – „ჰომოგენიზებული“ ან „აღდგენილი“ თამბაქო

2403 99

– – დანარჩენი:

2403 99 100 00

– – – საღეჭი ან საყნოსი (ბურნუთი) თამბაქო

2403 99 90

– – – დანარჩენი:

—

—

– – – – თამბაქოს ნაწარმი, რომელიც მოიხმარება ელექტრომოწყობილობის საშუალებით:
2403 99 900 01

– – – – – კაფსულები და მსგავსი სახის პროდუქტები თამბაქოს შემცველობით

2403 99 900 02

– – – – – თამბაქოს ნაწარმი, წვის პროცესის გარეშე, ორთქლის მისაღებად გამოსაყენებელი

2403 99 900 09

– – – – დანარჩენი

ცალი
1000 ცალი
—

კარი V
მინერალური პროდუქტები
ჯგუფი 25
მარილი; გოგირდი; მიწები და ქვა;
საბათქაშე მასალები, კირქვა და ცემენტი
შენიშვნები:
1. თუ კონტექსტში ან მოცემული ჯგუფის მე-4 შენიშვნაში სხვა რამ არ არის მითითებული,
მაშინ ამ ჯგუფში ჩაირთვება მხოლოდ ნედლი ან გარეცხილი (მათ შორის ქიმიური ნივთიერებების
გამოყენებით, რომლებიც აცილებენ მინარევებს პროდუქტის სტრუქტურის შეუცვლელად),
დამსხვრეული, დაფქული, ფხვნილად გარდაქმნილი, გაცრილი, ფლოტაციის, მაგნიტური
სეპარაციისა ან სხვა მექანიკური ან ფიზიკური პროცესების გამოყენებით (კრისტალიზაციის
გამოკლებით) გამდიდრებული პროდუქტები. მოცემულ ჯგუფში არ ჩაირთვება გამომწვარი,
კალცინირებული, შერევით მიღებული ან თითოეულ სასაქონლო პოზიციაში მიუთითებელი
ხერხით დამუშავებული პროდუქტები.
მოცემული ჯგუფის პროდუქტები შეიძლება შეიცავდნენ მტვერდამთრგუნველი აგენტის
დანამატებს იმ პირობით, თუ ეს არ ცვლის პროდუქტის თვისებებს, ხდის მას ვარგისად უფრო
სპეციფიური, ვიდრე ჩვეულებრივი გამოყენებისათვის.
2. მოცემულ ჯგუფში არ ჩაირთვება:
ა) გოგირდი სუბლიმირებული, დანალექი ან კოლოიდური (სასაქონლო პოზიცია 2802);
ბ) მინერალური საღებარები, ქიმიურად ბმული რკინის შემცველობით 70 მას.% და მეტი Fe2O3
-ზე გადაანგარიშებით (სასაქონლო პოზიცია 2821);
გ) სამკურნალო საშუალებები ან 30 ჯგუფის სხვა პროდუქცია;
დ) პარფიუმერული, კოსმეტიკური ან ტუალეტის საშუალებები (ჯგუფი 33);
ე) ძელურა, ბორდიურის ქვები ან დასაგები ფილები (სასაქონლო პოზიცია 6801); კუბურები
მოზაიკისათვის ან ანალოგიური საქონელი 6802 სასაქონლო პოზიცია); ფიქალი საბურულე,
მოსაპირკეთებლად ან ჰიდროიზოლაციისათვის (სასაქონლო პოზიცია 6803);
ვ) ძვირფასი ან ნახევრადძვირფასი ქვები (7102 ან 7103 სასაქონლო პოზიცია);
ზ) ნატრიუმის ქლორიდისა ან მაგნიუმის ოქსიდის ხელოვნურად გამოყვანილი კრისტალები
(გარდა ოპტიკური ელემენტებისა), თითოეულის მასით არა ნაკლები 2,5 გრ-ისა (3824 სასაქონლო

პოზიცია); ოპტიკური ელემენტები ნატრიუმის ქლორიდისა ან მაგნიუმის ოქსიდისაგან (9001
სასაქონლო პოზიცია);
თ) ცარცები ბილიარდისათვის (სასაქონლო პოზიცია 9504); ან
ი) ცარცები სახატავად ან საწერად, სამკერვალო ცარცები (სასაქონლო პოზიცია 9609);
3. ნებისმიერი პროდუქტები, რომლებიც შეიძლება ჩართული იქნას როგორც 2517 სასაქონლო
პოზიციაში, ისე მოცემული ჯგუფის სხვა ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციაში, უნდა ჩაირთოს 2517
სასაქონლო პოზიციაში.
4. 2530 სასაქონლო პოზიციაში, ჩაირთვება, inter alia: ვერმიკულიტი, პერლიტი და ქლორიტები
აუქაფებელი; ბუნებრივი პიგმენტები, კალცინირებული ან არაკალცინირებული, შერეული ან
შეურეველი;

ბუნებრივი

ქარსისებრი

რკინის

ოქსიდი;

სეპიოლითი

(გაპრიალებული

ან

გაუპრიალებელი ნაჭრების სახით); ქარვა; აგლომერირებული სეპიოლითი და აგლომერირებული
ქარვა, ფირფიტების, წნელების, ჩხირებისა ან ანალო-გიური ფორმების სახით, ჩამოსხმის შემდეგ
დაუმუშავებელი; გიშერი (შავი ქარვა); სტრონციანიტი (კალცინირებული ან არაკალცინირებული),
გარდა სტრონციუმის ოქსიდისა; კერამიკის, აგურისა ან ბეტონის ნამსხვრევი.
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

მარილი (სუფრისა და დენატურირებული მარილის ჩავლით) და ნატრიუმის ქლორიდი სუფთა, წყალში
2501 00

გახსნილი ან გაუხსნელი, ან შეწებების შემაფერხებელი (ან ფხვიერობის უზრუნველმყოფი) აგენტების
დანამატების შემცველი; ზღვის წყალი:

2501 00 100 00

– ზღვის წყალი და მარილების ხსნარები

—

– სუფრის მარილი (სუფრისა და დენატურირებულის ჩათვლით) და ნატრიუმის ქლორიდი სუფთა,
წყალში გახსნილი ან გაუხსნელი, ან შეწებების შემაფერხებელი ან ფხვიერობის ან უზრუნველმყოფი
აგენტების დანამატების შემცველი:
2501 00 310 00

– – ქიმიური გარდაქმნებისათვის (ნატრიუმისა და ქლორის განცალკევება) სხვა პროდუქტების წარმოებაში
შემდგომი გამოყენებისთვის

—

– – დანარჩენი:
2501 00 510 00

– – – დენატურირებული ან სამრეწველო მიზნებისათვის (გაწმენდის ჩათვლით), გარდა კონსერვირებისა
ან საკვები პროდუქტების დამზადებისათვის ადამიანებისა და ცხოველებისათვის

—

– – – დანარჩენი:
2501 00 91

– – – – მარილი, საკვებად გამოსაყენებელი:

2501 00 911 00

– – – – – იოდიზირებული

—

2501 00 919 00

– – – – – დანარჩენი

—

2501 00 990 00

– – – – დანარჩენი

—

2502 00 000 00

პირიტი გამოუწვავი

—

2503 00

გოგირდი ყველა სახისა, სუბლიმირებული, დალექილი და კოლოიდური გოგირდის გარდა:

2503 00 100 00

– გოგირდი ნედლი ან არარაფინირებული

—

2503 00 900 00

– დანარჩენი

—

2504

გრაფიტი ბუნებრივი:

2504 10 000 00

– ფხვნილის ან ქერცლის სახით

—

2504 90 000 00

– დანარჩენი

—

2505

ქვიშა ბუნებრივი ყველა სახის, შეღებილი და შეუღებავი, 26 ჯგუფის ლითონიანი ქვიშების გარდა:

2505 10 000 00

– სილიციუმიანი ქვიშა და კვარციანი ქვიშა

—

2505 90 000 00

– დანარჩენი

—

კვარცი (ბუნებრივი ქვიშის გარდა); კვარციტი უხეშად დამსხვრეული ან დაუმსხვრეველი, დახერხილი ან
2506

დაუხერხავი ან სხვა საშუალებით დაყოფილი მართკუთხა ფორმის (კვადრატულის ჩათვლით) ბლოკებად
ან ფილებად:

2506 10 000 00

– კვარცი

—

2506 20 000 00

– კვარციტი

2507 00

კაოლინი და თიხები კაოლინური დანარჩენი, კალცინირებული ან არაკალცინირებული:

2507 00 200 00

– კაოლინი

—

2507 00 800 00

– კაოლინური თიხები, დანარჩენი

—

2508

—

დანარჩენი თიხები (6806 სასაქონლო პოზიციის მფუვანი თიხების გარდა), ანდალუზიტი, კიანიტი.
სილიმანიტი, კალცინირებული ან არაკალცინირებული თიხები; მულიტი; შამოტის ან დინასის მიწები:

2508 10 000 00

– ბენტონიტი

—

2508 30 000 00

– ცეცხლგამძლე თიხა

—

2508 40 000 00

– დანარჩენი თიხები

—

2508 50 000 00

– ანდალუზიტი, კიანიტი და სილიმანიტი

—

2508 60 000 00

– მულიტი

—

2508 70 000 00

– შამოტის ან დინასის მიწები

—

2509 00 000 00

ცარცი

—

2510

კალციუმის ფოსფატები ბუნებრივი, ალუმინკალციუმის ფოსფატები ბუნებრივი და ფოსფატის ცარცი:

2510 10 000 00

– დაუფქვავი

2510 20 000 00

– დაფქული

2511

ბარიუმის

—
—

სულფატი

ბუნებრივი

(ბარიტი);

ბარიუმის

კარბონატი

ბუნებრივი

(ვიტერიტი),

კალცინირებული ან არაკალცინირებული, 2816 სასაქონლო პოზიციის ბარიუმის ოქსიდის გარდა:

2511 10 000 00

– ბარიუმის სულფატი ბუნებრივი (ბარიტი)

—

2511 20 000 00

– ბარიუმის კარბონატი ბუნებრივი (ვიტერიტი)

—

2512 00 000 00
2513

ინფუზორული მიწები კაჟიანი (მაგალითად, კიზელგური, ტრეპელი და დიატომიტი) და ანალოგიური
კაჟიანი მიწები, კალცინირებული ან არაკალცინირებული, 1 ან ნაკლები ხვედრითი წონით

—

პემზა; ზუმფარა; კორუნდი ბუნებრივი, ძოწი ბუნებრივი და დანარჩენი ბუნებრივი აბრაზიული მასალები,
თერმულად დამუშავებული ან დაუმუშავებელი:

2513 10 000 00

– პემზა

—

2513 20 000 00

– ზუმფარა, კორუნდი ბუნებრივი, ძოწი ბუნებრივი და დანარჩენი ბუნებრივი აბრაზიული მასალები

—

2514 00 000 00

ფიქალი, უხეშად დამსხვრეული ან დაუმსხვრეველი, დახერხილი ან დაუხერხავი, ან სხვა წესით
დაყოფილი მართკუთხა (კვადრატულის ჩათვლით) ფორმის ბლოკებად ან ფილებად

—

მარმარილო, ტრავერტინი, ანუ კირქვიანი ტუფი, ეკაუსინი და დანარჩენი კირქვები ძეგლების ან
2515

მშენებლობისათვის, 2,5 ან მეტი ხვედრითი წონით, და ალებასტრი, უხეშად დამსხვრეული ან
დაუმსხვრეველი, დახერხილი ან დაუხერხავი, ან სხვა წესით დაყოფილი მართკუთხა (კვადრატულის
ჩათვლით) ფორმის ბლოკებად ან ფილებად:
– მარმარილო და ტრავერტინი:

2515 11 000 00
2515 12 000 00
2515 20 000 00

– – დაუმუშავებელი ან უხეშად დამსხვრეული
– – დახერხილი ან სხვა წესით დაყოფილი მართკუთხა (კვადრატულის ჩათვლით) ფორმის ბლოკებად ან
ფილებად
– ეკაუსინი და სხვა კირქვები ძეგლების ან მშენებლობისათვის; ალებასტრი

—
—
—

გრანიტი, პორფირი, ბაზალტი, ქვიშაქვა და ქვა ძეგლებისა ან მშენებლობისათვის დანარჩენი, უხეშად
2516

დამსხვრეული ან დაუმსხვრეველი, დახერხილი ან დაუხერხავი, ან სხვა წესით დაყოფილი მართკუთხა
(კვადრატულის ჩათვლით) ფორმის ბლოკებად ან ფილებად:
– გრანიტი:

2516 11 000 00
2516 12 000 00

– – დაუმუშავებელი ან უხეშად დამსხვრეული
– – დახერხილი ან სხვა წესით დაყოფილი მართკუთხა (კვადრატულის ჩათვლით) ფორმის ბლოკებად ან
ფილებად

—
—

2516 20 000 00

– ქვიშაქვა

—

2516 90 000 00

– ქვა ძეგლებისა ან მშენებლობისათვის, დანარჩენი

—

კენჭი, ხრეში, ღორღი ან დამსხვრეული ქვა, ჩვეულებრივ გამოყენებული ბეტონის შემავსებლებად,
ბალასტად გზატკეცილებისათვის ან რკინიგზის ლიანდაგებისათვის ან სხვა ბალასტად, კენჭი და აგრეთვე
2517

კაჭარი და კაჟიანი ხრეში, თერმულად დამუშავებული ან დაუმუშავებელი; წიდის, დროსისა ან
ანალოგიური სამრეწველო ნარჩენების მაკადამი, სასაქონლო პოზიციის პირველ ნაწილში მითითებული
მასალების შემცველობით ან მათ გარეშე; გუდრონირებული მაკადამი; გრანულები, ნაფხვენები და
ფხვნილი 2515 ან 2516 სასაქონლო პოზიციის ქვისაგან, თერმულად დამუშავებული ან დაუმუშავებელი:

– კენჭი, ხრეში, ღორღი ან დამსხვრეული ქვა, ჩვეულებრივ გამოსაყენებული ბეტონის შემავსებლებად,
2517 10

ბალასტად გზატკეცილების ან რკინიგზის ლიანდაგებისათვის ან სხვა ბალასტად, კენჭი, აგრეთვე კაჭარი
და კაჟიანი ხრეში, თერმულად დამუშავებული ან დაუმუშავებელი:

2517 10 100 00

– – კენჭი, ხრეში, ღორღი

—

2517 10 200 00

– – კირქვა, დოლომიტი და კირის შემცველი სხვა ქვები, დამტვრეული ან დამსხვრეული

—

2517 10 800 00

– – დანარჩენი

—

2517 20 000 00
2517 30 000 00

– მაკადამი წიდის, დროსისა ან ანალოგიური სამრეწველო ნარჩენებისაგან, 2517 10 სასაქონლო
სუბპოზიციის მასალების შემცველობით ან მათ გარეშე
– გუდრონირებული მაკადამი

—
—

– გრანულები, ნაფხვენი და ფხვნილი 2515 ან 2516 სასაქონლო პოზიციის ქვებისაგან, თერმულად
დამუშავებული ან დაუმუშავებელი:
2517 41 000 00

– – მარმარილოსაგან

—

2517 49 000 00

– – დანარჩენი

—

დოლომიტი,
2518

კალცინირებული

ან

არაკალცინირებული,

შეცხობილი

ან

შეუცხობელი,

უხეშად

დამსხვრეული ან დახერხილი, ან სხვა წესით დაყოფილი ბლოკებად ან მართკუთხა(კვადრატულის
ჩათვლით) ფორმის ფილებად; დოლომატის სატენი ნარევი:

2518 10 000 00

– დოლომიტი არაკალცინირებული ან შეუცხობელი

—

2518 20 000 00

– დოლომიტი კალცინირებული ანუ შეცხობილი

—

2518 30 000 00

– დოლომიტის სატენი ნარევი
მაგნიუმის

2519

ბუნებრივი

—

კარბონატი

(მაგნეზიტი);

მაგნეზია

გამდნარი;

მაგნეზია

გადამწვარი

(აგლომერირებული), აგლომერაციამდეგი წინ დამატებული მცირე რაოდენობის სხვა ოქსიდების
შემცველობით ან მათ გარეშე; მაგნიუმის სხვა ოქსიდები, მინარევებით ან მინარევების გარეშე:

2519 10 000 00

– მაგნიუმის ბუნებრივი კარბონატი (მაგნეზიტი)

2519 90

– დანარჩენი:

2519 90 100 00

– – მაგნიუმის ოქსიდი, კალცინირებული ბუნებრივი მაგნიუმის კარბონატის გარდა

—

2519 90 300 00

– – მაგნეზია გადამწვარი (აგლომერირებული)

—

2519 90 900 00

– – დანარჩენი

—

—

თაბაშირი; ანჰიდრიტი; ბათქაში (წარმოდგენილი კალცინირებული თაბაშირისა ან კალციუმის სულფატის
2520

სახით),

შეუღებავი

ან

შეღებილი,

მცირე

რაოდენობის

დამაჩქარებლების

ან

შემანელებლების

შემცველობით ან მათ გარეშე:
2520 10 000 00

– თაბაშირი; ანჰიდრიტი

2520 20 00

– ბათქაში:

2520 20 000 01

– – სამშენებლო

—

2520 20 000 09

– – დანარჩენი

—

2521 00 000 00
2522

კირქვის ფლუსი; კირქვა ან სხვა კირის შემცველი ქვა, გამოსაყენებუელი კირისა ან ცემენტის
დასამზადებლად

—

—

კირი ჩაუმქრალი, ჩამქრალი და ჰიდრავლიკური, 2825 სასაქონლო პოზიციაში მითითებული კალციუმის
ოქსიდისა და ჰიდროქსიდის გარდა:

2522 10 000 00

– ჩაუმქრალი კირი

—

2522 20 000 00

– ჩამქრალი კირი

—

2522 30 000 00

– ჰიდრავლიკური კირი

—

2523
2523 10 000 00

პორტლანდცემენტი, ცემენტი თიხამიწოვანი, ცემენტი წიდისა, ცემენტი სუპერსულფატიანი და
ანალოგიური ჰიდრავლიკური ცემენტები, შეღებილი ან შეუღებავი, მზა ან კლინკერების ფორმით:
– ცემენტის კლინკერები

—

– პორტლანდცემენტი:
2523 21 000 00

– – ცემენტი თეთრი, ხელოვნურად შეღებილი ან შეუღებავი

—

2523 29 000 00

– – დანარჩენი

—

2523 30 000 00

– ცემენტი თიხამიწოვანი

—

2523 90 000 00

– ცემენტები ჰიდრავლიკური დანარჩენი

—

2524

აზბესტი:

2524 10 000 00

– კროკოდილიტი

—

2524 90 000 00

– დანარჩენი

2525

ქარსი, მათ შორის განშრევებული; ქარსის ნარჩენები:

2525 10 000 00

– ქარსი დაუმუშავებული და ქარსი ფირფიტებად ან ქერცლებად დახლეჩილი

—

2525 20 000 00

– ქარსის ფხვნილი

—

2525 30 000 00

– ქარსის ნარჩენები

—

—

სტეატიტი ბუნებრივი, უხეშად დამსხვრეული ან დაუმსხვრეველი, დახერხილი ან დაუხერხავი, ან სხვა

2526

წესით დაყოფილი ბლოკებად ან მართკუთხა (კვადრატულის ჩათვლით) ფორმის ფილებად; ტალკი:

2526 10 000 00

– დაუმსხვრეველი და დაუფქველი

—

2526 20 000 00

– დამსხვრეული ან დაფქული

—

[2527]
ბორატები ბუნებრივი და მათი კონცენტრატები (კალცინირებული ან არაკალცინირებული), ბუნებრივი
2528 00 000 00

მარილწყლიდან გამოყოფილი ბორატების გარდა; ბორის მჟავა ბუნებრივი, H3BO3-ის შემცველობით მშრალ

—

პროდუქტზე გადაანგარიშებით არა უმეტეს 85 მას.%-ისა
2529

მინდვრის შპატი; ლეიციტი; ნეფელინი და ნეფელინის სიენიტი; მლხობი შპატი:

2529 10 000 00

– მინდვრის შპატი

—

– მლხობი შპატი:
2529 21 000 00

– – კალციუმის ფთორიდის შემცველობით 97 მას.% ან ნაკლები

—

2529 22 000 00

– – კალციუმის ფთორიდის შემცველობით 97 მას.%-ზე მეტი

—

2529 30 000 00

– ლეიციტი; ნეფელინი და ნეფელინის სიენიტი

—

2530

მინერალური ნივთიერებები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:

2530 10 00

– ვერმიკულიტი, პერლიტი და ქლორიტები, აუქაფებელი:

2530 10 000 01

– – პერლიტი

—

2530 10 000 09

– – ვერმიკულიტი და ქლორიტები

—

2530 20 000 00

– კიზერიტი, ეფსომიტი (მაგნიუმის ბუნებრივი სულფატები)

—

2530 90 00

– დანარჩენი:

2530 90 000 01

– – სეპიოლითი

—

2530 90 000 09

– – დანარჩენი

—

ჯგუფი 26
მადნები, წიდა და ნაცარი
შენიშვნები:
1. მოცემულ ჯგუფში არ ჩაირთვება:
ა) წიდები ან ანალოგიური სამრეწველო ნარჩენები, გამოყენებული, მაგალითად, როგორც
მაკადამი (სასა-ქონლო პოზიცია 2517);
ბ) მაგნიუმის ბუნებრივი კარბონატი (მაგნეზიტი) კალცინირებული ან არაკალცინირებული
(სასაქონლო პოზიცია 2519);
გ)

შლამი

ნავთობპროდუქტების

საცავბაკებიდან,

რომელიც

უპირატესად

ამ

ნავთობპროდუქტებისგან შესდგება (სასაქონლო პოზიცია 2710);
დ) 31 ჯგუფის ძირითადი წიდები;
ე) წიდის ბამბა, მინერალური სილიკატური ბამბა ან ანალოგიური მინერალური ბამბა
(სასაქონლო პოზიცია 6806);
ვ) ნარჩენები ან ჯართი ძვირფასი ლითონების ან ძვირფასი ლითონებით მიტკე-ცილი
არაძვირფასი ლითო-ნებისა; სხვა ნარჩენები ან ჯართი ძვირფასი ლითონების ან ძვირფასი

ლითონების შენაერთების შემცველი, გამოყენებული, უმთავრესად, ძვირფასი ლითონების
ამოსაღებად (სასაქონლო პოზიცია 7112): ან
ზ) სპილენძის, ნიკელის ან კობალტის შტეინი, მიღებული დნობის ნებისმიერი წესით (კარი
XV).
2. 2601–2617 სასაქონლო პოზიციებში ტერმინი „მადნები“ აღნიშნავს მინერალებს, ჩვეულებრივ
მეტალურგიულ წარმოებაში გამოყენებულს ვერცხლისწყლის, 2844 სასაქონლო პოზიციის
ლითონების ან XIV ან XV კარის ლითონების ამოსაღებად, მაშინაც კი, თუ ისინი განკუთვნილი არიან
არამეტალურგიული მიზნებისათვის. მაგრამ 2601–2617 სასაქონლო პოზიციებში არ არის ჩართული
მინერალები, რომლებიც დამუშავებული მეტალურგიული წარმოებისათვის არადამახასიათებელი
წესით.
3. 2620 სასაქონლო პოზიციაში ჩართულია მხოლოდ:
ა) წიდა, ნაცარი და მონარჩენები, რომლებიც მრეწველობაში გამოყენება ან ლითონების
ამოსაღებად, ან როგორც საფუძველი ლითონების ქიმიური შენაერთების წარმოებისათვის, ქალაქის
სამეურნეო მონარჩენების დაწვის შედეგად მიღებული ნაცარის და ნარჩენების გამოკლებით
(სასაქონლო პოზიცია 2621); და
ბ) წიდა, ნაცარი და მონარჩენები, რომლებიც შეიცავენ დარიშხანს და შეიცავენ ან არ შეიცავენ
ლითონებს, რომლებიც გამოიყენება ან დარიშხანის ან ლითონის მისაღებად, ან გამოიყენება მათი
ქიმიური ნაერთების წარმოებისთვის.
შენიშვნა სუბპოზიციებისათვის:
1. 2620 21 სუბპოზიციაში ტერმინი „ეთილირებული ბენზინის შლამი და ეთილირებული
ანტიდეტონაციური შლამების ნაერთი’’ ნიშნავს შლამებს, რომლებიც მიღებულია ეთილირებული
ბენზინის და ეთილირებული ანტიდეტონაციური ნაერთის (მაგალითად ტეტრაეთილტყვია)
საცავბაკებიდან, რომლებიც ფაქტიურად შედგება ტყვიისგან, ტყვიის და რკინის ოქსიდის
შენაერთისგან.
2. წიდა, ნაცარი და მონარჩენები, რომლებიც შეიცავენ დარიშხანს, ვერცხლისწყალს, თალიუმს
ან მათ ნაერთს და გამოიყენება დარიშხანის ან ამ ლითონების მისაღებად, ან მათი ქიმიური
ნაერთების წარმოებისთვის, კლასიფიცირდებიან 2620 60 სუბპოზიციაში.
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

2601

მადნები და კონცენტრატები რკინის, გამომწვარი პირიტის ჩათვლით:
– მადნები და კონცენტრატები რკინის, გამომწვარი პირიტის გარდა:

2601 11 000 00

– – არააგლომერირებული

—

2601 12 000 00

– – აგლომერირებული

—

2601 20 000 00

– გამომწვარი პირიტი

—

2602 00 000 00

მადნები და კონცენტრატები მანგანუმის, მშრალ პროდუქტზე გადაანგარიშებით 20 მას.% ან მეტი
მანგანუმის შემცველობის რკინოვანი მანგანუმის მადნებისა და კონცენტრატების ჩათვლით

—

2603 00 000 00

სპილენძის მადნები და კონცენტრატები

—

2604 00 000 00

ნიკელის მადნები და კონცენტრატები

—

2605 00 000 00

კობალტის მადნები და კონცენტრატები

—

2606 00 000 00

ალუმინის მადნები და კონცენტრატები

—

2607 00 000 00

ტყვიის მადნები და კონცენტრატები

—

2608 00 000 00

თუთიის მადნები და კონცენტრატები

—

2609 00 000 00

კალის მადნები და კონცენტრატები

—

2610 00 000 00

ქრომის მადნები და კონცენტრატები

—

2611 00 000 00

ვოლფრამის მადნები და კონცენტრატები

—

2612

ურანის ან თორიუმის მადნები და კონცენტრატები:

2612 10

– ურანის მადნები და კონცენტრატები:

2612 10 100 00

– – ურანის მადნები და ურანის ფისი და მათი კონცენტრატები ურანის შემცველობით 5 მას.%-ზე მეტი

—

2612 10 900 00

– – დანარჩენი

—

2612 20

– თორიუმის მადნები და კონცენტრატები:

2612 20 100 00

– – მონაციტი; ურანთორიანიტი და თორიუმის სხვა მადნები და მათი კონცენტრატები თორიუმის
შემცველობით 20 მას.%-ზე მეტი

—

2612 20 900 00

– – დანარჩენი

2613

მოლიბდენის მადნები და კონცენტრატები:

2613 10 000 00

– გამომწვარები

—

2613 90 000 00

– დანარჩენი

—

2614 00 00

ტიტანის მადნები და კონცენტრატები:

2614 00 000 01

– ილმენიტი და მისი კონცენტრატები

—

2614 00 000 09

– დანარჩენი

—

2615

მადნები და კონცენტრატები ნიობიუმის, ტანტალის, ვანადიუმის ან ცირკონიუმის:

2615 10 000 00

– ცირკონიუმის მადნები და კონცენტრატები

2615 90 00

– დანარჩენი:

2615 90 000 01

– – ნიობიუმის და ტანტალის მადნები და კონცენტრატები

—

2615 90 000 09

– – ვანადიუმის მადნები და კონცენტრატები

—

2616

მადნები და კონცენტრატები ძვირფასი ლითონებისა:

2616 10 000 00

– მადნები და კონცენტრატები ვერცხლის

—

2616 90 000 00

– დანარჩენი

—

2617

დანარჩენი მადნები და კონცენტრატები:

2617 10 000 00

– მადნები და კონცენტრატები სტიბიუმის

—

2617 90 000 00

– დანარჩენი

—

2618 00 000 00

წიდა გრანულირებული (წიდის ქვიშა), მიღებული შავი ლითონების წარმოების პროცესში

—

2619 00

წიდა, დროსი (გრანულირებული წიდის გარდა), ხენჯი და შავი ლითონების წარმოების სხვა ნარჩენები:

2619 00 200 00

– ნარჩენები, მათგან რკინის და მანგანუმის ამოსაღებად ვარგისი

—

2619 00 900 00

– დანარჩენი

—

2620

—

—

წიდა, ნაცარი და სხვა მონარჩენები (შავი ლითონების წარმოების ნარჩენების გარდა), ლითონების ან
ლითონების შენაერთების შემცველობით:
– ძირითადად თუთიის შემცველობით:

2620 11 000 00

– – ჰარდთუთია (რკინა-თუთიის შენადნობი)

—

2620 19 000 00

– – დანარჩენი

—

– ძირითადად ტყვიის შემცველობით:
2620 21 000 00

– – ეთილირებული ბენზინის შლამი და ეთილირებული ანტიდეტონაციური ნაერთის შლამები

—

2620 29 000 00

– – დანარჩენი

—

2620 30 000 00

– ძირითადად სპილენძის შემცველობით

—

2620 40 000 00

– ძირითადად ალუმინის შემცველობით

—

2620 60 000 00

– დარიშხანის, თალიუმის ვერცხლისწყალის, ან მათი ნარევების შემცველობის, რომელიც გამოიყენება
დარიშხანის ან ამ ლითონების მისაღებად, ან მათი ქიმიური ნაერთების წარმოებისთვის

—

– დანარჩენი:
2620 91 000 00

– – სტიბიუმის, ბერილიუმის, კადმიუმის, ქრომის და მათი ნარევების შემცველობით

2620 99

– – დანარჩენი:

2620 99 100 00

– – – ძირითადად ნიკელის შემცველობით

—

2620 99 200 00

– – – ძირითადად ნიობიუმისა და ტანტალის შემცველობით

—

—

2620 99 400 00

– – – ძირითადად კალის შემცველობით

—

2620 99 600 00

– – – ძირითადად ტიტანის შემცველობით

—

2620 99 950 00

– – – დანარჩენი

—

წიდა და სხვა ნაცარი, მათ შორის ზღვის მცენარეების ნაცარი (კელპი); ქალაქის სამეურნეო მონარჩენების

2621

დაწვით მიღებული ნაცარი და ნარჩენები:

2621 10 000 00

– ქალაქის სამეურნეო ნარჩენების დაწვით მიღებული ნაცარი და მონარჩენები

—

2621 90 000 00

– დანარჩენი

—

ჯგუფი 27
მინერალური საწვავი, ნავთობი და მათი გამოხდის პროდუქტები; ბიტუმოვანი ნივთიერებები;
მინერალური ცვილები
შენიშვნები:
1. მოცემულ ჯგუფში არ ჩაირთვება:
ა) გარკვეული ქიმიური შედგენილობის ორგანული ნაერთები, 2711 სასაქონლო პოზიციის
წმინდა მეთანისა და პროპანის გარდა;
ბ) 3003 ან 3004 სასაქონლო პოზიციის სამკურნალო საშუალებები; ან
გ) 3301, 3302 ან 3805 სასაქონლო პოზიციების შერეული უჯერი ნახშირწყალბადები.
2. 2710 სასაქონლო პოზიციაში ტერმინი „ნავთობი და ნავთობპროდუქტები, მიღებული
ბიტუმოვანი ქანებისაგან“ აღნიშნავს არა მარტო ნავთობს და ნავთობპროდუქტებს, მიღებულს
ბიტუმოვანი ქანებისაგან, არამედ ნავთობსა და ნავთობპროდუქტებს, რომლებიც უმთავრესად
შედგება ნებისმიერი წესით მიღებული შერეული უჯერი ნახშირწყალბადებისაგან, იმ პირობებით,
რომ არაარომატიზებული შემადგენელი ნაწილების მასა მეტია არომატიზებულთა მასაზე.
მაგრამ აქ არ ჩაირთვება თხევადი სინთეტური პოლიოლეფინები, რომელთა 60 მოც.% -ზე
ნაკლები გამოიხდება 300°C ტემპერატურასა და 1013 მბარ წნევაზე, დაბალი წნევის ქვეშ
დისტილაციის მეთოდით (ჯგუფი 39).
3. 2710 სასაქონლო პოზიციაში ტერმინი „ნამუშევარი ნავთობპროდუქტები’’ ნიშნავს
ნარჩენებს, რომლებიც უპირატესად შეიცავენ ნავთობს ან ნავთობრპოდუქტებს, მიღებულს
ბიტუმოვანი ქანებისაგან (რომელიც აღწერილია მოც. ჯგუფის შენიშვნა 2-ში), წყალთან შერეული ან
შეურეველი. აქ ჩაირთვება:
ა) ნავთობპროდუქტები, რომლებიც გამოუსადეგარია შემდეგი მოხმარებისთვის პირველადი
პროდუქტების სახით (მაგალითად ნამუშევარი საპოხი ზეთი, ნამუშევარი ჰიდრავლიკური და
ტრანსფორმატორის ზეთები);
ბ) ნავთობპროდუქტები შლამის სახით ნავთობპროდუქტების ბაკსაცავებიდან, რომლებიც
შეიცავენ უპირატესად ამ ნავთობპროდუქტებს და მაღალი კონცენტრაციის მისართებს (მაგალითად,
ქიმიურ ნივთიერებებს), პირველადი პროდუქციის წარმოებაში გამოსაყენებელი; და
გ) ნავთობპროდუქტები წყლის ემულსიებისა ან წყალთან ნაერთების სახით, რომლებიც
წარმოიქმნება, მაგალითად, ნავთობპროდუქტების გაჟონვის შედეგად, ნავთობპროდუქტების ბაკ
საცავებიდან გამორეცხვის პროცესში, ან გამოყენებული შესაზეთგამაგრილებელი სითხეები,
მექანიკური დამუშავებისას გამოსაყენებელი.
შენიშვნები სუბპოზიციებისათვის:

1.

2701

11

სუბპოზიციაში

ტერმინი

„ანტრაციტი“

აღნიშნავს

ნახშირს,

აქროლადი

ნივთიერებების ზღვრული გამოსავლით (მშრალ უმინერალო ფუძეზე გადაანგარიშებით), არა
უმეტეს 14%-ისა.
2. 2701 12 სუბპოზიციაში ტერმინი „ბიტუმოვანი ნახშირი“ აღნიშნავს ნახშირს აქროლადი
ნივთიერებების ზღვრული გამოსავლით (მშრალ უმინერალო ფუძეზე გადაანგარიშებით), არა
უმეტეს 14%-ისა და წვის ზღვრული სითბოთი (ნოტიო უმინერალო ფუძეზე გადაანგარიშებით)
არანაკლებ 5 833 კკალ/კგ-ისა.
3. 2707 10, 2707 20, 2707 30 და 2707 40 სუბპოზიციებში ტერმინები „ბენზოლი“, „ტოლუოლი“,
„ქსილოლი“, „ნაფტალინი“ და „ფენოლები“ აღნიშნავს პროდუქციას, რომელიც შეიცავს შესაბამისად
50%-ზე მეტ ბენზოლს, ტოლუოლს, ქსილოლს, ნაფტალინს ან ფენოლებს.
4. 2710 12 სუბპოზიციაში ტერმინი „მსუბუქი დისტილატები და პროდუქტები“ აღნიშნავს
ნავთობპროდუქტებს, რომლის 90 მოც.% ან მეტი (დანაკარგების ჩათვლით) გამოიხდება 210°C
ტემპერატურაზე ISO 3405 მეთოდით( ASTM D 86 მეთოდის ეკვივალეტური).
5. 2710 სასაქონლო პოზიციის სუბპოზიციებში ტერმინი „ბიოდიზელი“ნიშნავს საწვავად
გამოსაყენებელ ცხიმოვანი მჟავების მონოალკილურ რთულ ეთერებს, რომლებიც მიღებულია
ცხოველური ან მცენარეული ცხიმების ან ზეთებისგან, გამოყენებული ან გამოუყენებელი.
დამატებითი შენიშვნები:
1. 2707 99 800 00 სუბპოზიციაში ტერმინი „ფენოლები“ აღნიშნავს პროდუქტებს, რომლებიც
შეიცავენ 50მას.%-ზე მეტ ფენოლებსს.
2. 2710 სასაქონლო პოზიციაში:
ა) ტერმინი „სპეციალური ბენზინები“ (2710 12 21 და 2710 12 25 ქვესუბპოზიციები) აღნიშნავს
მსუბუქ დისტილატებს და პროდუქტებს, განსაზღვრულს ზემოთ მოყვანილ 4 შენიშვნაში
სუბპოზიციების მიმართ, ყოველგვარი ანტიდეტონაციური მისართების გარეშე და ტემპერატურათა
სხვაობით, რომლის დროსაც გამოიხდება 5 მოც.% და 90 მოც.% (დანაკარგების ჩათვლით), არ უმეტეს
60°C;
ბ) ტერმინი „უაიტსპირიტი“ (2710 12 21 ქვესუბპოზიცია) აღნიშნავს სპეციალურ ბენზინს,
ზემოთ (ა) პუნ-ქტში განსაზღვრულს, აბელ-პენსკეს მეთოდით 21°C -ზე მეტი აფეთქების
ტემპერატურით;
გ) ტერმინი „საშუალო დისტილატები“ (2710 19 11 - 2710 19 29 ქვესუბპოზიციები) აღნიშნავს
ნავთობის ფრაქციებს და სხვა ნავთობპროდუქტებს, რომელთა 90 მოც.%-ზე ნაკლები (დანაკარგების
ჩათვლით) გამოიხდება 210°C ტემპერატურაზე და 65 მოც.% ან მეტი (დანაკარგების ჩათვლით)
გამოიხდება 2500C ტემპერატურაზე ASTM D 86 მეთოდით;
დ) ტერმინი „მძიმე დისტილატები“ (2710 19 31 - 2710 19 99 და 2710 20 11 - 2710 20 90
ქვესუბპოზიციები) აღნიშნავს ნავთობის ფრაქციებს და სხვა ნავთობპროდუქტებს, რომელთა 65
მოც.%-ზე ნაკლები (დანაკარგების ჩათვლით) გამოიხდება 250°C ტემპერატურაზე ASTM D 86
მეთოდით, ან ფრაქციებს, რომელთა 250°C ტემპერატურაზე გამოხდის პროცენტის განსაზღვრა
მოცემული მეთოდით შეუძლებელია;
ე) ტერმინი „გაზოილი“ (2710 19 310 - 2710 19 480 და 2710 20 110 - 2710 20 190
ქვესუბპოზიციები) აღნიშნავს მძიმე დისტილატებს, ზემოთ (დ) პუნქტში განსაზღვრულს, რომელთა
85 მოც.% (დანაკარგების ჩათვლით) ან მეტი გამოიხდება 350°C ASTM D 86 მეთოდით;
ვ) ტერმინი „თხევადი საწვავი“ (2710 19 510 - 2710 19 680 და 2710 20 310 - 2710 20 390
ქვესუბპოზიციები) აღნიშნავს, „დ“ პუნქტში განსაზღვრულ მძიმე დისტილატებს, „ე“ პუნქტში

განსაზღვრული გაზოილების გარდა, რომლებსაც C ხსნარში შესაბამისი კალორიმეტრული
მახასიათებლის დროს აქვთ V სიბლანტე:
– არა უმეტეს, ვიდრე ეს ნაჩვენებია ქვემოთ მოყვანილი ცხრილის I სტრიქონში, სულფატიანი
ნაცრის 1%-ზე ნაკლები შემცველობისას ASTM D 874 მეთოდით და 4-ზე ნაკლები ასაპვნის
ინდექსისას ASTM D 939 - 54 მეთოდით;
– მეტი, ვიდრე ეს ნაჩვენებია II სტრიქონში, 10°C-ზე არანაკლები დენადობის ტემპერატურისას
ASTM D 97 მეთოდით;
– მეტი, ვიდრე ეს ნაჩვენებია I სტრიქონში, მაგრამ არა უმეტეს, ვიდრე ეს ნაჩვენებია II
სტრიქონში, თუ 25 მოც.% ან მეტი გამოხდა ხდება 300°C -ზე ASTM D 86 მეთოდით ან თუ 25 მოც.%ზე ნაკლების გამოხდა ხდება 300°C -ზე და ტემპერატურის დენადობა აღემატება მინუს 100C ASTM
D 97 მეთოდით. მოცემული პარამეტრები ვრცელდება ფრაქციებზე და პროდუქტებზე ხსნარში 2-ზე
ნაკლები კალომეტრი-ული მახასიათებლებით.
ხსნარში კალორიმეტრული მახასიათებლებისა C და სიბლანტის V შესაბამისობის ცხრილი
კოლორიმეტრული
მახასიათებელი C
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მეტი
სიბლანტე V

ტერმინი „სიბლანტე - V“ აღნიშნავს კინე-მატი-კურ სიბლანტეს 500C -ზე, გაზომილს 0,000001
მ2/c -ში ASTM D 445 მეთოდით;
ტერმინი „ხსნარში კოლორიმეტრული მახასიათებელი C“ აღნიშნავს პროდუქტის ფერს,
განსაზღვრულს ASTM D 1500 მეთოდით, მას შემდეგ, რაც პროდუქტის ერთ ნაწილს (მოცულობით)
შეურევენ ოთხქლოროვანი ნახშირბადის 100 ნაწილს (მოცულობით). ფერის დადგენა უნდა მოხდეს
დაუყოვნებლივ, ხსნარის წარმოქმნის შემდეგ;
2710 19 510 – 2710 19 680 და 2710 20 310 – 2710 20 390 ქვესუბპოზიციებში ჩაირთვება მხოლოდ
ბუნებრივი შეფერილობის თხევადი სათბობები;
ამ ქვესუბპოზიციებში არ ჩაირთვება ზემოთ (დ) პუნქტში აღნიშნული მძიმე დისტილატები,
რომლებისთვისაც შეუძლებელია დადგენა:
- გამოხდილი პროდუქტის პროცენტული შემცველობისა 250°C ტემპერატურისას ASTM D 86
მეთოდით (ნულოვანი გამოსავალი უნდა განიხილებოდეს, როგორც ნულოვანი პროცენტი);
- კინემატიკური სიბლანტისა 50°C -ზე ASTM D 445 მეთოდით; ან
- კოლორიმეტრული მახასიათებლისა C ASTM D 1500 მეთოდით.
ასეთი პროდუქტები ჩაირთვება 2710 19 710–2710 19 990 ან 2710 20 900 ქვესუბპოზიციებში.
(ზ) „ბიოდიზელის შემცველობით“ 2710 20 სასაქონლო სუბპოზიციისთვის ნიშნავს, რომ მათ
გააჩნიათ ბიოდიზელის მინიმალურიუ შემცველობა, ანუ ცხიმოვანი მჟავების მონოალკილური
რთული ეთერების (FAMAE) რაოდენობა გამოსაყენებელი საწვავის სახით შეადგენს 0,5მოც.%-ს
(განსაზღვრული EN 14078 მეთოდით).
3. 2712 სასაქონლო პოზიციაში ტერმინი „ნავთობის ნედლი ვაზელინი“ (ქვესუბპოზიცია 2712
10 100) აღნიშნავს ნავთობის ვაზელინს ბუნებრივი შეფერილობისათვის კოლორიმეტრული
მახასიათებლებით 4,5 -ზე მეტი ASTM D 1500 მეთოდის მიხედვით.

4. 2712 90 310 - 2712 90 390 ქვესუბპოზიციებში ტერმინი ,,ნედლი’’ გამოიყენება შემდეგი
პროდუქტების მიმართ:
ა) ნავთობის ფრაქციების 3,5 და მეტი შემცველობით ASTM D 721 მეთოდის მიხედვით, თუ
მათი სიბლანტე 1000 C -ზე ნაკლებია ვიდრე 0,000009 მ2/c ASTM D 445 მეთოდის მიხედვით; ან
ბ) ბუნებრივი შეფერილობისათვის 3 -ზე მეტი კოლორიმეტრული მახასიათებლებით ASTM D
1500 მეთოდის მიხედვით, თუ მათი სიბლანტე 100°C -ზე ტოლია ან მეტი 0,000009 მ2/c -სა ASTM D
445 მეთოდის მიხედვით.
5. 2710, 2711 და 2712 სასაქონლო პოზიციებში ტერმინი ,,სპეციფიური პროცესი’’ გამოიყენება
შემდეგი პროცე-სების მიმართ:
ა) ვაკუუმური დისტილაცია;
ბ) მეორადი გამოხდის პროცესი საგულდაგულო ფრაქციონირებით;
გ) კრეკინგი;
დ) რიფორმინგი;
ე) ექსტრაქცია სელექციური გამხსნელებით;
ვ) პროცესი, რომელიც შეიცავს ყველა შემდეგ ოპერაციას: დამუშავება კონცენტრირებული
გოგირდმჟავათი, ოლეუმით ან გოგირდის ანჰიდრიდით; ნეიტრალიზაცია ტუტე აგენტებით;
გაუფერულება (გათეთრება) და გაწმენდა ბუნებრივი აქტიური მიწებით, აქტივირე-ბული
ნახშირითა ან ბოქსიტით;
ზ) პოლიმერიზაცია;
თ) ალკილირება;
ი) იზომერიზაცია;
კ) გაუგოგირდოება წყალბადის გამოყენებით, რაც იწვევს დასამუშავებელ პროდუქტებში
შემავალი გოგირდის, სულ ცოტა 85% აღდგენას (მეთოდი ASTM D 1266 - 59T) (მხოლოდ 2710 19 310–
2710 19 990 ქვესუბპოზიციების პროდუქტებისათვის);
ლ) ნებისმიერი პროცესით დეპარაფინირება ფილტრა-ციის პროცესისაგან განსხვავებით,
(მხოლოდ 2710 სასაქონლო პოზიციის პროდუქტების მიმართ);
მ) წყალბადით დამუშავება 2000 კპა -ზე მეტი წნევისა და 2500 C -ზე მეტი ტემპერატურის
დროს კატალიზატორის გამოყენებით (გაუგოგირდოების კატალიზატორების გარდა) (მხოლოდ
2710 19 310 –2710 19 990 ქვესუბპოზიციების პროდუქტების მიმართ), თუ წყალბადი მოქმედებს,
როგორც ქიმიური რეაქციების აქტიური მონაწილე. შემდგომი დამუშავება წყალბადით 2710 19 710
–2710 19 990 ქვესუბპოზიციების საპოხი ზეთებისა (მაგალითად, ჰიდროგაწმენდა ან გაუფერულება),
კერძოდ, ფერისა ან სტაბილურობის გასაუმჯობესებლად, არ განეკუთვნება სპეციფიკურ პროცესებს;
ნ) გამოხდა ატმოსფერული წნევისას იმ პირობით, რომ ამ პროდუქტების 30 მოც.%-ზე ნაკლები
(დანაკარ-გების ჩათვლით) გამოიხდება 300°C დროს ASTM D 86 მეთოდით, (მხოლოდ 2710 19 510 –
2710 19 680 ქვესუბპოზიციების პროდუქტებისათვის). თუ 30 მოც.% ან მეტი, დანაკარგების
ჩათვლით, გამოიხდება 300°C ტემპერატურაზე ASTM D 86 მეთოდით, მაშინ პროდუქტები,
რომელთა

მიღებაც

შესაძლებელია

გამოხდით

ატმოსფერული

წნევისას

და

რომლებიც

განეკუთვნებიან 2710 12 110 –2710 12 900 ან 2710 19 110 00–2710 19 290 00 ქვესუბპოზიციებს, უნდა
დაიბეგროს

2710

19

620–2710

19

680

00

ქვესუბ-პოზიციების

პროდუქტებისათვის

გათვალისწინებული საბაჟო გადასახადით;
ო) მაღალი სიხშირის ელექტრული განმუხტვით დამუშავება (მხოლოდ 2710 19 710–2710 19 990
ქვესუბპოზიციის პროდუქტებისათვის);

პ) მხოლოდ 2712 90 310 00 ქვესუბპოზიციის პროდუქტებისთვის: გაუცხიმოება წილადური
კრისტალიზაციის გზით.
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

2701

ქვანახშირი;

ბრიკეტები,

გუნდები

და

მყარი

სათბობის

ანალოგიური

სახეობები,

მიღებული

ქვანახშირისაგან:
– ქვანახშირი, მტვრისებრი ან არამტვრისებრი, ოღონდ არააგლომერირებული:

2701 11 00
2701 11 000 01

– – ანტრაციტი:
– – – აქროლადი ნივთიერების ზღვრული გამოსავალით (მშრალ უმინერალო ფუძეზე გადაანგარიშებით)
არა უმეტეს 10 მას.%-ისა

—
—

2701 11 000 09

– – – დანარჩენი

2701 12

– – ნახშირი ბიტუმოვანი:

2701 12 100 00

– – – ნახშირი კოკსვადი

—

2701 12 900 00

– – – დანარჩენი

—

2701 19 000 00

– – ნახშირი დანარჩენი

—

2701 20 000 00

– ბრიკეტები, გუნდები და მყარი სათბობის ანალოგიური სახეობები, მიღებული ქვანახშირისაგან

—

2702

ლიგნიტი, ანუ მურა ნახშირი, აგლომერირებული ან არააგლომერირებული, გიშრის გარდა:

2702 10 000 00

– ლიგნიტი ანუ მურა ნახშირი, მტვრისებრი ან არამტვრისებრი, არააგლომერირებული

—

2702 20 000 00

– ლიგნიტი, ანუ მურა ნახშირი, აგლომერირებული

—

2703 00 000 00

ტორფი (ტორფის ნაფხვენის ჩათვლით), აგლომერირებული ან არააგლომერირებული

—

2704 00

კოქსი

და

ნახევარკოქსი

ქვანახშირის,

ლიგნიტისა

ან

ტორფისაგან,

აგლომერირებული

ან

არააგლომერირებული; რეტორტის ნახშირი:

2704 00 10

– კოქსი და ნახევარკოქსი ნახშირისაგან:

2704 00 100 01

– – ელექტროდების წარმოებისათვის

—

2704 00 100 09

– – დანარჩენი

—

2704 00 300 00

– კოქსი და ნახევარკოქსი ლინგიტისაგან

—

2704 00 900 00

– დანარჩენი

—

2705 00 000 00

ქვანახშირის აირი, წყლის, გენერატორული და ანალოგიური აირები, ნავთობის აირებისა და სხვა
აირისებრი ნახშირწყალბადების გარდა

1000 მ³

ფისები ქვანახშირის, მურა ნახშირის, ტორფისა და სხვა მინერალური ფისები, წყალგაცლილი ან
2706 00 000 00

წყალგაუცლელი ნაწილობრივ რექტიფიცირებული ან არარექტიფიცირებული, ,,აღდგენილი’’ ფისების

—

ჩათვლით
ზეთები და ქვანახშირის ფისებისაგან მაღალ ტემპერატურაზე გამოხდის სხვა პროდუქტები; ანალოგიური
2707

პროდუქტები, რომლებშიც არომატული შემადგენელი ნაწილების მასა აღემატება არაარომატულების
მასას:

2707 10 00

– ბენზოლი:

2707 10 000 01

– – საწვავად გამოსაყენებელი

—

2707 10 000 09

– – სხვა მიზნებისათვის

—

2707 20 00

– ტოლუოლი:

2707 20 000 01

– – საწვავად გამოსაყენებელი

—

2707 20 000 09

– – სხვა მიზნებისათვის

—

2707 30 00

– ქსილოლი:

2707 30 000 01

– – საწვავად გამოსაყენებლი

—

2707 30 000 09

– – სხვა მიზნებისათვის

—

2707 40 000 00

– ნაფტალინი

—

– არომატული ნახშირწყალბადების ნარევები დანარჩენი, რომელთა 65 მოც.% ან მეტი (დანაკარგების
2707 50 00

ჩათვლით) გამოიხდება 250° C ტემპერატურამდე ISO 3405 მეთოდით
ექვივალენტური):

(ASTM D 86 მეთოდის

2707 50 000 01

– – საწვავად გამოსაყენებლი

—

2707 50 000 09

– – სხვა მიზნებისათვის

—

– დანარჩენი:
2707 91 000 00

– – კრეოზოტის ზეთები

2707 99

– – დანარჩენი:

—

– – – გაუწმენდავი ზეთები:
2707 99 110 00

– – – – გაუწმენდავი მსუბუქი ზეთები, რომელთა 90 მოც.% ან მეტი გამოიხდება 200° C ტემპერატურამდე

—

2707 99 190 00

– – – – დანარჩენი

—

2707 99 200 00

– – – დაგოგორდებული მსუბუქი ზეთები; ანთრაცენი

—

2707 99 500 00

– – – ძირითადი პროდუქტები

—

2707 99 800 00

– – – ფენოლები

—

– – – დანარჩენი:
2707 99 910 00

– – – – 2803 სასაქონლო პოზიციის პროდუქტების მისაღებად

—

2707 99 990 00

– – – – დანარჩენი

—

2708

სქელფისი და სქელფისის კოქსი, მიღებული ქვანახშირის ფისისა ან სხვა მინერალური ფისებისაგან:

2708 10 000 00

– სქელფისი

—

2708 20 000 00

– სქელფისის კოქსი

—

2709 00

ნედლი ნავთობი და ნედლი ნავთობპროდუქტები, მიღებული ბიტუმოვანი მინერალებისაგან:

2709 00 100 00

–აირის კონდენსატი ბუნებრივი

—

2709 00 900 00

– დანარჩენი

—

ნავთობი და ნავთობპროდუქტები, მიღებული ბიტუმოვანი ქანებისაგან, ნედლის გარდა; პროდუქტები,
2710

სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი, ბიტუმოვანი ქანებისაგან მიღებული ნავთობის ან
ნავთობპროდუქტების 70 მას.% ან მეტი შემცველობით, ამასთან ეს ნავთობპროდუქტები წარმოადგენენ
პროდუქტების ძირითად შემადგენლებს; ნამუშევარი ნავთობპროდუქტები:
– ნავთობი და ნავთობპროდუქტები, მიღებული ბიტუმოვანი ქანებისაგან (ნედლის გარდა) და
პროდუქტები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი, ან ჩაურთველი ბიტუმოვანი ქანებისაგან მიღებული
ნავთობისა ან ნავთობპროდუქტების 70 მას.% ან მეტი შემცველობით, ამასთან ეს ნავთობპროდუქტები
წარმოადგენენ პროდუქტების ძირითად შემადგენლებს, ბიოდიზელის ნარევიანი და ნამუშევარი
ნავთობპროდუქტების გამოკლებით:

2710 12

– – მსუბუქი დისტილატები და პროდუქტები:

2710 12 110 00

– – – გადამუშავების სპეციფიური პროცესებისათვის

—

2710 12 150 00

– – – ქიმიური გარდაქმნებისათვის პროცესებში, 2710 12 110 00 ქვესუბპოზიციაში მითითებულის გარდა

—

– – – სხვა მიზნებისათვის:
– – – – სპეციალური ბენზინები:
2710 12 210 00

– – – – – უაიტ-სპირიტი

—

2710 12 250 00

– – – – – დანარჩენი

—

– – – – დანარჩენი:
– – – – – ბენზინები ძრავებისათვის:
2710 12 310 00

– – – – – – საავიაციო ბენზინები

—

– – – – – – დანარჩენი, ტყვიის შემცველობით:
– – – – – – – არა უმეტეს 0,013 გ/ლ-ისა:
2710 12 410 00

– – – – – – – – ოქტანური რიცხვით (RON) 95-ზე ნაკლები

1000 ლ

2710 12 450 00

– – – – – – – – ოქტანური რიცხვით (RON) 95 ან მეტი, მაგრამ 98-ზე ნაკლები

1000 ლ

2710 12 490 00

– – – – – – – – ოქტანური რიცხვით 98 ან მეტი

1000 ლ

– – – – – – – 0,013 გ/ლ-ზე მეტი:
2710 12 510 00

– – – – – – – – ოქტანური რიცხვით 98-ზე ნაკლები

1000 ლ

2710 12 590 00

– – – – – – – – ოქტანური რიცხვით (RON) 98 ან მეტი

1000 ლ

2710 12 700 00

– – – – – ბენზინის საწვავი რეაქტიული

—

2710 12 900 00

– – – – – მსუბუქი დისტილატები, დანარჩენი

2710 19

– – დანარჩენი:

—

– – – საშუალო დისტილატები:
2710 19 110 00

– – – – გადამუშავების სპეციფიური პროცესებისათვის

—

2710 19 150 00

– – – – ქიმიური გარდაქმნებისათვის პროცესებში, 2710 19 110 00 ქვესუბპოზიციაში მითითებულის გარდა

—

– – – – სხვა მიზნებისათვის:
– – – – – ნავთი:
2710 19 210 00

– – – – – – რეაქტიული საწვავი

—

2710 19 250 00

– – – – – – დანარჩენი

—

2710 19 290 00

– – – – – დანარჩენი

—

– – – მძიმე დისტილატები:
– – – – გაზოილი:
2710 19 310 00

– – – – – გადამუშავების სპეციფიკური პროცესებისათვის

—

2710 19 350 00

– – – – – ქიმიური გარდაქმნებისათვის პროცესებში, 2710 19 310 00 ქვესუბპოზიციაში მითითებულის გარდა

—

– – – – – სხვა მიზნებისათვის:
2710 19 430 00

– – – – – – გოგირდის შემცველობით არა უმეტეს 0,001 მას.%-ისა

—

2710 19 460 00

– – – – – – გოგირდის შემცველობით 0,001 მას.%-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 0.002 მას.%-ისა

—

2710 19 470 00

– – – – – – გოგირდის შემცველობით 0,002 მას.%-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 0.1 მას.%-ისა

—

2710 19 480 00

– – – – – – გოგირდის შემცველობით 0,1 მას.%-ზე მეტი

—

– – – – თხევადი საწვავი:
2710 19 510 00

– – – – – გადამუშავების სპეციფიური პროცესებისათვის

—

2710 19 550 00

– – – – – ქიმიური გარდაქმნებისათვის პროცესებში, 2710 19 510 00 ქვესუბპოზიციაში მითითებულის გარდა

—

– – – – – სხვა მიზნებისათვის:
2710 19 620 00

– – – – – – გოგირდის შემცველობით არა უმეტეს 0,1 მას.%-ისა

—

2710 19 640 00

– – – – – – გოგირდის შემცველობით 0,1 მას.%-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 1 მას.%-ისა

—

2710 19 680 00

– – – – – – გოგირდის შემცველობით 1 მას.%-ზე მეტი

—

– – – – საპოხი ზეთები; ზეთები დანარჩენი:
2710 19 710 00

– – – – – გადამუშავების სპეციფიური პროცესებისათვის

—

2710 19 750 00

– – – – – ქიმიური გარდაქმნებისათვის პროცესებში, 2710 19 710 00 ქვესუბპოზიციაში მითითებულის გარდა

—

– – – – – სხვა მიზნებისათვის:
2710 19 810 00

– – – – – – ძრავის ზეთები, კომპრესორის საპოხი ზეთი, ტურბინის საპოხი ზეთი

—

2710 19 830 00

– – – – – – სითხეები ჰიდრავლიური მიზნებისათვის

—

2710 19 850 00

– – – – – – ღია ფერის ზეთები, ვაზელინის ზეთი

—

2710 19 870 00

– – – – – – ზეთი კბილანებისათვის და ზეთი რედუქტორებისათვის

—

2710 19 910 00

– – – – – – ლითონების დასამუშავებელი შედგენილობები, ფორმების გასაპოხი ზეთები, ანტიკოროზიული
ზეთები

—

2710 19 930 00

– – – – – – ელექტრული საიზოლაციო ზეთები

—

2710 19 990 00

– – – – – – დანარჩენი საპოხი ზეთები და ზეთები დანარჩენი

—

– ნავთობი და ნავთობპროდუქტები, მიღებული ბიტუმოვანი ქანებისაგან, (ნედლის გარდა) და
პროდუქტები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი, ან ჩაურთველი ბიტუმოვანი ქანებისაგან მიღებული
2710 20

ნავთობისა ან ნავთობპროდუქტების 70 მას.% ან მეტი შემცველობით, ამასთან ეს ნავთობპროდუქტები
წარმოადგენენ პროდუქტების ძირითად შემადგენლებს, ბიოდიზელის შემცველობით, ნამუშევარი
ნავთობპროდუქტების გამოკლებით:
– – გაზოილი:

2710 20 110 00

– – – გოგირდის შემცველობით არა უმეტეს 0,001 მას.%-ისა

—

2710 20 150 00

– – – გოგირდის შემცველობით 0,001 მას.%-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 0.002 მას.%-ისა

—

2710 20 170 00

– – – გოგირდის შემცველობით 0,002 მას.%-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 0.1 მას.%-ისა

—

2710 20 190 00

– – – გოგირდის შემცველობით 0,1 მას.%-ზე მეტი

—

– – თხევადი საწვავი:
2710 20 310 00

– – – გოგირდის შემცველობით არა უმეტეს 0,1 მას.%-ისა

—

2710 20 350 00

– – – გოგირდის შემცველობით 0,1 მას.%-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 1 მას.%-ისა

—

2710 20 390 00

– – – გოგირდის შემცველობით 1 მას.%-ზე მეტი

—

2710 20 900 00

– – დანარჩენი

—

– ნამუშევარი ნავთობპროდუქტები:
2710 91 000 00

– – პოლიქლორბიფენილების (PCBs), პოლიქლორტრიფენილებისა (PCTs), ან პოლიბრომბიფენილების
(PBBs) შემცველობით

2710 99 000 00

– – დანარჩენი

2711

ნავთობის აირები და აირისებრი ნახშირწყალბადები დანარჩენი:

—
—

– გათხევადებული:
2711 11 000 00

– – ბუნებრივი აირი (გათხევადებული)

2711 12

– – პროპანი:

—

– – – პროპანი სისუფთავით არანაკლებ 99 %-ისა:
2711 12 110 00

– – – – საწვავად გამოსაყენებელი

—

2711 12 190 00

– – – – სხვა მიზნებისათვის

—

– – – დანარჩენი:
2711 12 910 00

– – – – გადამუშავების სპეციფიური პროცესებისათვის

—

2711 12 930 00

– – – – ქიმიური გარდაქმნებისათვის პროცესებში, 2711 12 910 00 ქვესუბპოზიციაში მითითებულის გარდა

—

– – – – სხვა მიზნებისათვის:
2711 12 940 00

– – – – – სისუფთავით 90 %-ზე მეტი, მაგრამ 99 %-ზე ნაკლები

—

2711 12 970 00

– – – – – დანარჩენი

—

2711 13

– – ბუტანები:

2711 13 100 00

– – – გადამუშავების სპეციფიური პროცესებისათვის

—

2711 13 300 00

– – – ქიმიური გარდაქმნებისათვის პროცესებში, 2711 13 100 00 ქვესუბპოზიციებში მითითებულის გარდა

—

– – – სხვა მიზნებისათვის:
2711 13 910 00

– – – – სისუფთავით 90 %-ზე მეტი, მაგრამ 95 %-ზე ნაკლები

—

2711 13 970 00

– – – – დანარჩენი

—

2711 14 000 00

– – ეთილენი, პროპილენი, ბუტილენი და ბუტადიენი

—

2711 19 000 00

– – დანარჩენი

—

– აირისებრ მდგომარეობაში:
2711 21 000 00

– – ბუნებრივი აირი

2711 29 000 00

– – დანარჩენი

1000 მ³
—

ნავთობის ვაზელინი; პარაფინი, ნავთობის მიკროკრისტალური ცვილი, პარაფინის გაჩი, ოზოკერიტი,
2712

მურა ნახშირის ცვილი, ტორფის ცვილი, დანარჩენი მინერალური ცვილები და ანალოგიური
პროდუქტები, მიღებული სინთეზისა ან სხვა პროცესების შედეგად, შეღებილი ან შეუღებავი:

2712 10

– ნავთობის ვაზელინი:

2712 10 100 00

– – ნედლი

—

2712 10 900 00

– – დანარჩენი

—

2712 20

– პარაფინი ზეთის შემცველობით 0,75 მას.%-ზე ნაკლები:

2712 20 100 00

– – სინთეზური პარაფინი მოლეკულური მასით 460 და მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 1560-ისა

—

2712 20 900 00

– – დანარჩენი

—

2712 90

– დანარჩენი:
– – ოზოკერიტი, მურა ნახშირის ცვილი ან ტორფის ცვილი (ბუნებრივი პროდუქტები):

2712 90 110 00

– – – ნედლი

—

2712 90 190 00

– – – დანარჩენი

—

– – დანარჩენი:
– – – ნედლი:

2712 90 310 00

– – – – გადამუშავების სპეციფიური პროცესებისათვის

—

2712 90 330 00

– – – – ქიმიური გარდაქმნებისათვის პროცესებში, 2712 90 310 00 ქვესუბპოზიციებში მითითებულის გარდა

—

2712 90 390 00

– – – – სხვა მიზნებისათვის

—

– – – დანარჩენი:
2712 90 910 00
2712 90 990 00

– – – – 1-ალკენების ნარევი, რომელიც შეიცავს 80 მას.% ან მეტ 1-ალკენებს, ნახშირბადური ჯაჭვის სიგრძით
24 ნახშირბადის ატომი და მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 28 ნახშირბადის ატომისა

—
—

– – – – დანარჩენი
ნავთობის კოქსი, ნავთობის ბიტუმი და ბიტუმოვანი ქანებისაგან მიღებული ნავთობისა და

2713

ნავთობპროდუქტების გადამუშავების სხვა მონარჩენები:
– ნავთობის კოქსი:

2713 11 000 00

– – არაკალცინირებული

—

2713 12 000 00

– – კალცინირებული

—

2713 20 000 00

– ნავთობის ბიტუმი

—

– ბიტუმოვანი ქანებისაგან მიღებული ნავთობისა ან ნავთობპროდუქტების გადამუშავების სხვა

2713 90

მონარჩენები:

2713 90 100 00

– – 2803 სასაქონლო პოზიციის პროდუქტების მისაღებად

—

2713 90 900 00

– – დანარჩენი

—

ბიტუმი და ასფალტი, ბუნებრივი; ბიტუმოვანი ფიქალები ან ფიქალის ზეთი და ბიტუმოვანი ქვიშაქვა;

2714

ასფალტიტები და ასფალტის ქანები:

2714 10 000 00

– ბიტუმოვანი ფიქალები ან ფიქალის ზეთი და ბიტუმოვანი ქვიშაქვა

—

2714 90 000 00

– დანარჩენი

—

– ბიტუმოვანი ნარევები, ბუნებრივი ასფალტის, ბუნებრივი ბიტუმის, ნავთობის ბიტუმის, მინერალური
2715 00 000 00

ფისებისა ან მინერალური ფისების სქელფისის ფუძეზე (მაგალითად ბიტუმოვანი მასტიკები,

—

ასფალტოვანი ნარევები გზების საფარებისათვის)
2716 00 000 00

1000 კვტ.სთ

– ელექტროენერგია

კარი VI
ქიმიური და მასთან დაკავშირებული მრეწველობის დარგების პროდუქცია
შენიშვნები:
1A. 2844 ან 2845 პოზიციის აღწერილობის შესაბამისი საქონელი (რადიო-აქტიური
მადნებისაგან განსხვავებული), ჩართული უნდა იყოს ამ სასაქონლო პოზიციებში და არა
ნომენკლატურის სხვა სასაქონლო პოზიციებში.
1B. 1A შენიშვნის დებულებების დაცვის პირობებში, 2843, 2846 ან 2852 სასაქონლო პოზიციების
აღწერილობის შესაბამისი საქონელი ჩაირთვება ამ სასაქონლო პოზიციებში და ამ კარის არც ერთ
სხვა სასაქონლო პოზიციაში.
2. 1A და 1B შენიშვნების დებულებების დაცვის პირობებში 3004, 3005, 3006, 3212, 3303, 3304,
3305, 3306, 3307, 3506, 3707 ან 3808 სასაქონლო პოზიციების საქონელი, მოწოდებული
განსაზღვრული დაფასოებით ან საცალო ვაჭრობისათვის, ჩაირთვება ამ სასაქონლო პოზიციებში და
არა ნომენკლატურის სხვა სასაქონლო პოზიციაში.
3. ორი ან მეტი ცალკეული კომპონენტისაგან შემდგარი ნაკრები საქონელი, რომელთაგანაც
ზოგიერთი ან ყველა ჩაირთვება მოცემულ კარში და განკუთვნილია შესარევად VI ან VII კარის
პროდუქტების მიღების მიზნით, ჩაირთვება ამ პროდუქტისათვის შესაბამის სასაქონლო პოზიციაში
იმ პირობით, რომ მოცემული კომპონენტები:
ა) მათი შეფუთვის წესის გათვალისწინებით, აშკარად განკუთვნილია ერთობლივი
გამოყენებისათვის წინასწარი გადაფუთვისა და გადაფასოების გარეშე;
ბ) მიეწოდება ერთობლივად; და

გ) იდენტიფიცირდება ან მათი ბუნების შესაბამისად ან შეფარდებითი პროპორციების
მიხედვით, რომლებშიც ისინი წარმოდგენილი არიან როგორც ერთმანეთის შემვსები კომპონენტები.
ჯგუფი 28
არაორგანული ქიმიის პროდუქტები; ძვირფასი ლითონების, იშვიათ მიწათა ლითონების,
რადიოაქტიური ელემენტებისა ან იზოტოპების არაორგანული ან ორგანული ნაერთები
შენიშვნები:
1. თუ კონტექსტში სხვაგვარად არ არის განმარტებული, ამ ჯგუფის სასაქონლო პოზიციებში
ჩაირთვება მხოლოდ:
ა) ცალკეული ქიმიური ელემენტები და გარკვეული ქიმიური შედგენილობის ცალკეული
ნაერთები, მინარევების შემცველობით ან მათ გარეშე:
ბ) ზემოთ (ა) პუნქტში მითითებული პროდუქტები, წყალში გახსნილი;
გ) ზემოთ (ა) პუნქტში მითითებული პროდუქტები, სხვა გამხსნელებში გახსნილი, იმ
პირობით,

რომ

ეს

გახსნა

ჩვეულებრივი

და

აუცილებელი

პირობაა

ამ

პროდუქტების

შესანარჩუნებლად ან ტრანსპორტირებისთვის, ამ პროდუქტების თვისებების შენარჩუნებით, რაც
გამორიცხავს მათ გამოყენებას ტრადიციულისაგან განსხვავებული სხვა მიზნებით;
დ) ზემოთ (ა), (ბ) ან (გ) პუნქტებში მითითებული პროდუქტები, მასტაბილიზებელი
ნივთიერებების დანამატებით (შეტკეპნის საწინააღმდეგო აგენტის ჩათვლით), მათი შენარჩუნების
ან ტრანსპორტირების მიზნით;
ე) ზემოთ (ა), (ბ), (გ) ან (დ) პუნქტებში მითითებული პროდუქტები, მტვერსაწინააღმდეგო ან
საღებავი ნივთიერებების დამატებით, მათი იდენტიფირების შესამსუბუქებლად ან უსაფრთხოების
მიზნით, ამ პროდუქტების თვისებების შენარჩუნებით, რაც გამორიცხავს მათ გამოყენებას
ტრადიციულისაგან განსხვავებულ სხვა მიზნებისათვის.
2.

გარდა

ორგანული

ნივთიერებებით

სტაბილიზებული

დითიონიტებისა

და

სულფოქსილიტებისა (სასაქონლო პოზიცია 2831), არაორგანული ფუძის კარბონატებისა და
პეროქსოკარბონატებისა (სასაქონლო პოზიცია 2836), არაორგანული ფუძის ციანიდების, ოქსიდ
ციანიდებისა და კომპლექსური ციანიდებისა (სასაქონლო პოზიცია 2837), არაორგანული ფუძის
ფულმინატების, ციანატებისა და თიოციანატებისა (სასაქონლო პოზიცია 2842), 2843–2846 და 2852
სასაქონლო პოზიციებში ჩართული ორგანული პროდუქტებისა, და აგრეთვე კარბიდებისა (2849
სასაქონლო პოზიცია), მოცემულ ჯგუფში ჩაირთვება ნახშირბადის მხოლოდ შემდეგი ნაერთები:
ა) ნახშირბადის, ციანწყალბადის ოქსიდები, მგრგვინავი იზოციანმჟავა, თიოციანმჟავა და სხვა
მარტივი ან კომპლექსური ციანმჟავები (სასაქონლო პოზიცია 2811);
ბ) ნახშირბადის ჰალოგენიდ ოქსიდები (სასაქონლო პოზიცია 2812);
გ) ნახშირბადის დისულფიდი (სასაქონლო პოზიცია 2813);
დ) თიოკარბონატები, სელენოკარბონატები, ტელუროკარბონატები, სელენოციანიტები,
ტელუროციანიტები, ტეტ-რა-თიოციანატოდიამინოქრომატები (რეინეკატები) და არაორგანული
ფუძის სხვა კომპლექსური ციანატები (სასაქონლო პოზიცია 2842);
ე) წყალბადის პეროქსიდი, შარდოვანით გამყარებული (სასაქონლო პოზიცია 2847),
ნახშირბადის
ციანამიდი

ოქსიდსულფიდი,
და

მისი

თიოკარბონილჰალოგენიდები,

ლითონწარმოებულები

(სასაქონლო

ციანი,

ციანჰალოგენიდები,

პოზიცია

2853),

კალციუმციანამიდისა, როგორც სუფთა სახით, ისე მინარევებით (ჯგუფი 31).
3. VI კარის 1 შენიშვნის დებულებების დაცვის შემთხვევაში ამ ჯგუფში არ ჩაირთვება:

გარდა

ა) ნატრიუმქლორიდი და მაგნიუმოქსიდი, სუფთა ან მინარევებით, აგრეთვე V კარის სხვა
პროდუქტები;
ბ) ორგანულ-არაორგანული ნაერთები, მოცემული ჯგუფის 2 შენიშვნაში მითითებულის
გარდა;
გ) პროდუქტები, მითითებული 31 ჯგუფის 2, 3, 4 ან 5 შენიშვნებში;
დ) არაორგანული პროდუქტები, გამოყენებული 3206 სასაქონლო პოზიციის ლუმინოფორების
სახით; ფრიტა მინისებრი და 3207 სასაქონლო პოზიციის დანარჩენი მინა ფხვნილის, გრანულებისა
ან ფანტელების სახით;
ე) ხელოვნური გრაფიტი (სასაქონლო პოზიცია 3801); 3813 სასაქონლო პოზიციის
პროდუქტები, გამოსაყენე-ბელი ცეცხლსაქრობების დასამუხტად ან ცეცხლსაქრობი ნაღმების
შედგენილობაში

შემავალი

პროდუქტები;

3824

სასა-ქონლო

პოზიციის

მელნის

ლაქების

მოსაცილებელი შედგენილობები, შეფუთული საცალო ვაჭრობისათვის; 3824 სასაქონლო პოზიციის
ჰალოგენების, ტუტეების ან ტუტემიწა ლითონების ხელოვნურად მიღებული კრისტალები
(ოპტიკური ელემენტების გარდა), თითოეული არანაკლებ 2,5 გ მასით;
ვ) ძვირფასი ან ნახევრადძვირფასი ქვები (ბუნებრივი, ხელოვნური ან რეკონსტრუირებული),
აგრეთვე ამ ქვების მტვერი ან ფხვნილი (7102–7105 სასაქონლო პოზიციები), ან 71 ჯგუფის ძვირფასი
ლითონები, ან ძვირფასი ლითონების შენადნობები;
ზ) ლითონები სუფთა ან მინარევებით, მათი შენადნ-ბები ან ლითონკერამიკა, ლითონების
შეცხობილი კარბიდების ჩათვლით (ლითონების კარბიდები, ლითონებთან შეცხობილი), XV კარისა;
ან
თ)

ოპტიკური

ელემენტები,

მაგალითად,

ტუტეებისა

ან

ტუტემიწათა

ლითონების

ჰალოგენიდები (9001 სასა-ქონლო პოზიცია).
4. განსაზღვრული ქიმიური შედგენილობის კომპლექსური მჟავები, შედგენილი II ქვეჯგუფის
არალითონისაგან წარმოქმნილი მჟავასა და IV ქვეჯგუფის ლითონისაგან წარმოქმნილი მჟავასაგან
ჩაირთვება 2811 სასაქონლო პოზიციაში.
5. 2826–2842 სასაქონლო პოზიციებში ჩაირთვება მხოლოდ ლითონებისა ან ამონიუმის
მარილები ან პეროქსომარილები.
ორმაგი ან კომპლექსური მარილები ჩაირთვება 2842 სასაქონლო პოზიციაში, თუ კონტექსტში
სხვაგვარად არ არის მითითებული.
6. 2844 სასაქონლო პოზიციაში ჩაირთვება მხოლოდ:
ა) ტექნეციუმი (რიგითი ნომერი 43), პრომეთიუმი (რიგითი ნომერი 61), პოლონიუმი (რიგითი
ნომერი 84) და ყველა ელემენტი რიგითი ნომრებით 84-ის ზევით;
ბ) ბუნებრივი ან ხელოვნური რადიოაქტიური იზოტოპები (შესაბამისად XIV და XV კარებში
მითითებული ძვირ-ფასი ან არაძვირფასი ლითონების იზოტოპების ჩათვლით) ნარევებში ან ცალკე;
გ) ამ ელემენტებისა და იზოტოპების ნაერთები, ორგანული ან არაორგანული, განსაზღვრული
ან განუსაზღვრელი ქიმიური შედგენილობისა, ნარევებში ან ცალკე;
დ) შენადნობები, დისპერსიები (ლითონკერამიკის ჩათვლით), კერამიკული პროდუქტები და
ნარევები, ამ ელემენტებისა ან მათი იზოტოპების შემცველი, აგრეთვე ჩამოთვლილი ელემენტებისა
და იზოტოპების ორგანული და არაორგანული ნაერთები 0,002 მკ კი/გ-ზე (74 ბკ/გ) მეტი კუთრი
რადიოაქტიურობით;
ე) ბირთვული რეაქტორების გადამუშავებული (დასხივებული) თბოგამომყოფი ელემენტები;
ვ) რადიოაქტიური მონარჩენები, გამოსაყენებლად ვარგისი ან უვარგისი.

მოცემულ შენიშვნებში და 2844 და 2845 სასაქონლო პოზიციების დასახელებებში ტერმინი
„იზოტოპი“ აღნიშნავს შემდეგს:
– ინდივიდუალური ნუკლიდები, ბუნებაში მონოიზოტოპურ მდგომარეობაში არსებული
ნუკლიდების გარდა;
– ერთი ელემენტის იზოტოპების ნარევები, ზემოთ აღნიშნული ერთი ან რამდენიმე
იზოტოპით გამდიდრებული, ე.ი. ელემენტები ხელოვნურად შეცვლილი ბუნებრივი იზოტოპური
შედგენილობით.
7. 2853 სასაქონლო პოზიციაში ჩაირთვება სპილენძის ფოსფიდი, 15 მას.% -ზე მეტი ფოსფორის
შემცველობით.
8. ელექტრონიკაში გამოსაყენებელი ქიმიური ელემენტები (მაგალითად, სილიციუმი და
სელენი), ჩაირთვება მოცემულ ჯგუფში იმ პირობით, რომ ისინი წარმოდგენილი არიან გაჭიმული
ფორმით შემდგომი დამუშავების გარეშე ან ცილინდრების ფორმით, ან ღეროების სახით. თუ მათ
აქვთ დისკოს, ფირფიტების ან ანალოგიური ფორმები, მაშინ ისინი ჩაირთვებიან 3818 სასაქონლო
პოზიციაში.
შენიშვნა სუბპოზიციისათვის:
2852 10 სუბპოზიციაში ტერმინი „ნაერთები, რომელთა ქიმიური შემადგენლობა ზუსტად არის
განსაზღვრული“ აღნიშნავს, ვერცხლისწყლის ყველა ორგანულ და არაორგანულ ნაერთს, რომლებიც
აკმაყოფილებს 28-ე ჯგუფის 1-ლი შენიშვნის (ა)-(ე) პუნქტების ან 29-ე ჯგუფის 1-ლი შენიშვნის (ა)(თ) პუნქტების მოთხოვნებს;
დამატებითი შენიშვნა:
თუ სხვაგვარად არ არის მითითებული, მარილები, მითითებული სუბპოზიციებში, შეიცავენ
მჟავა მარილებსა და ფუძე მარილებს.
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

I. ქიმიური ელემენტები
2801

ფთორი, ქლორი, ბრომი და იოდი:

2801 10 000 00

– ქლორი

—

2801 20 000 00

– იოდი

—

2801 30

– ფთორი; ბრომი:

2801 30 100 00

– – ფთორი

—

2801 30 900 00

– – ბრომი

—

2802 00 000 00

გოგირდი სუბლიმირებული ან დალექილი; გოგირდი კოლოიდური

—

2803 00 00

ნახშირბადი (მურები და ნახშირბადის დანარჩენი ფორმები სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან
ჩაურთველი):

2803 00 000 01

– მეთანის მური

—

2803 00 000 08

– დანარჩენი

—

2804

წყალბადი, ინერტული აირები და სხვა არალითონები:

2804 10 000 00

– წყალბადი

მ³

– ინერტული აირები:
2804 21 000 00

– – არგონი

მ³

2804 29

– – დანარჩენი:

2804 29 100 00

– – – ჰელიუმი

მ³

2804 29 900 00

– – – დანარჩენი

მ³

2804 30 000 00

– აზოტი

მ³

2804 40 000 00

– ჟანგბადი

მ³

2804 50

– ბორი; ტელური:

2804 50 100 00

– – ბორი

—

2804 50 900 00

– – ტელური

—

– სილიციუმი:
2804 61 000 00

– – სილიციუმის შემცველობით არა ნაკლებ 99,99 მას.%-ისა

—

2804 69 000 00

– – დანარჩენი

—

2804 70 00

– ფოსფორი:

2804 70 001 00

– – ფოსფორი ყვითელი (,,თეთრი”)

—

2804 70 002 00

– – ფოსფორი წითელი

—

2804 80 000 00

– დარიშხანი

—

2804 90 000 00

– სელენი

—

2805

ტუტე ან ტუტემიწა ლითონები; იშვიათმიწიანი ლითონები, სკანდიუმი და იტრიუმი სუფთა სახით,
ნარევებში ან შენადნობებში; ვერცხლისწყალი:
– ტუტე ლითონები ან ტუტემიწა ლითონები:

2805 11 000 00

– – ნატრიუმი

—

2805 12 000 00

– – კალციუმი

—

2805 19

– – დანარჩენი:

2805 19 100 00

– – – სტრონციუმი და ბარიუმი

—

2805 19 900 00

– – – დანარჩენი

—

2805 30

– იშვიათმიწიანი ლითონები, სკანდიუმი და იტრიუმი სუფთა სახით, ნარევებში ან შენადნობებში:

2805 30 100 00

– – ნარევები და შენადნობები

—

– – დანარჩენი:
– – – სისუფთავით 95 მას% ან მეტი:
2805 30 200 00
2805 30 300 00

– – – – ცერიუმი, ლანთანი, პრაზეოდიმიუმი, ნეოდიმიუმი და სამარიუმი
– – – – ევროპიუმი, გადოლინიუმი, ტერბიუმი, დისპროზიუმი, ჰოლმიუმი, ერბიუმი, თულიუმი,
იტერბიუმი, ლუტეციუმი და იტრიუმი

—
—

2805 30 400 00

– – – – სკანდიუმი

—

2805 30 800 00

– – – დანარჩენი

—

2805 40

– ვერცხლისწყალი:

2805 40 100 00
2805 40 900 00

– – მათარებში ნეტო-მასით 34,5 კგ (სტანდარტული მასა), FOB-ის პირობებით თითო მათარაზე ფასით არა
უმეტეს 224 ევროსი
– – დანარჩენი

—
—

II. არაორგანული მჟავები და არალითონების არაორგანული ნაერთები ჟანგბადებთან
2806

წყალბადის ქლორიდი (მარილმჟავა); ქლორსულფონმჟავა:

2806 10 000 00

– წყალბადის ქლორიდი (მარილმჟავა)

—

2806 20 000 00

– ქლორსულფონმჟავა

—

2807 00 00

გოგირდმჟავა; ოლეუმი:

2807 00 000 01

– გოგირდმჟავა

—

2807 00 000 08

– ოლეუმი

—

2808 00 000 00

აზოტმჟავა; სულფოაზოტმჟავები

—

2809

დიფოსფორის პენტაოქსიდი; ფოსფორმჟავა; პოლიფოსფორმჟავები განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი
ქიმიური შედგენილობისა:

2809 10 000 00

– დიფოსფორის პენტაოქსიდი

კგ P2O5

2809 20 000 00

– ფოსფორმჟავა და პოლიფოსფორმჟავები

კგ P2O5

2810 00

ბორის ოქსიდები; ბორის მჟავები:

2810 00 100 00

– დობორის ტრიოქსიდი

—

2810 00 900 00

– დანარჩენი

—

2811

არაორგანული მჟავები დანარჩენი და არალითონების არაორგანული ჟანგბადშემცველი ნაერთები
დანარჩენი:
– არაორგანული მჟავები დანარჩენი:

2811 11 000 00

– – წყალბადის ფთორიდი (ლხობის მჟავა)

—

2811 12 000 00

– – წყალბადის ციანიდი (წყალბადციანმჟავა)

—

2811 19

– – დანარჩენი:

2811 19 100 00

– – – წყალბადის ბრომიდი (წყალბადბრომმჟავა)

—

2811 19 800 00

– – – დანარჩენი

—

– არალითონების არაორგანული ჟანგბადშემცველი ნაერთები დანარჩენი:
2811 21 000 00

– – ნახშირბადის დიოქსიდი

—

2811 22 000 00

– – სილიციუმის დიოქსიდი

—

2811 29

– – დანარჩენი:

2811 29 050 00

– – – გოგირდის დიოქსიდი

—

2811 29 100 00

– – – გოგირდის ტრიოქსიდი (გოგირდის ანჰიდრიდი); დიდარიშხანის ტრიოქსიდი

—

2811 29 300 00

– – – აზოტის ოქსიდები

—

2811 29 900 00

– – – დანარჩენი

—

III. არალითონების ნაერთები ჰალოგენებთან ან გოგირდთან
2812

ჰალოგენიდები და ჰალოგენიდ ოქსიდები არალითონებისა:
– ქლორიდები და ოქსიდ ქლორიდები:

2812 11 000 00

– – ფოსგენი (კარბონილქლორიდი)

—

2812 12 000 00

– – ფოსფორის ოქსიდ ქლორიდი

—

2812 13 000 00

– – ფოსფორის ტრიქლორიდი

—

2812 14 000 00

– – ფოსფორის პენტაქლორიდი

—

2812 15 000 00

– – გოგირდის მონოქლორიდი (Sulphur dichloride)

—

2812 16 000 00

– – გოგირდის დიქლორიდი

—

2812 17 000 00

– – თიონილის ქლორიდი (Thionyl chloride)

—

2812 19

– – დანარჩენი:

2812 19 100 00

– – – ფოსფორისგან

—

2812 19 900 00

– – – დანარჩენი

—

2812 90 000 00

– დანარჩენი

—

2813

არალითონების სულფიდები; ფოსფორის ტრისულფიდი ტექნიკური:

2813 10 000 00

– ნახშირბადის დისულფიდი

2813 90

– დანარჩენი:

2813 90 100 00

– – ფოსფორის სულფიდები, ფოსფორის ტრისულფიდი ტექნიკური

—

2813 90 900 00

– – დანარჩენი

—

—

IV. არაორგანული ფუძეები, ლითონების ოქსიდები, ჰიდროქსიდები და პეროქსიდები
2814

ამიაკი უწყლო ან წყალხსნარში:

2814 10 000 00

– ამიაკი უწყლო

—

2814 20 000 00

– ამიაკი წყალხსნარში

—

2815

ნატრიუმის ჰიდროქსიდი (კაუსტიკური სოდა); კალიუმის ჰიდროქსიდი (მწვავე კალი); ნატრიუმისა ან
კალიუმის პეროქსიდები:
– ნატრიუმის ჰიდროქსიდი (კაუსტიკური სოდა):

2815 11 000 00

– – მყარი სახით

2815 12 000 00

– – წყალხსნარში (ნატრის თუთქი ან თხევადი სოდა)

2815 20 00

– კალიუმის ჰიდროქსიდი (მწვავე კალი):

2815 20 000 01

– – მყარი სახით

2815 20 000 08

– – წყალხსნარში (კალიუმის თუთქი ან თხევადი პოტაში)

—
კგ NaOH

—
კგ NaOH

2815 30 000 00
2816

– ნატრიუმისა ან კალიუმის პეროქსიდები

—

მაგნიუმის ჰიდროქსიდი და პეროქსიდი; სტრონციუმისა ან ბარიუმის ოქსიდები, ჰიდროქსიდები და
პეროქსიდები:

2816 10 000 00

– მაგნიუმის ჰიდროქსიდი და პეროქსიდი

—

2816 40 000 00

– სტრონციუმისა ან ბარიუმის ოქსიდები, ჰიდროქსიდები და პეროქსიდები

—

2817 00 000 00

თუთიის ოქსიდი; თუთიის პეროქსიდი

—

2818
2818 10

ხელოვნური კორუნდი განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური შედგენილობისა; ალუმინის ოქსიდი;
ალუმინის ჰიდროქსიდი:
– ხელოვნური კორუნდი განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური შედგენილობისა:
– – ალუმინის ოქსიდის შემცველობით 98,5 მას% ან მეტი:

2818 10 110 00

– – – 10მმ-ზე მეტი ზომის ნაწილაკების შემცველობით მთლიანი მასის 50%-ზე ნაკლები

—

2818 10 190 00

– – – 10მმ-ზე მეტი ზომის ნაწილაკების შემცველობით მთლიანი მასის 50% ან მეტი

—

– – ალუმინის ოქსიდის შემცველობით 98,5 მას% ზე ნაკლები:
2818 10 910 00

– – – 10მმ-ზე მეტი ზომის ნაწილაკების შემცველობით მთლიანი მასის 50%-ზე ნაკლები

—

2818 10 990 00

– – – 10მმ-ზე მეტი ზომის ნაწილაკების შემცველობით მთლიანი მასის 50% ან მეტი

—

2818 20 000 00

– ალუმინის ოქსიდი, ხელოვნური კორუნდისაგან განსხვავებული

—

2818 30 000 00

– ალუმინის ჰიდროქსიდი

—

2819

ქრომის ოქსიდები და ჰიდროქსიდები:

2819 10 000 00

– ქრომის ტრიოქსიდი

2819 90

– დანარჩენი:

2819 90 100 00

– – ქრომის დიოქსიდი

—

2819 90 900 00

– – დანარჩენი

—

2820

მანგანუმის ოქსიდები:

2820 10 000 00

– მანგანუმის დიოქსიდი

2820 90

– დანარჩენი:

2820 90 100 00

– – მანგანუმის ოქსიდი, მანგანუმის შემცველი 77 მას% ან მეტი

—

2820 90 900 00

– – დანარჩენი

—

2821

—

—

რკინის ოქსიდები და ჰიდროქსიდები; მინერალური საღებარები, ქიმიურად მჭიდა რკინის შემცველობით
70 მას.% ან მეტი, Fe2O3-ზე გადაანგარიშებით:

2821 10 000 00

– რკინის ოქსიდები და ჰიდროქსიდები

—

2821 20 000 00

– მინერალური საღებარები

—

2822 00 000 00

კობალტის ოქსიდები და ჰიდროქსიდები; კობალტის ოქსიდები ტექნიკური

—

2823 00 000 00

ტიტანის ოქსიდები

—

2824

ტყვიის ოქსიდები; ტყვიის სურინჯი (წითელი და ნარინჯისფერი):

2824 10 000 00

– ტყვიის მონოქსიდი (ტყვიის მურდასანგი, მასიკოტი)

—

2824 90 000 00

– დანარჩენი

—

2825

ჰიდრაზინი და ჰიდროქსილამინი და მათი არაორგანული მარილები; არაორგანული ფუძეები დანარჩენი;
ლითონების ოქსიდები, ჰიდროქსიდები და პეროქსიდები დანარჩენი:

2825 10 000 00

– ჰიდრაზინი და ჰიდროქსილამინი და მათი არაორგანული მარილები

—

2825 20 000 00

– ლითიუმის ოქსიდი და ჰიდროქსიდი

—

2825 30 000 00

– ვანადიუმის ოქსიდები და ჰიდროქსიდები

—

2825 40 000 00

– ნიკელის ოქსიდები და ჰიდროქსიდები

—

2825 50 000 00

– სპილენძის ოქსიდები და ჰიდროქსიდები

—

2825 60 000 00

– გერმანიუმის ოქსიდები და ცირკონიუმის დიოქსიდი

—

2825 70 000 00

– მოლიბდენის ოქსიდები და ჰიდროქსიდები

—

2825 80 000 00

– სტიბიუმის ოქსიდები

—

2825 90

– დანარჩენი:
– – კალციუმის ოქსიდი, ჰიდროქსიდი და პეროქსიდი:

– – – კალციუმის ჰიდროქსიდი სიწმინდით 98% ან მეტი მშრალ ნივთიერებებზე გადაანგარიშებით,
2825 90 110 00

ნაწილაკების ფორმით, რომელთაგან: 1 მას%-ზე არა უმეტესს აქვს 75 მკმ-ზე მეტი ზომა და 4 მას%-ზე არა

—

უმეტესს აქვს 1,3 მკმ-ზე ნაკლები ზომა
2825 90 190 00

– – – დანარჩენი

—

2825 90 200 00

– – ბერილიუმის ოქსიდი და ჰიდროქსიდი

—

2825 90 400 00

– – ვოლფრამის ოქსიდები და ჰიდროქსიდები

—

2825 90 600 00

– – კადმიუმის ოქსიდი

—

2825 90 850 00

– – დანარჩენი

—

V. არაორგანული მჟავებისა და ლითონების მარილები და პეროქსომარილები
2826

ფთორიდები; ფთოროსილიკატები, ფთოროალუმინატები და ფთორის სხვა კომპლექსური მარილები:
– ფთორიდები:

2826 12 000 00

– – ალუმინის

2826 19

– – დანარჩენი:

2826 19 100 00

– – – ამონიუმის ან ნატრიუმის

—

2826 19 900 00

– – – დანარჩენი

—

2826 30 000 00

– ნატრიუმის ჰექსაფთორალუმინატი (სინთეზური კრიოლიტი)

—

2826 90

– დანარჩენი:

2826 90 100 00

– – დიკალიუმჰექსაფთოროცირკონატი

—

2826 90 800 00

– – დანარჩენი

—

2827

—

ქლორიდები, ქლორიდ ოქსიდები და ქლორიდ ჰიდროქსიდები; ბრომიდები და ბრომიდ ოქსიდები,
იოდიდები და იოდიდ ოქსიდები:

2827 10 000 00

– ამონიუმის ქლორიდი

—

2827 20 000 00

– კალციუმის ქლორიდი

—

– ქლორიდები დანარჩენი:
2827 31 000 00

– – მაგნიუმის

—

2827 32 000 00

– – ალუმინის

—

2827 35 000 00

– – ნიკელის

—

2827 39

– – დანარჩენი:

2827 39 100 00

– – – კალის

—

2827 39 200 00

– – – რკინის

—

2827 39 300 00

– – – კობალტის

—

2827 39 850 00

– – – დანარჩენი

—

– ქლორიდ ოქსიდები და ქლორიდ ჰიდროქსიდები:
2827 41 000 00

– – სპილენძის

2827 49

– – დანარჩენი:

2827 49 100 00

– – – ტყვიის

—

2827 49 900 00

– – – დანარჩენი

—

—

– ბრომიდები და ბრომიდ ოქსიდები:
2827 51 000 00

– – ნატრიუმისა ან კალიუმის ბრომიდები

—

2827 59 000 00

– – დანარჩენი

—

2827 60 000 00

– იოდიდები და იოდიდ ოქსიდები

—

2828

ჰიპოქლორიტები; კალციუმის ჰიპოქლორიტი ტექნიკური; ქლორიტები; ჰიპობრომიტები:

2828 10 000 00

– კალციუმის ჰიპოქლორიტი ტექნიკური და კალციუმის ჰიპოქლორიტები დანარჩენი

—

2828 90 000 00

– დანარჩენი

—

2829

ქლორატები და პერქლორატები; ბრომატები და პერბრომატები; იოდატები და პერიოდატები:
– ქლორატები:

2829 11 000 00

– – ნატრიუმის

—

2829 19 000 00

– – დანარჩენი

—

2829 90

– დანარჩენი:

2829 90 100 00

– – პერქლორატები

—

2829 90 400 00

– – კალიუმისა ან ნატრიუმის ბრომატები

—

2829 90 800 00

– – დანარჩენი

—

2830

სულფიდები; პოლისულფიდები განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური შემადგენლობისა:

2830 10 000 00

– ნატრიუმის სულფიდები

2830 90

– დანარჩენი:

2830 90 110 00

– – კალციუმის, სტიბიუმისა ან რკინის სულფატები

—

2830 90 850 00

– – დანარჩენი

—

2831

დიტიონიტები და სულფოქსილატები:

2831 10 000 00

– ნატრიუმის

—

2831 90 000 00

– დანარჩენი

—

2832

სულფიტები; თიოსულფატები:

2832 10 000 00

– ნატრიუმის სულფიტები

—

2832 20 000 00

– სულფიტები დანარჩენი

—

2832 30 000 00

– თიოსულფატები

—

2833

სულფატები; შაბი; პეროქსოსულფატები (პერსულფატები):

—

– ნატრიუმის სულფატები:
2833 11 000 00

– – დინატრიუმის სულფატი

—

2833 19 000 00

– – დანარჩენი

—

– სულფატები დანარჩენი:
2833 21 000 00

– – მაგნიუმის

—

2833 22 000 00

– – ალუმინის

—

2833 24 000 00

– – ნიკელის

—

2833 25 000 00

– – სპილენძის

—

2833 27 000 00

– – ბარიუმის

—

2833 29

– – დანარჩენი:

2833 29 200 00

– – – კადმიუმის; ქრომის; თუთიის

—

2833 29 300 00

– – – კობალტის; ტიტანის

—

2833 29 600 00

– – – ტყვიის

—

2833 29 800 00

– – – დანარჩენი

—

2833 30 000 00

– შაბი

—

2833 40 000 00

– პეროქსოსულფატები (პერსულფატები)

—

2834

ნიტრიტები; ნიტრატები:

2834 10 000 00

– ნიტრიტები

—

– ნიტრატები:
2834 21 000 00

– – კალიუმის

2834 29

– – დანარჩენი:

2834 29 200 00

– – – ბარიუმის; ბერილიუმის; კადმიუმის; კობალტის; ნიკელის

—

2834 29 400 00

– – – სპილენძის

—

2834 29 800 00

– – – დანარჩენი

—

2835
2835 10 000 00

—

ფოსფინატები (ჰიპოფოსფიტები), ფოსფონატები (ფოსფიტები) და ფოსფატები; პოლიფოსფატები
განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური შემადგენლობისა:
– ფოსფინატები (ჰიპოფოსფიტები) და ფოსფონატები (ფოსფიტები)

—

– ფოსფატები:
2835 22 000 00

– – მონო- ან დინატრიუმის

—

2835 24 000 00

– – კალიუმის

—

2835 25 000 00

– – კალციუმის წყალბადფოსფატი (დიკალციუმის ფოსფატი)

—

2835 26 000 00

– – კალციუმის დანარჩენი ფოსფატები

—

2835 29

– – დანარჩენი:

2835 29 100 00

– – – ტრიამონიუმისა

—

2835 29 200 00

– – – ტრინატრიუმის

—

2835 29 900 00

– – – დანარჩენი

—

– პოლიფოსფატები:
2835 31 000 00

– – ნატრიუმის ტრიფოსფატი (ნატრიუმის ტრიპოლიფოსფატი)

—

2835 39 000 00

– – დანარჩენი

—

2836

კარბონატები; პეროქსოკარბონატები (პერკარბონატები); ამონიუმის კარბონატი ტექნიკური, ამონიუმის
კარბამატის შემცველობით:

2836 20 000 00

– დინატრიუმის კარბონატი

—

2836 30 000 00

– ნატრიუმის წყალბადკარბონატი (ნატრიუმის ბიკარბონატი)

—

2836 40 000 00

– კალიუმის კარბონატები

—

2836 50 000 00

– კალციუმის კარბონატი

—

2836 60 000 00

– ბარიუმის კარბონატი

—

– დანარჩენი:
2836 91 000 00

– – ლითიუმის კარბონატები

—

2836 92 000 00

– – სტრონციუმის კარბონატი

—

2836 99

– – დანარჩენი:
– – – კარბონატები:

2836 99 110 00

– – – – მაგნიუმის; სპილენძის

—

2836 99 170 00

– – – – დანარჩენი

—

2836 99 900 00

– – – პეროქსოკარბონატები (პერკარბონატები)

—

2837

ციანიდები, ციანიდ ოქსიდები, კომპლექსური ციანიდები:
– ციანიდები და ციანიდ ოქსიდები:

2837 11 000 00

– – ნატრიუმის

—

2837 19 000 00

– – დანარჩენი

—

2837 20 000 00

– ციანიდები კომპლექსური

—

[2838]
2839

სილიკატები; ტუტე ლითონების სილიკატები ტექნიკური:
– ნატრიუმის:

2839 11 000 00

– – ნატრიუმის მეტასილიკატები

—

2839 19 000 00

– – დანარჩენი

—

2839 90 000 00

– დანარჩენი

—

2840

ბორატები; პეროქსობორატები (პერბორატები):
– დინატრიუმის ტეტრაბორატი (ბორაკი გასუფთავებული):

2840 11 000 00

– – უწყლო

2840 19

– – დანარჩენი:

2840 19 100 00

– – – დინატრიუმის ტეტრაბორატის პენტაჰიდრატი

—

2840 19 900 00

– – – დანარჩენი

—

2840 20

– ბორატები დანარჩენი:

2840 20 100 00

– – ნატრიუმის ბორატები უწყლო

—

2840 20 900 00

– – დანარჩენი

—

2840 30 000 00

– პეროქსობორატები (პერბორატები)

—

2841

ოქსოლითონური ან პეროქსოლითონური მჟავების მარილები:

2841 30 000 00

– ნატრიუმის დიქრომატი

—

—

2841 50 000 00

– ქრომატები და დიქრომატები დანარჩენი; პეროქსოქრომატები

—

– მანგანიტები, მანგანატები და პერმანგანატები:
2841 61 000 00

– – კალიუმის პერმანგანატი

—

2841 69 000 00

– – დანარჩენი

—

2841 70 000 00

– მოლიბდატები

—

2841 80 000 00

– ვოლფრამატები

—

2841 90

– დანარჩენი:

2841 90 300 00

– – ცინკატები და ვანადატები

—

2841 90 850 00

– – დანარჩენი

—

2842
2842 10 000 00

არაორგანული მჟავებისა ან პეროქსილმჟავების მარილები (განსაზღვრული და განუსაზღვრელი ქიმიური
შედგენილობის ალუმოსილიკატების ჩათვლით), აზიდების გარდა, დანარჩენი:
– სილიკატები ორმაგი ან კომპლექსური, გასაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური შედგენილობის
ალუმოსილიკატების ჩათვლით

—

2842 90

– დანარჩენი:

2842 90 100 00

– – მარილები, ორმაგი მარილები ან კომპლექსური მარილები სელენისა ან ტელურის მჟავებისა

—

2842 90 800 00

– – დანარჩენი

—

VI. სხვადასხვა არაორგანული პროდუქტები
ძვირფასი ლითონები კოლოიდურ მდგომარეობაში; ძვირფასი ლითონების არაორგანული და ორგანული
2843

ნაერთები განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური შედგენილობისა; ძვირფასი ლითონების
ამალგამები:

2843 10

– ძვირფასი ლითონები კოლოიდურ მდგომარეობაში:

2843 10 100 00

– – ვერცხლი

—

2843 10 900 00

– – დანარჩენი

—

– ვერცხლის ნაერთები:
2843 21 000 00

– – ვერცხლის ნიტრატი

—

2843 29 000 00

– – დანარჩენი

—

2843 30 000 00

– ოქროს ნაერთები

გ

2843 90

– ნაერთები სხვა; ამალგამები:

2843 90 100 00

– – ამალგამები

—

2843 90 900 00

– – დანარჩენი

გ

ელემენტები ქიმიური რადიოაქტიური და იზოტოპები რადიოაქტიური (დაყოფადი ან აღმდგენელი
2844

ქიმიური ელემენტებისა ან იზოტოპების ჩათვლით) და მათი ნაერთები; ამ პროდუქტების შემცველი
ნარევები და მონარჩენები:

2844 10

– ბუნებრივი ურანი და მისი ნაერთები; შენადნობები, დისპერსიები (ლითონკერამიკის ჩათვლით),
კერამიკული პროდუქტები და ნარევები, ბუნებრივი ურანისა ან ბუნებრივი ურანის ნაერთების შემცველი:
– – ბუნებრივი ურანი:

2844 10 100 00

– – – დაუმუშავებელი; ნარჩენები და ჯართი

კგ U

2844 10 300 00

– – – დამუშავებული

კგ U

2844 10 500 00

– – ფერო-ურანი

კგ U

2844 10 900 00

– – დანარჩენი

კგ U

– ურანი, გამდიდრებული ურან-235-ით, და მისი ნაერთები; პლუტონიუმი და მისი ნაერთები;
2844 20

შენადნობები, დისპერსიები (ლითონკერამიკის ჩათვლით), კერამიკული პროდუქტები და ნარევები ურან235-ით გამდიდრებული ურანის, პლუტონიუმისა ან ამ პროდუქტების ნაერთების შემცველობით:
–

–

ურანი,

გამდიდრებული

ურან-235-ით,

და

მისი

ნაერთები;

შენადნობები,

დისპერსიები

(ლითონკერამიკის ჩათვლით), კერამიკული პროდუქტები და ნარევები, ურან-235-ით გამდიდრებული
ურანის შემცველი, ან ამ პროდუქტების ნაერთები:
2844 20 250 00

– – – ფერო-ურანი

გ გ/ი

2844 20 350 00

– – – დანარჩენი

გ გ/ი

– – პლუტონიუმი და მისი ნაერთები; შენადნობები, დისპერსიები (ლითონკერამიკის ჩათვლით),
კერამიკული პროდუქტები და ნარევები, პლუტონიუმის ან ამ პროდუქტების ნაერთების შემცველი:
– – – ურანისა და პლუტონიუმის ნარევები:

2844 20 510 00

– – – – ფერო-ურანი

გ გ/ი

2844 20 590 00

– – – – დანარჩენი

გ გ/ი

2844 20 990 00

– – – დანარჩენი

გ გ/ი

– ურანი, ურან-235-ით გაღარიბებული, და მისი ნაერთები; თორიუმი და მისი ნაერთები; შენადნობები,
2844 30

დისპერსიები (ლითონკერამიკის ჩათვლით), კერამიკული პროდუქტები და ურან-235-ით გაღარიბებული
ურანის შემცველი ნარევები, თორიუმი ან ამ პროდუქტების ნაერთები:
– – ურან-235-ით გაღარიბებული ურანი; შენადნობები, დისპერსიები (ლითონკერამიკის ჩათვლით),
კერამიკული პროდუქტები და ურან-235-ით გაღარიბებული ურანის შემცველი ნარევები, ან ამ პროდუქტის
ნაერთები:

2844 30 110 00

– – – ლითონკერამიკა

—

2844 30 190 00

– – – დანარჩენი

—

– – თორიუმი; შენადნობები, დისპერსიები (ლითონკერამიკის ჩათვლით), კერამიკული პროდუქტები და
თორიუმის შემცველი ნარევები, ან ამ პროდუქტის ნაერთები:
2844 30 510 00

– – – ლითონკერამიკა

—

– – – დანარჩენი:
2844 30 550 00

– – – – დაუმუშავებელი, ნარჩენები და ჯართი

—

– – – – დამუშავებული:
2844 30 610 00

– – – – – ძელაკები, წნელები, კუთხოვანები, ფორმები და პროფილები, ფურცლები, ზოლები ან ლენტები

—

2844 30 690 00

– – – – – დანარჩენი

—

– – ურან-235-ით გაღარიბებული ურანისა ან თორიუმის ნაერთები, ერთად შერეული ან შეურეველი:
2844 30 910

– – – თორიუმის ან ურან-235-ით გაღარიბებული ურანის, ერთად შერეული ან შეურეველი, თორიუმის
მარილების გარდა:

2844 30 911 00

– – – – ურანის, გაღარიბებული ურან-235-ით

—

2844 30 919 00

– – – – დანარჩენი

—

2844 30 990 00

– – – დანარჩენი

—

– რადიოაქტიური ელემენტები, იზოტოპები და ნაერთები, 2844 10, 2844 20 ან 2844 30 სუბპოზიციებში
2844 40

მითითებულების გარდა; შენადნობები, დისპერსიები (ლითონკერამიკის ჩათვლით), კერამიკული
პროდუქტები და ამ ელემენტების შემცველი ნარევები, იზოტოპები ან ნაერთები; რადიოაქტიური
მონარჩენები:
–

2844 40 100 00

–

ურანი,

მიღებული

ურან-233-დანა

და

მისი

ნაერთებიდან;

შენადნობები,

დისპერსიები

(ლითონკერამიკის ჩათვლით), კერამიკული პროდუქტები და ნარევები და ნაერთები, მიღებული ურან-

—

233-დან, ან ამ პროდუქტის ნაერთები
– – დანარჩენი:
2844 40 200 00

– – – ხელოვნური რადიოაქტიური იზოტოპები

—

2844 40 300 00

– – – ხელოვნური რადიოაქტიური იზოტოპების ნაერთები

—

2844 40 800 00

– – – დანარჩენი

—

2844 50 000 00

– ბირთვული რეაქტორების ნამუშევარი (დასხივებული) თბოგამომყოფი ელემენტები

2845

ორგანული ნაერთები, განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური შედგენილობისა:

2845 10 000 00

– მძიმე წყალი (დეიტერიუმის ოქსიდი)

2845 90

– დანარჩენი:

2845 90 100 00
2845 90 900 00
2846

– – დეიტერიუმი და მისი ნაერთები; წყალბადი და დეიტერიუმით გამდიდრებული მისი ნაერთები; ამ
პროდუქტების შემცველი ნარევები და ხსნარები
– – დანარჩენი

—
—

ლითონების ნარევებისა:
– ცერიუმის ნაერთები

2846 90

– დანარჩენი:

2846 90 100 00

– – ნაერთები ლანთანის, პრაზეოდიმიუმის, ნეოდიმიუმის ან სამარიუმის

2846 90 300 00

—

ნაერთები, არაორგანული ან ორგანული, იშვიათმიწიანი ლითონების, იტრიუმისა ან სკანდიუმისა ან ამ

2846 10 000 00

2846 90 200 00

გ გ/ი

იზოტოპები, 2844 სასაქონლო პოზიციის იზოტოპების გარდა; ამ იზოტოპების არაორგანული ან

– – ნაერთები

ევროპიუმის, გადოლინიუმის, ტერბიუმის, დისპროზიუმის, ერბიუმის, თულიუმის,

იტერბიუმის, ლუტეციუმი ან იტრიუმის
– – სკანდიუმის ნაერთები

—

—
—
—

2846 90 900 00

– – მეტალის ნარევების ნაერთები

2847 00 000 00

წყალბადის პეროქსიდი, შარდოვანით გამყარებული ან გაუმყარებელი

—
კგ H2O2

[2848]
2849

კარბიდები, განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური შედგენილობის:

2849 10 000 00

– კალციუმის

—

2849 20 000 00

– სილიციუმის

—

2849 90

– დანარჩენი:

2849 90 100 00

– – ბორის

—

2849 90 300 00

– – ვოლფრამის

—

2849 90 500 00

– – ალუმინის; ქრომის; მოლიბდენის; ვანადიუმის; ტანტალის; ტიტანის

—

2849 90 900 00

– – დანარჩენი

—

ჰიდრიდები, ნიტრიდები, აზიდები, სილიციდები და ბორიდები, განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი
2850 00

ქიმიური შედგენილობისა, ნაერთების გარდა, რომლებიც წარმოადგენენ 2849 სასაქონლო პოზიციის
კარბიდებს:

2850 00 200 00

– ჰიდრიდები; ნიტრიდები

—

2850 00 600 00

– აზიდები; სილიციდები

—

2850 00 900 00

– ბორიდები

—

[2851]
ვერცხლისწყლის ნაერთები ორგანული ან არაორგანული , მათ შორის ისეთ ნაერთებიც, რომელთა

2852

ქიმიური შემადგენლობა ზუსტად არ არის განსაზღვრული, ამალგამის გარდა:

2852 10 000 00

– ნაერთები, რომელთა ქიმიური შემადგენლობა ზუსტად არის განსაზღვრული

—

2852 90 000 00

– დანარჩენი

—

ფოსფიდები, განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური შედგენილობის, ფეროფოსფორის გარდა;
არაორგანული ნაერთები დანარჩენი (დისტილირებული ან კონდუქტომეტრული წყლისა და ანალოგიური

2853

სისუფთავის წყლის ჩათვლით); თხევადი ჰაერი (ინერტული აირების მოცილებით ან მოუცილებლად);
შეკუმშული ჰაერი; ამალგამები, ძვირფასი ლითონების ამალგამების გარდა:

2853 10 000 00

– ქლოროვანი ციანი (ქლორციანი)

—

– დანარჩენი:
2853 90 100 00

– – დისტილირებული და კონდუქტომეტრული წყალი და ანალოგიური სისუფთავის წყალი

—

2853 90 300 00

– – თხევადი ჰაერი (ინერტული აირების მოცილებით ან მოუცილებლად); შეკუმშული ჰაერი

—

2853 90 900 00

– – დანარჩენი

—

ჯგუფი 29
ორგანული ქიმიური ნაერთები
შენიშვნები:
1. თუ კონტექსტში სხვაგვარად არ არის განმარტებული, ამ ჯგუფის სასაქონლო პოზიციებში
ჩაირთვება მხოლოდ:
ა) განსაზღვრული ქიმიური შედგენილობის ცალკეული ორგანული ნაერთები, მინარევების
შემცველი ან მათ გარეშე;
ბ) ერთსა და იმავე ორგანული ნაერთის (მინარევების შემცველობით ან მათ გარეშე) ორი ან
მეტი იზომერის ნარევები, ნაჯერი ან უჯერი აციკლური ნახშირწყალბადების (მაგრამ არა
სტერეოიზომერების) იზომერების ნარევების გარდა (ჯგუფი 27);
გ) 2936–2939 სასაქონლო პოზიციების პროდუქტები ან შაქრების მარტივი ეთერები შაქრების
აცეტალები, შაქრის რთული ეთერები და მათი მარილები 2940 სასაქონლო პოზიციის, ან 2941
სასაქონლო პოზიციის პროდუქტები, განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური შედგენილობის;
დ) ზემოთ (ა), (ბ) ან (გ) პუნქტებში მითითებული პროდუქტები, წყალში გახსნილები;

ე) ზემოთ (ა), (ბ) ან (გ) პუნქტებში მითითებული პროდუქტები, სხვა გამხსნელებში გახსნილი,
იმ პირობით, რომ ეს გახსნა წარმოადგენს მათი შენახვისა ან ტრანსპორტირებისათვის ჩვეულებრივ
და აუცილებელ პირობას, მოცემული პროდუქტების თვისებების შენარჩუნებით, რაც გამორიცხავს
მათ გამოყენებას ტრადიციულისაგან განსხვავებული მიზნებით;
ვ) ზემოთ (ა), (ბ), (გ), (დ) ან (ე) პუნქტებში მითითებული პროდუქტები, მათი შენახვისა და
ტრანსპორტირებისათვის

აუცილებელი

მასტაბილიზებელი

ნივთიერებების

(შეტკეპვნის

საწინააღმდეგო აგენტის ჩათვლით) დამატებით;
ზ)

ზემოთ

(ა),

(ბ),

(გ),

(დ),

(ე)

ან

(ვ)

პუნქტებში

მითითებული

პროდუქტები,

მტვერსაწინააღმდეგო საშუალებებისა ანდა საღებარი ან სურნელოვანი ნივთიერებების დამატებით
მათი იდენტიფიკაციის შესამსუბუქებლად, უსაფრთხოების მიზნით, მოცემული პროდუქტების
თვისებების შენარჩუნებით, რაც გამორიცხავს მათ გამოყენებას ტრადიციულისაგან განსხვავებული
მიზნებით;
თ)

მომდევნო

პროდუქტები,

სტანდარტულ

კონცენტრაციამდე

გაზავებულები,

აზოსაღებარების წარმოებისთვის: დიაზონიუმის მარილები, ამ მარილებთან შეუღლების რეაქციაში
შემავალი ნივთიერებები, დიაზოტირირებადი ამინები და მათი მარილები.
2. მოცემულ ჯგუფში არ ჩაირთვება:
ა) 1504 სასაქონლო პოზიციის საქონელი ან 1520 სასაქონლო პოზიციის ნედლი გლიცერინი;
ბ) ეთილის სპირტი (2207 ან 2208 სასაქონლო პოზიცია);
გ) მეთანი ან პროპანი (სასაქონლო პოზიცია 2711);
დ) ნახშირბადის ნაერთები, მითითებული 28 ჯგუფის 2 შენიშვნაში;
ე) 3002 სასაქონლო პოზიციის „იმუნოლოგიური პროდუქტები“;
ვ) შარდოვანა (3102 ან 3105 სასაქონლო პოზიცია);
ზ) მცენარეული ან ცხოველური წარმოშობის საღებარი ნივთიერებები (სასაქონლო პოზიცია
3203), სინთეზური ორგანული საღებარი ნივთიერებები, სინთეზური ორგანული პროდუქტები,
გამოსაყენებელი მაფლუორესცირებელი ნივთიებებისა ან ლუმინოფორების სახით (სასაქონლო
პოზიცია 3204), ან საღებარები ან სხვა საღებარი ნივთიერებები, საცალო ვაჭრობისათვის
დაფასოებული ფორმებში ან საფუთავებში (სასაქონლო პოზიცია 3212);
თ) ფერმენტები (სასაქონლო პოზიცია 3507);
ი) მეთალდეჰიდი, ჰექსამეთილენტეტრამინი ან ანალოგიური ნივთიერებები დაფასოებული
ფორმებში (მაგალითად, აბები, ჩხირები ან ანალოგიური ფორმები), განკუთვნილი სათბობად, ან
თხევადი ან გათხევადებული აირისებრი სათბობი კონტეინერებში ტევადობით არაუმეტეს 300 სმ3,
რომლებსაც იყენებენ სიგარეტებისა ან ანალოგიური სანთებელების შესავსებად ან განმეორებით
დასატენად (სასაქონლო პოზიცია 3606);
კ)

პროდუქტები,

მოწოდებული

3813

სასაქონლო

პოზიციის

ცეცხლსაქრობებისა

ან

ცეცხლსაქრობის ნაღმების მუხტების სახით; 3824 სასაქონლო პოზიციის შედგენილობები მელნის
ლაქების მოსაცილებლად, შეფუთული საცალო ვაჭრობისათვის; ან
ლ) ოპტიკური ელემენტები, მაგალითად, ეთილენდიამი-ნოთარტრატიდან (9001 სასაქონლო
პოზიცია).
3. საქონელი, რომელიც შეიძლება ჩართული იყოს მოცემული ჯგუფის ორ ან მეტ სასაქონლო
პოზიციაში, ჩაირთვება ნომენკლატურის მოცემული ჯგუფის კოდების ზრდის მიხედვით რიგით
ბოლო სასაქონლო პოზიციაში.
4. 2904–2906, 2908–2911 და 2913–2920 სასაქონლო პოზიციებში ნებისმიერი მითითება
ჰალოგენირებულ, სულფირებულ, ნიტრირებულ ან ნიტროზირებულ წარ-მოებულებზე შეეხება

აგრეთვე შერეულ წარმოებულებსაც, ისეთებს, როგორიცაა არიან სულფოჰლოგენირებული,
ნიტროჰალოგენირებული,

ნიტრო-სულფირებული

ან

ნიტროსულფოჰალოგენირებული

წარმოებულები.
2929 სასაქონლო პოზიციაში ნიტრო ან ნიტროზო ჯგუფები არ განიხილება, როგორც
აზოტშემცველი ფუნქციონალური ჯგუფები.
2911, 2912, 2914, 2918 და 2922 სასაქონლო პოზიციებში ტერმინი „ჟანგბადშემცველი
ფუნქციური ჯგუფი“ ეხება მხოლოდ იმ ფუნქციურ ჯგუფებს (მახასიათებელი ორგანული
ჟანგბადშემცველი ჯგუფები), რომლებიც მითითებული არიან 2905–2920 სასაქონლო პოზიციებში.
5A. I-VII ქვეჯგუფების მჟავური ფუნქციური ჯგუფების ორგანული ნაერთების რთული
ეთერები ამავე ქვეჯგუფების ორგანული ნაერთებით, ჩართული უნდა იქნენ მათგან იმასთან ერთად,
რომელიც ჩაირთვება ნომენკლატურის მოცემულ ქვეჯგუფებში კოდების ზრდის მიხედვით რიგით
ბოლო სასაქონლო პოზიციაში.
5B. I-VII ქვეჯგუფების მჟავური ფუნქციური ჯგუფების ორგანული ნაერთებით ეთილის
სპირტის რთული ეთე-რები ჩართული უნდა იქნენ იმავე სასაქონლო პოზიციებში, რაც მჟავური
ფუნქციური ჯგუფების შესაბამისი ორგანული ნაერთები.
5C. VI კარის 1 შენიშვნისა და 28 ჯგუფის 2 შენიშვნის დებულებათა დაცვის პირობით:
1) ორგანული ნაერთების არაორგანული მარილები, როგორიცაა I–X ქვეჯგუფებში ან 2942
სასაქონლო პოზიციაში ჩართული ნაერთები მჟავური, ფენოლური ან ენოლური ფუნქციური
ჯგუფებით, ან ორგანული ფუძეები, ჩართული უნდა იქნან ორგანული ნაერთებისათვის
განკუთვნილ სასაქონლო პოზიციებში; და
2) მარილები, მიღებული I–X ქვეჯგუფებში ან 2942 სასაქონლო პოზიციაში ჩართულ ორგანულ
ნაერთებს შორის ქიმიური რეაქციების შედეგად, ჩართული უნდა იქნან იმ ფუძისა ან მჟავასათვის
(ფენოლური ან ენოლური ფუნქციური ჯგუფებთან ნაერთების ჩათვლით), რომლიდანაც ეს
მარილები წარმოიქმნება, განკუთვნილ ამ ჯგუფში კოდების ზრდის მიხედვით რიგით ბოლო
სასაქონლო პოზიციაში.
3) კოორდინაციული ან კომპლექსური ნაერთები, გარდა ნივთიერებებისა, რომლებიც
განეკუთვნება XI ქვეჯგუფს, ან 2941 სასაქონლო პოზიციას, ჩართულ უნდა იქნეს 29-ე ჯგუფის,
კოდების ზრდის მიხედვით, რიგით ბოლო პოზიციაში, მათ შორის, ისინიც, რომლებიც შეესაბამება
ლითონის

კავშირების

წყვეტით

წარმოქმნილ

ფრაგმენტებს,

გარდა

ლითონნახშირბადის

კავშირებისა.
5D. ლითონების ალკოჰოლატები ჩართული უნდა იქნენ იმავე სასაქონლო პოზიციაში, რაც
შესაბამისი სპირტები, გარდა ეთანოლისა (სასაქონლო პოზიცია 2905).
5E. კარბონმჟავების ჰალოგენანჰიდრიდები ჩართული უნდა იქნენ იმ სასაქონლო პოზიციებში,
რაც შესაბამისი მჟავები.
6. 2930 და 2931 სასაქონლო პოზიციებში განხილული ნაერთები წარმოადგენენ ორგანულ
ნაერთებს, რომელთა მოლეკულები წყალბადის, ჟანგბადისა ან აზოტის ატომების გარდა, შეიცავენ
სხვა

არალითონებისა

ან

ლითონების

ატომებს

(მაგალითად,

გოგირდის,

დარიშხანის,

ვერცხლისწყლისა ან ტყვიის), რომლებიც უშუალოდ დაკავშირებული არიან ნახშირბადის
ატომებთან.
სასაქონლო პოზიციებში 2930 (გოგირდორგანული ნაერთები) და 2931 (სხვა ორგანულარაორგანული

ნაერთები)

სასაქონლო

პოზიციებში

არ

ჩაირთვება

სულფირებული

ან

ჰალოგენირებული წარმოებულები (მათ შორის რთული წარმოებულები), რომელთაც წყალბადის,
ჟანგბადისა და აზოტის გარდა, აქვთ მხოლოდ ნახშირბადთან უშუალოდ დაკავშირებული

გოგირდისა ან ჰალოგენის ატომები, რომლებიც აძლევენ მათ სულფირებული ან ჰალოგენირებული
წარმოებულების (ან რთული წარმოებულების) თვისებებს.
7. 2932–2934 სასაქონლო პოზიციებში არ ჩაირთვება ეპოქსიდები სამწევრა რგოლით,
კეტოპეროქსიდები, ალდეჰიდებისა ან თიოალდეჰიდების ციკლური პოლიმერები, მრავალფუძიანი
კარბონმჟავების ანჰიდრიდები, პოლისპირტებისა ან ფენოლების ციკლური რთული ეთერები
მრავალფუძიანი მჟავებით ან მრავალფუძიანი მჟავების იმიდები.
ეს დებულებები გამოსაყენებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ჰეტეროატომებთან ციკლები
წარმოიქმნა ციკლიზაციის რეაქციის შედეგად ან ზემოთ აღნიშნული რეაქციების შედეგად.
8. 2937 სასაქონლო პოზიციაში:
ა) ტერმინი „ჰორმონები“ ვრცელდება რილიზინგჰორმონებზე ან ჰორმონების სეკრეციის,
ჰორმონების

ინგიზიტორებისა

და

ჰორმონების

ანტაგონისტების

(ანტიჰორმონების)

მასტიმულირებელ ფაქტორებზე;
ბ) ტერმინი ,,ძირითადად ჰორმონების სახით გამოსაყენებელი” გამოიყენება არა მხოლოდ
ჰორმონების წარმოებულებისა და მათი სტრუქტურული ანალოგების მიმართ, რომლებიც
ძირითადად გამოიყენება ჰორმონალური ზემოქმედებისათვის, არამედ ისეთი წარმოებულებისა და
სტრუქტურული ანალოგებისათვის, რომლებიც გამოიყენება, ძირითადად, როგორც შუალედური
პროდუქტები მოცემული სასაქონლო პოზიციის ნივთიერებების სინთეზთან.
შენიშვნები სუბპოზიციების მიმართ:
1. წინამდებარე ჯგუფის ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციაში ქიმიური ნაერთის წარმოებულები
(ან ქიმიური ნაერთე-ბის ჯგუფები) ჩართული უნდა იქნენ იმავე სუბპოზიციაში, რაც თვით ნაერთი
(ან ნაერთების ჯგუფი), იმ პირობით, რომ ისინი სპეციალურად არ ჩაირთვება არც ერთ სხვა
სუბპოზიციაში და რომ არ არსებობს ნარჩენი სუბპოზიცია დასახელებით ,,დანარჩენი”
განსახილველ სუბპოზიციებს შორის.
2. 29-ე ჯგუფის მე-3 შენიშვნა არ გამოიყენება ამ ჯგუფის სუბპოზიციებისათვის.

დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

I. ნახშირწყალბადები და მათი ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული,
წარმოებულები
2901

ნახშირწყალბადები აციკლური:

2901 10 000 00

– გაჯერებულები

—

– გაუჯერებლები:
2901 21 000 00

– – ეთილენი

—

2901 22 000 00

– – პროპენი (პროპილენი)

—

2901 23 000 00

– – ბუტენი (ბუტილენი) და მისი იზომერები

—

2901 24 000 00

– – ბუტა-1, 3-დიენი და იზოპრენი

—

2901 29 000 00

– – დანარჩენი

—

2902

ნახშირწყალბადები ციკლური:
– ციკლოალკანები, ციკლოალკენები და ციკლოტერპენები:

2902 11 00

– – ციკლოჰექსანი:

2902 11 001 00

– – – სათბობად გამოსაყენებელი

—

2902 11 009 00

– – – სხვა მიზნებისათვის

—

2902 19 00

– – დანარჩენი:

2902 19 001 00

– – – ციკლოტერპენები

—

2902 19 009 00

– – – დანარჩენი

—

2902 20 000 00

– ბენზოლი

—

2902 30 00

– ტოლუოლი:

2902 30 001 00

– – სათბობად გამოსაყენებელი

—

2902 30 009 00

– – სხვა მიზნებისათვის

—

– ქსილოლები:
2902 41 000 00

– – ო-ქსილოლი

—

2902 42 000 00

– – მ-ქსილოლი

—

2902 43 000 00

– – პ-ქსილოლი

—

2902 44 000 00

– – ქსილოლის იზომერების ნარევები

—

2902 50 000 00

– სტიროლი

—

2902 60 000 00

– ეთილბენზოლი

—

2902 70 000 00

– კუმოლი

—

2902 90 00

– დანარჩენი:

2902 90 001 00

– – ნაფტალინი და ანტრაცენი

—

2902 90 003 00

– – ბიფენილი და ტერფენილები

—

2902 90 009 00

– – დანარჩენი

—

2903

ნახშირწყალბადების ჰალოგენირებული წარმოებულები:
– აციკლური ნახშირწყალბადების ნაჯერი ქლორირებული წარმოებულები:

2903 11 000 00

– – ქლორმეთანი (მეთილქლორიდი) და ქლორეთანი (ეთილქლორიდი)

—

2903 12 000 00

– – დიქლორმეთანი (მეთილენქლორიდი)

—

2903 13 000 00

– – ქლოროფორმი (ტრიქლორმეთანი)

—

2903 14 000 00

– – ოთხქლორიანი ნახშირბადი

—

2903 15 000 00

– – 1,2 დიქლორეთანი (ეთილენდიქლორიდი)

—

2903 19 00

– – დანარჩენი:

2903 19 001 00

– – – 1,1,1-ტრიქლორეთანი (მეთილქლოროფორმი)

—

2903 19 009 00

– – – დანარჩენი

—

– აციკლური ნახშირწყალბადების უჯერი ქლორირებული წარმოებულები:
2903 21 000 00

– – ვინილქლორიდი (ქლორეთილენი)

—

2903 22 000 00

– – ტრიქლორეთილენი

—

2903 23 000 00

– – ტეტრაქლორეთილენი (პერქლორეთილენი)

—

2903 29 000 00

– – დანარჩენი

—

– აციკლური ნახშირწალბადების ფთორირებული, ბრომირებული ან იოდირებული წარმოებულები:
2903 31 000 00

– – ეთილენდიბრომიდი (ISO) (1,2 დიბრომეთანი)

2903 39

– – დანარჩენი:

—

– – – ბრომიდები:
2903 39 110 00

– – – – ბრომმეთანი (მეთილბრომიდი)

—

2903 39 150 00

– – – – დიბრომმეთანი

—

2903 39 190 00

– – – – დანარჩენი

—

– – – გაჯერებული ფთორიდები:
2903 39 210 00

– – – – დიფთორმეთანი

—

2903 39 230 00

– – – – ტრიფთორმეთანი

—

2903 39 240 00

– – – – პენტაფთორეთანი და 1,1,1-ტრიფთოეთანი

—

2903 39 250 00

– – – – დიფთორეთანი

—

2903 39 260 00

– – – – 1,1,1,2-ტეტრაფთორეთანი

—

2903 39 270 00

– – – – პენტარფთორეთანი, გეკსაფთოპროპანი და გეპტაფთოპროპანი

—

2903 39 280 00

– – – – პერფთორიდებული გაჯერებული ფთორიდები

—

2903 39 290 00

– – – – სხვა გაჯერებული ფთორიდები

—

– – – გაუჯერებელი ფთორიდები:
2903 39 310 00

– – – – 2,3,3,3-ტეტრაფთორპროპენი

—

2903 39 350 00

– – – – 1,3,3,3-ტეტრაფთორპროპენი

—

2903 39 390 00

– – – – სხვა გაუჯერებელი ფთორიდები

—

2903 39 800 00

– – – იოდიდები

—

– აციკლური ნახშირწყალბადების ჰალოგენირებული წარმოებულები, ორი ან მეტი სხვადასხვა ჰალოგენის
შემცველი:
2903 71 000 00

– – ქლორდიფთორმეთანი

—

2903 72 000 00

– – დიქლორტრიფთორეთანები

—

2903 73 000 00

– – დიქლორფთორეთანები

—

2903 74 000 00

– – ქლორდიფთორეთანი

—

2903 75 000 00

– – დიქლორპენტაფთორპროპანი

—

2903 76

– – ბრომქლორდიფთორმეთანი, ბრომტრიფთორმეთანი და დიბრომტეტრაფთორეთანები:

2903 76 100 00

– – – ბრომქლორდიფთორმეთანი

—

2903 76 200 00

– – – ბრომტრიფთორმეთანი

—

2903 76 900 00

– – – დიბრომტეტრაფთორეთანი

—

2903 77

– – დანარჩენი, პერჰალოგენირებული მხოლოდ ფტორით და ქლორით:

2903 77 600 00

–

–

–

ტრიქლორფთომეთანი,

დიქლორდიფთომეთანი,

ტრიქლორტრიფთოეთანი,

დიქლორტეტრაფთორეთანი, ქლორპენტაფთორეთანი

—

2903 77 900 00

– – – დანარჩენი

—

2903 78 000 00

– – პერჰალოგენირებული წარმოებულები დანარჩენი

—

2903 79

– – დანარჩენი:

2903 79 300 00
2903 79 800 00

– – – ჰალოგენირებულები, მხოლოდ ბრომის და ქლორის შემცველი ან მხოლოდ ფთორის და ქლორის
შემცველი ან ფთორის და ბრომის შემცველი
– – – დანარჩენი

—
—

– ციკლოალკანური, ციკლოალკენური ან ციკლოტერპენული ნახშირწყალბადების ჰალოგენირებული
წარმოებულები:
2903 81 000 00

– – 1,2,3,4,5,6-ჰექსაქლორციკლოჰექსანი (HCH(ISO)), ლინდანის ჩათვლით (ISO, INN)

—

2903 82 000 00

– – ალდრინი (ISO), ქლორდანი (ISO) და გექტაქლორი (ISO)

—

2903 89

– – დანარჩენი:

2903 89 100 00

– – – 1,2-დიბრომი-4-(1,2-დიბრომეთილი) ციკლოჰექსანი; ტეტრაბრომციკლოოქტანები

—

2903 89 800 00

– – – დანარჩენი

—

– არომატული ნახშირწყალბადების ჰალოგენირებული წარმოებულები:
2903 91 000 00

– – ქლორბენზოლი, ო-დიქლორბენზოლი და პ-დიქლორბენზოლი

—

2903 92 000 00

– – ჰექსაქლორბენზოლი და DDT(ISO) (clofenotane (INN)) (1,1,1-ტრიქლორ-2,2-ბის (პ-ქლორფენილ)ეთანი)

—

2903 93 000 00

– – პენტაქლორბენზოლი (ISO)

—

2903 94 000 00

– – ჰექსაბრომბიფენილები

—

2903 99

– – დანარჩენი:

2903 99 100 00

– – – 2,3,4,5,6-პენტაბრომეთილბენზოლი

2903 99 800 00

– – – დანარჩენი

2904
2904 10 000 00
2904 20 000 00

ნახშირწყალბადების

—
—

სულფირებული,

ნიტრირებული

ან

ნიტროზირებული

წარმოებულები,

ჰალოგენირებული ან არაჰალოგენირებული:
– წარმოებულები, მხოლოდ სულფოჯგუფების, მათი მარილებისა და რთული ეთილის ეთერების
შემცველი
– წარმოებულები, მხოლოდ ნიტრო- ან მხოლოდ ნიტროზოჯგუფების შემცველი

—
—

– პერფთოროქტანსულფონატის მჟავა, მისი მარილები და პერფთოროქტანსულფონილფთორიდი:
2904 31 000 00

– – პერფთოროქტანსულფონატის მჟავა

—

2904 32 000 00

– – ამონიუმის პერფთოროქტანსულფონატი

—

2904 33 000 00

– – ლითიუმის პერფთოროქტანსულფონატი

—

2904 34 000 00

– – კალიუმის პერფთოროქტანსულფონატი

—

2904 35 000 00

– – პერფთოროქტანსულფონატის მჟავის მარილები დანარჩენი

—

2904 36 000 00

– – პერფთოროქტანსულფონილფთორიდი

—

– დანარჩენი:
2904 91 000 00

– – ტრიქლორნიტრომეთანი (ქლორპიკრინი)

—

2904 99 000 00

– – დანარჩენი

—

II. სპირტები და მათი ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული
წარმოებულები
2905

სპირტები აციკლური და მათი ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული
წარმოებულები:
– ნაჯერი მონოსპირტები:

2905 11 000 00

– – მეთანოლი (მეთილის სპირტი)

—

2905 12 000 00

– – პროპან-1-ოლი (პროპილის სპირტი) და პროპან-2-ოლი (იზოპროპილის სპირტი)

—

2905 13 000 00

– – ბუტან-1-ოლი (ნ-ბუთილის სპირტი)

—

2905 14

– – ბუტანოლები დანარჩენი:

2905 14 100 00

– – – 2-მეთილპროპან-2-ოლი (ტრეტბუტილის სპირტი)

—

2905 14 900 00

– – – დანარჩენი

—

2905 16

– – ოქტანოლი (ოქტილის სპირტი) და მისი იზომერები:

2905 16 200 00

– – – ოქტან-2-ოლი

—

2905 16 800 00

– – – დანარჩენი

—

2905 17 000 00
2905 19 000 00

– – დოდეკან-1-ოლი (ლაურილის სპირტი), ჰექსადეკან-1-ოლი (ცეტილის სპირტი) და ოქტადეკან-1-ოლი
(სტეარილის სპირტი)
– – დანარჩენი

—
—

– უჯერი მონოსპირტები:
2905 22 00

– – ტერპენის აციკლური სპირტები:

2905 22 001 00

– – – ჰერანიოლი, ციტრონელოლი (დიჰიდროჰერანიოლი), ლინალოლი, როდინოლი და ნეროლი

—

2905 22 009 00

– – – დანარჩენი

—

2905 29

– – დანარჩენი:

2905 29 100 00

– – – ალილის სპირტი

—

2905 29 900 00

– – – დანარჩენი

—

– დიოლები:
2905 31 000 00

– – ეთილენგლიკოლი (ეთანდიოლი)

—

2905 32 000 00

– – პროპილენგლიკოლი (პროპან-1,2-დიოლი)

—

2905 39

– – დანარჩენი:

2905 39 200 00

– – – ბუტან-1,3-დიოლი

—

– – – ბუტან-1,4-დიოლი
2905 39 260 00

– – – – ბუტან-1,4-დიოლი ან ტეტრამეთილ გლიკოლი (1.4-ბუტანდიოლი) ბიოლოგიურ ფუძეზე (1)
ნახშირბადის შემცველობით 100% მასაში

—

2905 39 280 00

– – – – დანარჩენი

—

2905 39 300 00

– – – 2,4,7,9-ტეტრამეთილდეკი-5-ინ-4,7-დიოლ

—

2905 39 950 00

– – – დანარჩენი

—

– პოლისპირტები დანარჩენი:
2905 41 000 00

– – 2-ეთილ-2-(ჰიდროქსიმეთილი)პროპან-1,3-დიოლ(ტრიმეთილოლპროპანი)

—

2905 42 000 00

– – პენტაერითრიტი

—

2905 43 000 00

– – მანიტი

—

2905 44

– – D-გლუციტი (სორბიტი):
– – – წყალხსნარში:

2905 44 110 00

– – – – D-მანიტის შემცველობით 2 მას.% ან ნაკლები, D-გლუციტის შემცველობაზე გადაანგარიშებით

—

2905 44 190 00

– – – – დანარჩენი

—

– – – დანარჩენი:
2905 44 910 00

– – – – D-მანიტის შემცველობით 2 მას.% ან ნაკლები, D-გლუციტის შემცველობაზე გადაანგარიშებით

—

2905 44 990 00

– – – – დანარჩენი

—

2905 45 000 00

– – გლიცერინი

—

2905 49 00

– – დანარჩენი:

2905 49 001 00

– – – ტრიოლები; ტეტროლები

—

2905 49 009 00

– – – დანარჩენი

—

– აციკლური სპირტების ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული
წარმოებულები:
2905 51 000 00

– – ეტქლორვინოლი (INN)

2905 59

– – დანარჩენი:

2905 59 910 00

– – – 2,2-ბის(ბრომეთილი)პროპანდიოლი

—

2905 59 980 00

– – – დანარჩენი

—

2906

—

სპირტები ციკლური და მათი ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული
წარმოებულები:
– ციკლოალკანური, ციკლოალკენური ან ციკლოტერპენული:

2906 11 000 00

– – მენთოლი

—

2906 12 000 00

– – ციკლოჰექსანოლი, მეთილციკლოჰექსანოლები და დიმეთილციკლოჰექსანოლები

—

2906 13

– – სტერინები და ინოზიტები:

2906 13 100 00

– – – სტერინები

—

2906 13 900 00

– – – ინოზიტები

—

2906 19 000 00

– – დანარჩენი

—

– არომატული:
2906 21 000 00

– – ბენზილის სპირტი

—

2906 29 000 00

– – დანარჩენი

—

III. ფენოლები, ფენოლსპირტები და მათი ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან
ნიტროზირებული წარმოებულები
2907

ფენოლები; ფენოლსპირტები:
– მონოფენოლები:

2907 11 000 00

– – ფენოლი (ჰიდროქსიბენზოლი) და მისი მარილები

—

2907 12 000 00

– – კრეზოლები და მათი მარილები

—

2907 13 000 00

– – ოქტილფენოლი, ნონილფენოლი და მათი ოზომერები; ამ ნაერთების მარილები

—

2907 15

– – ნაფტოლები და მათი მარილები:

2907 15 100 00

– – – 1-ნაფტოლი

—

2907 15 900 00

– – – დანარჩენი

—

2907 19

– – დანარჩენი:

2907 19 100 00

– – – ქსილენოლები და მათი მარილები

—

2907 19 900 00

– – – დანარჩენი

—

– პოლიფენოლები; ფენოლოსპირტები:
2907 21 000 00

– – რეზორცინი და მისი მარილები

—

2907 22 000 00

– – ჰიდროქინონი (ქინოლი) და მისი მარილები

—

2907 23 000 00

– – 4,41 -იზოპროპილიდენდიფენოლი (ბისფენოლი A, დიფენილოლპროპანი) და მისი მარილები

—

2907 29 000 00

– – დანარჩენი

2908

ფენოლებისა

—
ან

ფენოლსპირტების

ჰალოგენირებული,

სულფინებული,

ნიტროზირებული წარმოებულები:
– წარმოებულები, მხოლოდ ჰალოგენოჯგუფების შემცველი, და მათი მარილები:

ნიტრირებული

ან

2908 11 000 00

– – პენტაქლორფენოლი (ISO)

—

2908 19 000 00

– – დანარჩენი

—

– დანარჩენი:
2908 91 000 00

– – დინოსები (ISO) და მისი მარილები

—

2908 92 000 00

– – 4,6-დინიტრო-ო-კრეზოლი (DNOC (ISO)) და მისი მარილები

—

2908 99 000 00

– – დანარჩენი

—

IV. მარტივი ეთერები, სპირტების, მარტივი ეთერების, კეტონების პეროქსიდები, სამწევრა რგოლიანი
ეპოქსიდები,

აცეტალები

და

ნახევარცეტალები

და

მათი

ჰალოგენირებული,

სულფირებული,

ნიტრირებული ან ნიტროზირებული წარმოებულები
ეთერები მარტივი, ეთერსპირტები, ეთერფენოლები, ეთერსპირტფენოლები, სპირტების, მარტივი
2909

ეთერებისა და კეტონების პეროქსიდები (განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური შედგენილობის) და
მათი ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული წარმოებულები:
– ეთერები მარტივი აციკლური და მათი ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან
ნიტროზირებული წარმოებულები:

2909 11 000 00

– – დიეთილის ეთერი მარტივი

2909 19

– – დანარჩენი:

2909 19 100 00

– – – ტერტ-ბუტილეთილის მარტივი ეთერი (ethyl-tertio-butyl-ether, ETBE)

2909 19 900 00

– – – დანარჩენი

2909 20 000 00
2909 30
2909 30 100 00

–

ეთერები

მარტივი

—

—
—

ციკლოალკანური,

ციკლოალკენური

ან

ციკლოტერპენული

და

მათი

ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული წარმოებულები

—

– ეთერები მარტივი არომატული და მათი ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან
ნიტროზირებული წარმოებულები:
– – დიფენილის ეთერი მარტივი

—

– – ბრომირებული წარმოებულები:
2909 30 310 00

– – – პენტაბრომდიფენილური ეთერი მარტივი; 1,2,4,5-ტეტრაბრომ-3,6-ბის(პენტაბრომფენოქსი)ბენზოლი

—

2909 30 350 00

– – – 1,2-ბის(2,4,6-ტრიბრომფენოქსი)ეთანი აკრილონიტრილბუტადიენსტიროლის (ABS) წარმოებისათვის

—

2909 30 380 00

– – – დანარჩენი

—

2909 30 900 00

– – დანარჩენი

—

– ეთერსპირტები და მათი ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული
წარმოებულები:
2909 41 000 00

– – 2,2'-ოქსიდიეთანოლი ეთერი (დიეთილენგლიკოლი, დიგლიკოლი)

—

2909 43 000 00

– – ეთილენგლიკოლისა ან დიეთილენგლიკოლის ეთერები, მარტივი მონობუთილური

—

2909 44 000 00

– – ეთილენგლიკოლისა ან დიეთილენგლიკოლის ეთერები, მარტივი მონოალკილური, დანარჩენი

—

2909 49

– – დანარჩენი:

2909 49 110 00

– – – 2-(2-ქლორეტოქსი)ეთანოლი

—

2909 49 800 00

– – – დანარჩენი

—

2909 50 000 00
2909 60 000 00

– ეთერფენოლები, ეთერსპირტფენოლები და მათი ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან
ნიტროზირებული წარმოებულები
– სპირტების, მარტივი ეთერებისა და კეტონების პეროქსიდები და მათი ჰალოგენირებული,
სულფირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული წარმოებულები

—
—

ეპოქსიდები, ეპოქსისპირტები, ეპოქსიფენოლები და ეპოქსიეთერები, სტრუქტურაში სამწევრა რგოლების
2910

შემცველი, და მათი ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული
წარმოებულები:

2910 10 000 00

– ოქსირანი (ეთილენოქსიდი)

—

2910 20 000 00

– მეთილოქსირანი (პროპილენოქსიდი)

—

2910 30 000 00

– 1-ქლორ-2,3-ეპოქსიპროპანი (ეპიქლორჰიდრინი)

—

2910 40 000 00

– დიელდრინი (ISO, INN)

—

2910 50 000 00

– ენდრინი (ISO)

—

2910 90 000 00

– დანარჩენი

—

აცეტალები და ნახევარცეტალები, სხვა ჟანგბადშემცველი ფუნქციონალური ჯგუფების შემცველობით ან
2911 00 000 00

მათ გარეშე, და მათი ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული

—

წარმოებულები
V. ნაერთები ალდეჰიდურ ფუნქციურ ჯგუფთან
2912

ალდეჰიდები,

სხვა

ჟანგბადშემცველი

ფუნქციონალური

ჯგუფების

შემცველი

ან

მის

გარეშე;

ალდეჰიდების ციკლური პოლიმერები; პარაფორმალდეჰიდი:
– აციკლური ალდეჰიდები, სხვა ჟანგბადშემცველი ფუნქციური ჯგუფების შემცველობის გარეშე:

2912 11 000 00

– – მეთანალი (ფორმალდეჰიდი)

—

2912 12 000 00

– – ეთანალი (აცეტალდეჰიდი)

—

2912 19 000 00

– – დანარჩენი

—

– ციკლური ალდეჰიდები, სხვა ჟანგბადშემცველი ფუნქციური ჯგუფების შემცველობის გარეშე:
2912 21 000 00

– – ბენზალდეჰიდი

—

2912 29 000 00

– – დანარჩენი

—

– ალდეჰიდოსპირტები,მარტივი ეთერების ალდეჰიდები, ალდეჰიდოფენოლები და ალდეჰიდები სხვა
ჟანგბადშემცველი ფუნქციური ჯგუფების შემცველობით:
2912 41 000 00

– – ვანილინი (4-ჰიდროქსი-3-მეთოქსიბენზალდეჰიდი)

—

2912 42 000 00

– – ეთილვანილინი (3-ეთოქსი-4-ჰიდროქსიბენზალდეჰიდი)

—

2912 49 000 00

– – დანარჩენი

—

2912 50 000 00

– ალდეჰიდების პოლიმერები ციკლური

—

2912 60 000 00

– პარაფორმალდეჰიდი

—

2913 00 000 00

2912 სასაქონლო პოზიციის ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული
ნაერთების წარმოებულები

—

VI. ნაერთები კეტონურ და ნაერთები ქინონურ ფუნქციურ ჯგუფებთან
2914

კეტონები და ქინონები, სხვა ჟანგბადშემცველი ფუნქციონალური ჯგუფის შემცველობით ან მათ გარეშე,
და მათი ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული წარმოებულები:
– აციკლური კეტონები, სხვა ჟანგბადშემცველი ფუნქციური ჯგუფის შემცველობის გარეშე:

2914 11 000 00

– – აცეტონი

—

2914 12 000 00

– – ბუტანონი (მეთილეთილკეტონი)

—

2914 13 000 00

– – 4-მეთილპენტან-2-ონ (მეთილიზობუტილკეტონი)

—

2914 19

– – დანარჩენი:

2914 19 100 00

– – – 5-მეთილგექსანი-2-ონ

—

2914 19 900 00

– – – დანარჩენი

—

– კეტონები ციკლოალკანური, ციკლოალკენური ან ციკლოტერპენული, სხვა ჟანგბადშემცველი
ფუნქციური ჯგუფის შემცველობის გარეშე:
2914 22 000 00

– – ციკლოჰექსანონი და მეთილციკლოჰექსანონები

—

2914 23 000 00

– – იონონები და მეთილიონონები

—

2914 29 000 00

– – დანარჩენი

—

– კეტონები არომატული, სხვა ჟანგბადშემცველი ფუნქციური ჯგუფის შემცველობის გარეშე:
2914 31 000 00

– – ფენილაცეტონი (ფენილპროპან-2-ონ)

—

2914 39 000 00

– – დანარჩენი

—

2914 40

– კეტონოსპირტები და კეტონოალდეჰიდები:

2914 40 100 00

– – 4-ჰიდროქსი-4-მეთილპენტან-2-ონ (დიაცეტონის სპირტი)

—

2914 40 900 00

– – დანარჩენი

—

2914 50 000 00

– კეტონოფენოლები და კეტონები, სხვა ჟანგბადშემცველი ფუნქციური ჯგუფის შემცველობით

—

– ქინონები:
2914 61 000 00

– – ანტრაქინონი

—

2914 62 000 00

– – კოენზიმი Q10 (ubidecarenone (INN))

—

2914 69

– – დანარჩენი:

2914 69 100 00

– – – 1,4-ნაფტოქინოლი

—

2914 69 800 00

– – – დანარჩენი

—

– ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული წარმოებულები:
2914 71 000 00

– – ქლორდეკონი (ISO)

—

2914 79 000 00

– – დანარჩენი

—

VII. კარბონმჟავები და მათი ანჰიდრიდები, ჰალოგენანჰიდრიდები, პეროქსიდები, პეროქსიმჟავები და
მათი ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული წარმოებულები
მჟავები
2915

აციკლური

მონოკარბონული

ნაჯერი

და

მათი

ანჰიდრიდები,

ჰალოგენანჰიდრიდები,

პეროქსიდები და პეროქსიმჟავები; მათი ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან
ნიტროზირებული წარმოებულები:
– ჭიანჭველმჟავა, მისი მარილები და რთული ეთერები:

2915 11 000 00

– – ჭიანჭველმჟავა

—

2915 12 000 00

– – ჭიანჭველმჟავას მარილები

—

2915 13 000 00

– – ჭიანჭველმჟავას რთული ეთერები

—

– ძმარმჟავა და მისი მარილები; ძმრის ანჰიდრიდი:
2915 21 000 00

– – ძმარმჟავა

—

2915 24 000 00

– – ძმრის ანჰიდრიდი

—

2915 29 000 00

– – დანარჩენი

—

– ძმარმჟავას რთული ეთერები:
2915 31 000 00

– – ეთილაცეტატი

—

2915 32 000 00

– – ვინილაცეტატი

—

2915 33 000 00

– – ნ-ბუტილაცეტატი

—

2915 36 000 00

– – დინოსებ (ISO) აცეტატი

—

2915 39 00

– – დანარჩენი:

2915 39 001 00

– – – პროპილაცეტატი და იზოპროპილაცეტატი

2915 39 003 00
2915 39 005 00

—

– – – მეთილაცეტატი, პენტილაცეტატი (ამილაცეტატი), იზოპენტილაცეტატი (იზოამილაცეტატი) და
გლიცერინის აცეტატები
–

–

–

პ-ტოლილაცეტატი,

ფენილპროპილაცეტატი,

ბენზილაცეტატი,

როდინილაცეტატი,

სანტალილაცეტატი და ფენილეთან-1,2-დიოლის აცეტატები

—
—

2915 39 008 00

– – – დანარჩენი

—

2915 40 000 00

– მჟავები, მონო-, დი- ან ტრიქლორძმრისა, მათი მარილები და რთული ეთერები

—

2915 50 000 00

– პროპიონმჟავა, მისი მარილები და რთული ეთერები

—

2915 60

– ცხიმოვანი მჟავები, ვალერიანმჟავები, მათი მარილები და რთული ეთერები:
– – ცხიმოვანი მჟავები და მათი მარილები და რთული ეთერები:

2915 60 110 00

– – – 1-იზოპროპილ-2,2-დიმეტილტრიმეტილენდიიზობუტირატ

—

2915 60 190 00

– – – დანარჩენი

—

2915 60 900 00

– – ვალერიანმჟავები და მათი მარილები და რთული ეთერები

—

2915 70

– პალმიტინმჟავა, სტეარინმჟავა, მათი მარილები და რთული ეთერები:

2915 70 400 00

– – პალმიტინმჟავა და მისი მარილები და რთული ეთერები

—

2915 70 500 00

– – სტეარინმჟავა და მისი მარილები და რთული ეთერები

—

2915 90

– დანარჩენი:

2915 90 300 00

– – ლაურინმჟავა და მისი მარილები და რთული ეთერები

—

2915 90 700 00

– – დანარჩენი

—

მჟავები აციკლური მონოკარბონული უჯერი, მჟავები ციკლური მონოკარბონული, მათი ანჰიდრიდები,
2916

ჰალოგენანჰიდრიდები, პეროქსიდები და პეროქსიმჟავები; მათი ჰალოგენირებული, სულფირებული,
ნიტრირებული ან ნიტროზირებული წარმოებულები:
–

მჟავები

აციკლური

მონოკარბონული

უჯერი,

მათი

ანჰიდრიდები,

ჰალოგენანჰიდრიდები,

პეროქსიდები, პეროქსიმჟავები და ამ ნაერთების წარმოებულები:
2916 11 000 00

– – აკრილმჟავა და მისი მარილები

2916 12 00

– – აკრილმჟავას რთული ეთერები:

—

2916 12 001 00

– – – მეთილაკრილატი

—

2916 12 002 00

– – – ეთილაკრილატი

—

2916 12 009 00

– – – დანარჩენი

—

2916 13 000 00

– – მეთაკრილმჟავა და მისი მარილები

—

2916 14 00

– – მეთაკრილმჟავას რთული ეთერები:

2916 14 001 00

– – – მეთილმეთაკრილატი

—

2916 14 009 00

– – – დანარჩენი

—

2916 15 000 00

– – ოლეინის, ლინოლისა ან ლინოლენის მჟავები, მათი მარილები და რთული ეთერები

—

2916 16 000 00

– – ბინაპაკრილი (ISO)

—

2916 19

– – დანარჩენი:

2916 19 100 00

– – – უნდეცილმჟავები, მათი მარილები და რთული ეთერები

—

2916 19 400 00

– – – კროტონმჟავა

—

2916 19 950 00

– – – დანარჩენი

2916 20 000 00

–

მჟავები

—

ციკლოალკანური,

ციკლოალკენური

ან

ციკლოტერპენული

მონოკარბონული,

მათი

ანჰიდრიდები, ჰალოგენანჰიდრიდები, პეროქსიდები, პეროქსიმჟავები და მათი წარმოებულები
–

არომატული

მონოკარბონმჟავები,

მათი

ანჰიდრიდები,

ჰალოგენანჰიდრიდები,

—

პეროქსიდები,

პეროქსიმჟავები და მათი წარმოებულები:
2916 31 000 00

– – ბენზომჟავა, მისი მარილები და რთული ეთერები

2916 32 00

– – ბენზოილის პეროქსიდი და ბენზოილქლორიდი:

2916 32 001 00

– – – ბენზოილის პეროქსიდი

—

2916 32 008 00

– – – ბენზოილქლორიდი

—

2916 34 000 00

– – ფენილძმარმჟავა და მისი მარილები

—

2916 39

– – დანარჩენი:

2916 39 100 00

– – – ფენილძმარმჟავას რთული ეთერები

—

2916 39 900 00

– – – დანარჩენი

—

2917

—

პოლიკარბონმჟავები, მათი ანჰიდრიდები, ჰალოგენანჰიდრიდები, პეროქსიდები და პეროქსიმჟავები;
მათი ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული წარმოებულები:
–

აციკლური

პოლიკარბონმჟავები,

მათი

ანჰიდრიდები,

ჰალოგენანჰიდრიდები,

პეროქსიდები,

პეროქსიმჟავები და მათი წარმოებულები:
2917 11 000 00

– – მჟაუნმჟავა, მისი მარილები და რთული ეთერები

2917 12 00

– – ადიპინმჟავა, მისი მარილები და რთული ეთერები:

2917 12 001 00

– – – ადიპინმჟავა და მისი მარილები

—

2917 12 009 00

– – – ადიპინმჟავას რთული ეთერები

—

2917 13

– – აზელაინმჟავა და სებაცინმჟავა, მათი მარილები და რთული ეთერები:

2917 13 100 00

– – – სებაცინმჟავა

—

2917 13 900 00

– – – დანარჩენი

—

2917 14 000 00

– – მალეინის ანჰიდრიდი

—

2917 19

– – დანარჩენი:

2917 19 100 00

– – – მალონმჟავა, მისი მარილები და რთული ეთერები

2917 19 200 00
2917 19 800 00
2917 20 000 00

—

—

– – – ეთან-1,2-დიკარბოქსილის მჟავა ან ბუტანიონის მჟავა (სკინის მჟავა) ბიოლოგიურ ფუძეზე (1)
ნახშირბადის შემცველობით 100% მასაში
– – – დანარჩენი
–

მჟავები

ციკლოალკანური,

—
—

ციკლოალკენური

ან

ციკლოტერპენული

პოლიკარბონული,

მათი

ანჰიდრიდები, ჰალოგენანჰიდრიდები, პეროქსიდები, პეროქსიმჟავები და მათი წარმოებულები

—

– არომატული პოლიკარბონმჟავები, მათი ანჰიდრიდები, ჰალოგენანჰიდრიდები, პეროქსიდები,
ჰეროქსიმჟავები და მათი წარმოებულები:
2917 32 000 00

– – დიოკტილორთოფტალატები

—

2917 33 000 00

– – დიონილ- ან დიდეცილორთოფტალატები

—

2917 34 000 00

– – ორთოფტალმჟავების რთული ეთერები დანარჩენი

—

2917 35 000 00

– – ფტალის ანჰიდრიდი

—

2917 36 000 00

– – ტერეფტალმჟავა და მისი მარილები

—

2917 37 000 00

– – დიმეთილტერეფტალატი

—

2917 39

– – დანარჩენი:
– – – ტეტრაბრომფტალმჟავას რთული ეთერი ან ანჰიდრიდი; ბენზოლ-1,2,4-ტრიკარბონმჟავა;

2917 39 200 00

იზოფტალოილდიხლორიდი, ტერეფტალოილდიქლორიდის შემცველი 0,8მას% ან ნაკლები; ნაფტალინ1,4,5,8-ტეტრაკარბონმჟავა; ტეტრაქლორფტალის ანჰიდრიდი; ნატრიუმის 3,5-ბის(მეტაქსიკარბონილ)

—

ბენზოსულფონატი
2917 39 950 00

– – – დანარჩენი

—

კარბონმჟავები, დამატებითი ჟანგბადშემცველი ფუნქციური ჯგუფების შემცველობით, და მათი
2918

ანჰიდრიდები, ჰალოგენანჰიდრიდები, პეროქსიდები და პეროქსიმჟავები; მათი ჰალოგენირებული,
სულფირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული წარმოებულები:
– კარბონმჟავები, სპირტოვანი ჯგუფის შემცველი, მაგრამ სხვა ჟანგბადშემცველი ფუნქციური ჯგუფის
შემცველობის გარეშე, მათი ანჰიდრიდები, ჰალოგენანჰიდრიდები, პეროქსიდები, პეროქსიმჟავები და
მათი წარმოებულები:

2918 11 000 00

– – რძის მჟავა, მისი მარილები და რთული ეთერები

—

2918 12 000 00

– – ღვინის მჟავა

—

2918 13 000 00

– – ღვინის მჟავას მარილები და რთული ეთერები

—

2918 14 000 00

– – ლიმონმჟავა

—

2918 15 000 00

– – ლიმონმჟავას მარილები და რთული ეთერები

—

2918 16 000 00

– – გლუკონმჟავა, მისი მარილები და რთული ეთერები

—

2918 17 000 00

– – 2,2-დიფენილ-2-ჰიდროქსიაციური მჟავა (ბენზილის მჟავა)

—

2918 18 000 00

– – ქლორბენზილატი (ISO)

—

2918 19

– – დანარჩენი:

2918 19 300 00

– – – ქოლის მჟავა, 3-α, 12-α-დიჰიდროქსი-5- β -ქოლან-24-იანი მჟავა (დეზოქსიქოლის მჟავა), მათი
მარილები და რთული ეთერები

—

2918 19 400 00

– – – 2,2-ბის(ჰიდროქსიმეტილ)პროპიონმჟავა

—

2918 19 980 00

– – – დანარჩენი

—

– კარბონმჟავები, ფენოლის ჯგუფის შემცველობით, მაგრამ სხვა ჟანგბადშემცველი ფუნქციური ჯგუფის
შემცველობის გარეშე, მათი ანჰიდრიდები, ჰალოგენანჰიდრიდები, პეროქსიდები, პეროქსიმჟავები და
მათი წარმოებულები:
2918 21 000 00

– – სალიცილმჟავა და მისი მარილები

—

2918 22 000 00

– – ო-აცეტისალიცილმჟავა, მისი მარილები და რთული ეთერები

—

2918 23 00

– – სალიცილმჟავას სხვა რთული ეთერები და მათი მარილები:

2918 23 001 00

– – – მეთილსალიცილატი და ფენილსალიცილატი (სალოლი)

—

2918 23 009 00

– – – დანარჩენი

—

2918 29 00

– – დანარჩენი:

2918 29 001 00

– – – სულფოსალიცილმჟავები, ჰიდროკსინაფტომჟავები; მათი მარილები და რთული ეთერები

—

2918 29 003 00

– – – 4-ჰიდროქსიბენზომჟავა, მისი მარილები და რთული ეთერები

—

2918 29 008 00

– – – დანარჩენი

—

– კარბონმჟავები, ალდეჰიდისა ან კეტონის ჯგუფის შემცველობით, მაგრამ სხვა ჟანგბადშემცველი
2918 30 000 00

ფუნქციური ჯგუფის შემცველობის გარეშე, მათი ანჰიდრიდები, ჰალოგენანჰიდრიდები, პეროქსიდები,

—

პეროქსიმჟავები და მათი წარმოებულები
– დანარჩენი:
2918 91 000 00

– – 2,4,5-T (ISO) (2,4,5-ტრიქლორფენოქსიუმძმარმჟავა), მისი მარილები და რთული ეთერები

2918 99

– – დანარჩენი:

2918 99 400 00

– – – 2,6-დომეტოქსიბენზომჟავა; დიკამბა (ISO); ნატრიუმის ფენოქსიაცეტატი

2918 99 900 00

– – – დანარჩენი
VIII.

არალითონების

—

—
—

არაორგანული

მჟავების

რთული

ეთერები,

მათი

მარილები

ჰალოგინირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული წარმოებულები

და

მათი

2919

ფოსფორმჟავას

ეთერები

რთული

2919 10 000 00

– ტრის(2,3-დიბროპროპილი)ფოსფატი

2919 90 00

– დანარჩენი:

2919 90 001 00
2919 90 009 00

და

მათი

მარილები,

ლაქტოფოსფატების

ჩათვლით;

მათი

ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული წარმოებულები:

– – ტრიბუტილფოსფატები, ტრიფენილფოსფატი, ტრიტოლილფოსფატები, ტრიქსილილფოსფატები და
ტრის(2-ქლორეთილ) ფოსფატი
– – დანარჩენი

—

—
—

არალითონების დანარჩენი არაორგანული მჟავების რთული ეთერები (გარდა ჰალოგენწყალბადების
2920

რთული ეთერებისა) და მათი მარილები; მათი ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტრირებული ან
ნიტროზირებული წარმოებულები:
– ეთერები თიოფოსფორისა რთული (ფოსფორთიოატები) და მათი მარილები; მათი ჰალოგენირებული,
სულფირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული წარმოებულები:

2920 11 000 00

– – პარატიონი (ISO) და პარატიონმეთილი (ISO) (მეთილპარატიონი)

—

2920 19 000 00

– – დანარჩენი

—

–

ეთერები ფოსფიტისა რთული და მათი მარილები; მათი ჰალოგენირებული, სულფირებული,

ნიტრირებული ან ნიტროზირებული წარმოებულები:
2920 21 000 00

– – ფოსფოროვანი მჟავას დიმეთილური ეთერი (დიმეთილფოსფიტი)

—

2920 22 000 00

– – დიეთილფოსფონატი(დიეთილჰიდროფოსფიტი) (დიეთილფოსფიტი)

—

2920 23 000 00

– – ტრიმეთილფოსფიტი (ტრიმეთოქსიფოსფინი)

—

2920 24 000 00

– – ტრიეთილფოსფიტი

—

2920 29 000 00

– – დანარჩენი

—

2920 30 000 00

– ენდოსულფანი Endosulfan (ISO)

—

2920 90

– დანარჩენი:

2920 90 100 00
2920 90 700 00

– – გოგირდმჟავას და ნახშირმჟავას რთული ეთერები და მათი მარილებ; მათი ჰალოგენირებული,
სულფირებული, ნიტრირებული ან ნიტროზირებული წარმოებულები
– – დანარჩენი ნაერთები

—
—

IX. ნაერთები აზოტშემცველი ფუნქციური ჯგუფით
2921

ნაერთები ამინის ფუნქციურ ჯგუფებთან:
– აციკლური მონოამინები და მათი წარმოებულები; ამ ნაერთების მარილები:

2921 11 00

– – მეთილამინი, დი- ან ტრიმეთილამინი და მათი მარილები:

2921 11 001 00

– – – მეთილამინი, დი- ან ტრიმეთილამინი

—

2921 11 008 00

– – – მარილები

—

2921 12 000 00

– – 2-(N,N-Dimethylamino) ეთილქლორიდ ჰიდროქლორიდი

—

2921 13 000 00

– – 2-(N,N-Diethylamino) ეთილქლორიდ ჰიდროქლორიდი

—

2921 14 000 00

– – 2-(N,N-Diisopropylamino) ეთილქლორიდ ჰიდროქლორიდი

—

2921 19

– – დანარჩენი:

2921 19 001 00

– – – ტრიეთილამინი და მისი მარილები

—

2921 19 003 00

– – – იზოპროპილამინი და მისი მარილები

—

2921 19 400 00

– – – 1,1,3,3-ტეტრამეთილბუთილამინი

—

2921 19 500 00

– – – დიეთილამინი და მისი მარილები

—

2921 19 990 00

– – – დანარჩენი

—

– აციკლური პოლიამინები და მათი წარმოებულები; ამ ნაერთების მარილები:
2921 21 000 00

– – ეთილენდიამინი და მისი მარილები

—

2921 22 000 00

– – ჰექსამეთილენდიამინი და მისი მარილები

—

2921 29 000 00

– – დანარჩენი

—

2921 30

– მონო- ან პოლიამინები ციკლოალკანური, ციკლოალკენური ან ციკლოტერპენული და მათი
წარმოებულები; ამ ნაერთების მარილები:

2921 30 100 00

– – ციკლოჰექსილამინი და ციკლოჰექსილდიმეთილამინი და მათი მარილები

—

2921 30 910 00

– – ციკლოჰექსი-1,3-ილენდიამინ(1,3-დიამინოციკლოგექსანი)

—

2921 30 990 00

– – დანარჩენი

—

– არომატული მონოამინები და მათი წარმოებულები; ამ ნაერთების მარილები:
2921 41 000 00

– – ანილინი და მისი მარილები

2921 42 00

– – ანილინის წარმოებულები და მათი მარილები:

2921 42 001 00

—

– – – ჰალოგენირებული, სულფირებული, ნიტრირებული და ნიტროზირებული წარმოებულები და მათი
მარილები

—

2921 42 009 00

– – – დანარჩენი

—

2921 43 000 00

– – ტოლუიდინები და მათი წარმოებულები; ამ ნაერთების მარილები

—

2921 44 000 00

– – დიფენილამინი და მისი წარმოებულები; ამ ნაერთების მარილები

—

2921 45 000 00

– – 1-ნაფთილამინი (a-ნაფთილამინი), 2-ნაფთილამინი (b-ნაფთილამინი) და მათი წარმოებულები; ამ
ნაერთების მარილები

—

– – ამფეტამინი (INN), ბენზფეტამინი (INN), დექსამფეტამინი (INN), ეთილამფეტამინი (INN), ფენკამფამინი
2921 46 000 00

(INN), ლეფეტამინი (INN), ლევამფეტამინი (INN), მეფენორექსი (INN) და ფენტერმინი (INN); ამ ნაერთების

—

მარილები
2921 49 00

– – დანარჩენი:

2921 49 001 00

– – – ქსილიდინები და მათი წარმოებულები; ამ ნაერთების მარილები

—

2921 49 008 00

– – – დანარჩენი

—

– არომატული პოლიამინები და მათი წარმოებულები; ამ ნაერთების მარილები:
2921 51

– – ო -, მ -, პ -ფენილენდიამინი, დიამინოტოლუოლები და მათი წარმოებულები; ამ ნაერთების მარილები:
– – – ო -, მ -, პ -ფენილენდიამინი, დიამინოტოლუოლები და მათი ჰალოგენირებული, ნიტრირებული ან
ნიტროზირებული წარმოებულები; ამ ნაერთების მარილები:
–

2921 51 110 00

–

–

–

მ

–

–

-ფენილენდიამინი

200

სიწმინდით

მას.%

1
მგ/კგ

ან

მას.%

99

ან
ნაკლები

ან

მეტი

და

ნაკლები
ო

-ფენილენდიამინის,

შემცველი
წყლის
და

—

– 450 მგ/კმ ან ნაკლები პ -ფენილენდიამინის
2921 51 190 00

– – – – დანარჩენი

—

2921 51 900 00

– – – დანარჩენი

—

2921 59

– – დანარჩენი:

2921 59 500 00

– – – მ -ფენილენბისი(მეთილამინი); 2,2’-დიქლორ-4,4’-მეთილენდიანილინი; 4,4’-ბი-ო –ტოლუიდინ; 1,8ნაფტალინდიამინი

2921 59 900 00

– – – დანარჩენი

2922

ამინონაერთები, ჟანგბადშემცველი ფუნქციური ჯგუფის შემცველი:

—
—

– ამინოსპირტები, გარდა ნაერთებისა ერთზე მეტი ტიპის ჟანგბადშემცველი ფუნქციური ჯგუფების
შემცველობით; მათი მარტივი და რთული ეთერები; ამ ნაერთების მარილები:
2922 11 000 00

– – მონოეთანოლამინი და მისი მარილები

—

2922 12 000 00

– – დიეთანოლამინი და მისი მარილები

—

2922 14 000 00

– – დექსტროპროპოქსიფენი (INN) და მისი მარილები

—

2922 15 000 00

– – ტრიეთანოლამინი

—

2922 16 000 00

– – დიეთილამმონიუმის პერფთოროქტანსულფატი

—

2922 17 000 00

– – მეთილდიეთანოლამინი და ეთილდიეთანოლამინი

—

2922 18 000 00

– – 2-(N,N-Diisopropylamino) ეთანოლი

—

2922 19 000 00

– – დანარჩენი

—

– ამინონაფთოლები და დანარჩენი ამინოფენოლები, გარდა ნაერთებისა ერთზე მეტი ტიპის
ჟანგბადშემცველი ფუნქციური ჯგუფების შემცველობით, მათი მარტივი და რთული ეთერები; ამ
ნაერთების მარილები:
2922 21 000 00

– – ამინოჰიდროქსინაფთალინსულფომჟავები და მათი მარილები

—

2922 29 000 00

– – დანარჩენი

—

– ამინოალდეჰიდები, ამინოკეტონები და ამინოქინონები, გარდა ნაერთებისა ერთზე მეტი ტიპის
ჟანგბადშემცველი ფუნქციური ჯგუფების შემცველობით; ამ ნაერთების მარილები:
2922 31 000 00

– – ამფეპრამონი (INN), მეტადონი (INN) და ნორმეტადონი (INN); ამ ნაერთების მარილები

—

2922 39 000 00

– – დანარჩენი

—

– ამინომჟავები, გარდა ნაერთებისა, ერთზე მეტი ტიპის ჟანგბადშემცველი ფუნქციური ჯგუფების
შემცველობით, და მათი რთული ეთერები; ამ ნაერთების მარილები:
2922 41 000 00

– – ლიზინი და მისი რთული ეთერები; ამ ნაერთების მარილები

—

2922 42 000 00

– – გლუტამინმჟავა და მისი მარილები

—

2922 43 000 00

– – ანტრანილმჟავა და მისი მარილები

—

2922 44 000 00

– – თილიდინი (INN) და მისი მარილები

—

2922 49

– – დანარჩენი:

2922 49 100 00

– – – გლიცინი

—

2922 49 200 00

– – – b-ალანინი

—

2922 49 850 00

– – – დანარჩენი

—

2922 50 000 00
2923

– ამინოსპირტფენოლები, ამინომჟავაფენოლები და სხვა ამინონაერთები ჟანგბადშემცველი ფუნქციური
ჯგუფებით

—

ამონიუმის მეოთხეული ფუძის მარილები და ჰიდროქსიდები; ლეციტინები და ფოსფოამინოლიპიდები
დანარჩენი, განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური შედგენილობისა:

2923 10 000 00

– ქოლინი და მისი მარილები

—

2923 20 000 00

– ლეციტინები და ფოსფოამინოლიპიდები დანარჩენი

—

2923 30 000 00

– ტეტრაეთილამმონიუმის პერფთოროქტანსულფონატი

—

2923 40 000 00

– დიდეცილმეთილამმონიუმის პერფთოროქტანსულფონატი

—

2923 90 000 00

– დანარჩენი

—

2924

ნაერთები, ფუნქციური კარბოქსამიდული ჯგუფის შემცველი; ნახშირმჟავას ნაერთები, ფუნქციური
ამიდური ჯგუფის შემცველი:
– აციკლური ამიდები (აციკლური კარბამატების ჩათვლით) და მათი წარმოებულები; ამ ნაერთების
მარილები:

2924 11 000 00

– – მეპრობამატი (INN)

—

2924 12 000 00

– – ფტორაცეტამიდი (ISO), მონოკროტოფოსი (ISO) და ფოფსფამიდონი (ISO)

—

2924 19 000 00

– – დანარჩენი

—

– ციკლური ამიდები (ციკლური კარბამატების ჩათვლით) და მათი წარმოებულები; ამ ნაერთების
მარილები:
2924 21 000 00

– – ურეინები და მათი წარმოებულები; ამ ნაერთების მარილები

—

2924 23 000 00

– – 2-აცეტამიდბენზომჟავა (N-აცეტალანტრანილმჟავა) და მისი მარილები

—

2924 24 000 00

– – ეთინამატი (INN)

—

2924 25 000 00

– – ალაქლორი Alachlor (ISO)

—

2924 29

– – დანარჩენი:

2924 29 100 00

– – – ლიდოკაინი (INN)

—

2924 29 700 00

– – – დანარჩენი

—

2925

ნაერთები, ფუნქციური კარბოქსიმიდული ჯგუფის შემცველი (საქარინისა და მისი მარილების ჩათვლით),
და ნაერთები, ფუნქციური იმინური ჯგუფის შემცველი:
– იმიდები და მათი წარმოებულები; ამ ნაერთების მარილები:

2925 11 000 00

– – საქარინი და მისი მარილები

—

2925 12 000 00

– – გლუტეტიმიდი (INN)

—

2925 19

– – დანარჩენი:

2925 19 200 00
2925 19 950 00

–

–

–

3,3’,4,4’,5,5’,6,6’-ოქტაბრომი-N,N'-ეთილენდიფთალიმიდი;

დიბრომჰექსაჰიდრო-3,6-მეთანფთალიმიდი)
– – – დანარჩენი

N,N'-ეთილენბისი

(4,5-

—
—

– იმინები და მათი წარმოებულები; ამ ნაერთების მარილები:
2925 21 000 00

– – ქლორდიმეფორმი (ISO)

—

2925 29 000 00

– – დანარჩენი

—

2926

ნაერთები, ფუნქციური ნიტრილური ჯგუფის შემცველი:

2926 10 000 00

– აკრილონიტრილი

—

2926 20 000 00

– 1-ციანოგუანიდინი (დიციანდიამიდი)

—

2926 30 000 00

– ფენპროპორექსი (INN) და მისი მარილები; მეტადონი (INN) – შუალედური პროდუქტი (4-ციანო-2დიმეტილამინო-4,4-დიფენილბუტანი)

—

2926 40 000 00

– ალფა-ფენილაცეტოაცეტონიტრილი

2926 90

– დანარჩენი:

2926 90 200 00

– – იზოფტალონიტრილი

—

2926 90 700 00

– – დანარჩენი

—

2927 00 000 00

დიაზო-, აზო- ან აზოქსინაერთები

—

2928 00

ჰიდრაზინისა ან ჰიდროქსილამინის წარმოებულები ორგანული:

2928 00 100 00

– N,N-ბის(2-მეტოქსიეთილი)ჰიდროქსიდამინი

—

2928 00 900 00

– დანარჩენი

—

2929

ნაერთები, სხვა აზოტშემცველი ფუნქციური ჯგუფების შემცველობით:

2929 10 000 00

– იზოციანატები

—

2929 90 000 00

– დანარჩენი

—

—

X. ორგანულ-არაორგანული ნაერთები, ჰეტეროციკლური ნაერთები, ნუკლეინმჟავები და მათი მარილები,
სულფონამიდები
2930

გოგირდორგანული ნაერთები:

2930 20 000 00

– თიოკარბამატები და დითიოკარბამატები

—

2930 30 000 00

– თიურამ მონო-, დი- ან ტეტრასულფიდები

—

2930 40

– მეთიონინი:

2930 40 100 00

– – მეთიონინი (INN)

—

2930 40 900 00

– – დანარჩენი

—

2930 60 000 00

– 2-(N,N-დიეთილამინო)ეთანტიოლი

—

2930 70 000 00

– ბის(2-ჰიდროქსიეთილ)სულფიდი (თიოდიგლიკოლი (INN))

—

2930 80 000 00

– ალდიკარბი (ISO), კაპტაფოლი (ISO) და მეთამიდოფოსი (ISO)

—

2930 90

– დანარჩენი:

2930 90 130 00

– – ცისტეინი და ცისტინი

—

2930 90 160 00

– – ცისტეინისა ან ცისტინის წარმოებულები

—

2930 90 300 00

– – DL-2-ჰიდროქსი-4-(მეთილთიო)ცხიმმჟავა

—

2930 90 400 00

– – 2,2’-თიოდიეთილბისი[3-(3,5-დი-ტრეტ-ბუტილ-4-ჰიდრიქსიფენილ)პროპიონატი]

—

2930 90 500 00

–

–

იზომერების

ნარევი,

4-მეთილ-2,6ბის(მეთილტიო)-მ

-ფენილენდიამინისა

და

2-მეთილ-

4,6ბის(მეთილტიო)-მ -ფენილენდიამინისაგან შემდგარი

—

2930 90 980 00

– – დანარჩენი

2931

ორგანულ-არაორგანული ნაერთები დანარჩენი:

2931 10 000 00

– ტყვიის ტეტრამეთილი და ტყვიის ტეტრაეთილი

—

2931 20 000 00

– ტრიბუტილოლური ნაერთები

—

—

– ფოსფორორგანული ნაერთები დანარჩენი:
2931 31 000 00

– – დიმეთილმეთილფისფონატი

—

2931 32 000 00

– – დიმეთილპროპილფოსფონატი

—

2931 33 000 00

– – დიეთილეთილფოსფონატი

—

2931 34 000 00

– – ნატრიუმის 3-(trihydroxysilyl) პროპილმეთილფოსფონატი

—

2931 35 000 00

– – 2,4,6-ტრიპროპილ-1,3,5,2,4,6-ტრიოქსატრიფოსფინან 2,4,6-ტრიოქსიდი

—

2931 36 000 00

– – (5-ეთილ-2-მეთილ-2-ოქსიდ-1,3,2-დიოქსაფოსფინან-5-ილ)მეთილ მეთილ მეთილფოსფონატი

—

2931 37 000 00

– – ბის[(5-ეთილ-2-მეთილ-2-ოქსიდ-1,3,2-დიოქსაფოსფინან-5-ილ)მეთილ] მეთილფოსფონატი

—

2931 38 000 00

– – მეთილფოსფონის მჟავის და (ამინოემინომეთილ) შარდოვანას (1:1) მარილი

—

2931 39

– – დანარჩენი:

2931 39 200 00

– – – მეთიფოსფონოილ დიფთორიდი (მეთილფოსფონის მჟავის დიფთორანჰიდრიდი)

—

2931 39 300 00

– – – მეთიფოსფონოილ დიქლორიდი (მეთილფოსფონის მჟავის დიქლორანჰიდრიდი)

—

2931 39 500 00

– – – ეთიდრონის მჟავა (INN) (1-ჰიდროქსიეთან-1.1-დიფოსფონის მჟავა) და მისი მარილები

—

–

2931 39 600 00

–

–

მჟავა),

(ნიტრილოტრიმეთანდიილ)ტრის(ფოსფონის

{ეთან-1,2-

დიილბის[ნიტროლობის(მეთილენი)]}ტეტრაკის(ფოსფონის

მჟავა),

[(ბის{2-

[ბის(ფოსფონომეთილ)ამინო]ეთილი}ამინო)მეთილი]ფოსფონის

მჟავა,

{ჰეკსან-1,6-

დიილბის[ნიტრილობის(მეთილენი)]ტეტრაკის

მჟავა),

(ფოსფონის

ჰიდროქსიეთილ)იმინო]ბის(მეთილენი)}ბის(ფოსფონის

მჟავა),

და

{[(2-

—

[(ბის{6-

[ბის(ფოსფონომეთილ)ამინო]ჰექსილ}ამინო)მეთილი]ფოსფონის მჟავა; მათი მარილები
2931 39 900 00

– – – დანარჩენი

—

2931 90 000 00

– დანარჩენი

—

2932

ჰეტეროციკლური ნაერთები, მხოლოდ ჟანგბადის ჰეტეროატომის (ების) შემცველი:
–

ნაერთები,

სტრუქტურაში

არაკონდენსირებული

ფურანის

რგოლის

(ჰიდრირებული

ან

არაჰიდრირებული) შემცველი:
2932 11 000 00

– – ტეტრაჰიდროფურანი

—

2932 12 000 00

– – 2-ფურალდეჰიდი (ფურფუროლი)

—

2932 13 000 00

– – ფურფუროლისა და ტეტრაჰიდროფურფუროლის სპირტები

—

2932 14 000 00

– – სუკრალოზა

—

2932 19 000 00

– – დანარჩენი

—

2932 20

– ლაქტონები:
– – ფენოლფთალეინი; 1-ჰიდროქსი-4-[1-(4-ჰიდროქსი-3-მეტოქსიკარბონილ-1-ნაფტილი)-3-ოქსო- 1H,3Hბენზო[დე]იზოქრომენ-1-ილ]-6-ოქტადეცილოქსი-2-ნაფტოინის

2932 20 100 00

ციკლოჰეკსილამინოსპირო[იზობენზოფურან-1(3H),9′-ქსანტენ]-3-ონ;
მეთილსპირო[იზობენზოფურან-1(3H),9′ქსანტენ]-3-ონ;

მჟავა;

3′-ქლორ-6′-

6′-(N-ეთილ-პ-ტოლუიდინო)-2′-

მეთილ-6-დოკოსილოკსი-1-

—

ჰიდროქსი-4-[1-(4-

ჰიდროქსი-3-მეთილ-1-ფენანტრილი)-3-ოქსო-1H,3H-ნაფტო[1,8-cd]პირან-1-ილ]ნაფტალინ-2-კაბოქსილატი
2932 20 200 00

– – გამა-ბუტიროლაქტონი (gamma-Butyrolactone)

—

2932 20 900 00

– – დანარჩენი

—

– დანარჩენი:
2932 91 000 00

– – იზოსაფროლი

—

2932 92 000 00

– – 1-(1,3-ბენზოდიოქსოლ-5-ილ)პროპან-2-ონი

—

2932 93 000 00

– – პიპერონალი

—

2932 94 000 00

– – საფროლი

—

2932 95 000 00

– – ტეტრაჰიდროკანაბინოლი (ყველა იზომერი)

—

2932 99 00

– – დანარჩენი:

2932 99 000 10

– – – ეპოქსიდები ოთხწევრა რგოლით

—

– – – დანარჩენი ციკლური აცეტალები და შიდა ჰემიაცეტალები, ჟანგბადშემცველი სხვა ფუნქციური
2932 99 000 20

ჯგუფების შემცველობით ან მის გარეშე, და მათი ჰალოგენირებული, სულფინირებული, ნიტრირებული

—

ან ნიტროზირებული წარმოებულები
2932 99 000 80

– – – დანარჩენი

2933

ნაერთები ჰეტეროციკლური, მხოლოდ აზოტის ჰეტეროატომის (ების) შემცველობით:
–

ნაერთები

სტრუქტურაში

—
არაკონდენსირებული

პირაზოლური

რგოლის

(ჰიდრირებული

ან

არაჰიდრირებული) შემცველი:
2933 11

– – ფენაზონი (ანტიპირინი) და მისი წარმოებულები:

2933 11 100 00

– – – პროპიფენაზონი (INN)

—

2933 11 900 00

– – – დანარჩენი

—

2933 19

– – დანარჩენი:

2933 19 100 00

– – – ფენილბუტაზონი (INN)

—

2933 19 900 00

– – – დანარჩენი

—

– ნაერთები, სტრუქტურაში არაკონდენსირებული იმიდაზოლური რგოლის (ჰიდრირებული ან
არაჰიდრირებული) შემცველი:
2933 21 000 00

– – ჰიდანთოინი და მისი წარმოებულები

2933 29

– – დანარჩენი:

2933 29 100 00

– – – ნაფაზოლინჰიდროქლორიდი (INNM) და ნაფაზოლინის ნიტრატი (INNM); ფენტოლამინი (INN);
ტოლაზოლინ ჰიდროქლორიდი (INNM)

—

—

2933 29 900 00

– – – დანარჩენი
–

ნაერთები,

—
სტრუქტურაში

არაკონდენსირებული

პირიდინული

რგოლის

(ჰიდრირებული

ან

არაჰიდრირებული) შემცველი:
2933 31 000 00

– – პირიდინი და მისი მარილები

—

2933 32 000 00

– – პიპერიდინი და მისი მარილები

—

– – ალფენტანილი (INN), ანილერიდინი (INN), ბეზიტრამიდი (INN), ბრომაზეპამი (INN), დიფენოქსინი (INN),
დიფენოქსიდატი (INN), დიპიპანონი (INN), ფენტანილი (INN), კეტობემიდონი (INN), მეტილფენიდატი (INN),
2933 33 000 00

პენტაზოცინი (INN), პეტიდინი (INN), პეტიდინ (INN) – შუალედური პროდუქტი A, ფენციკლიდინი (INN)

—

(PCP), ფენოპერიდინი (INN), პიპრადროლი (INN), პრპტრამიდი (INN), პროპირამი (INN) და ტრიმეპირიდი
(INN); ამ ნაერთების მარილები
2933 39

– – დანარჩენი:

2933 39 100 00

– – – იპრონიაზიდი (INN); კეტობემიდონჰიდროქლორიდი (INNM); პირიდოსტიგმინბრომიდი (INN)

—

2933 39 200 00

– – – 2,3,5,6-ტეტრაქლორპირიდინი

—

2933 39 250 00

– – – 3,6-დიქლორპირიდინი-2-კარბონმჟავა

—

2933 39 350 00

– – – 2-ჰიდროქსიეთილამონიუმი-3,6-დიქლორპირიდინი-2-კარბოქსილატი

—

2933 39 400 00

– – – 2-ბუტოქსიეთილი(3,5,6-ტრიქლორ-2-პირიდილოქსი)აცეტატი

—

2933 39 450 00

– – – 3,5-დიქლორ-2,4,6-ტრიფტორპირიდინი

—

2933 39 500 00

– – – ფთორქსიპირი (ISO), რთული მეთილის ეთერი

—

2933 39 550 00

– – – 4-მეთილპირიდინი

—

2933 39 990 00

– – – დანარჩენი

—

– ნაერთები, სტრუქტურაში ქინოლინის ან იზოქინოლინის რგოლური სისტემის (ჰიდრირებული ან
არაჰიდრირებული) შემცველი, შემდგომი კონდენსაციის გარეშე:
2933 41 000 00

– – ლევორფანოლი (INN) და მისი მარილები

2933 49

– – დანარჩენი:

2933 49 100 00

– – – ქინოლინის ჰალოგენირებული წარმოებულები; ქინოლინკარბონმჟავას წარმოებულები

—

2933 49 300 00

– – – დექსტრომეტორფანი (INN) და მისი მარილები

—

2933 49 900 00

– – – დანარჩენი

—

—

– ნაერთები, სტრუქტურაში პირიმიდინული რგოლის (ჰიდრირებული ან არაჰიდრირებული) ან
პიპერაზინული რგოლის შემცველი:
2933 52 000 00

– – მალონილშარდოვანა (ბარბიტურმჟავა) და მისი მარილები

—

– – ალობარბიტალი (INN), ამობარბიტალი (INN), ბარბიტალი (INN), ბუტალბიტალი (INN), ბუტობარბიტალი,
2933 53

ციკლობარბიტალი (INN), მეტილფენობარბიტალი (INN), პენტობარბიტალი (INN), ფენობარბიტალი (INN),
სეკბუტაბარბიტალი (INN), სეკობარბიტალი (INN) და ვინილბიტალი (INN); ამ ნაერთების მარილები:

2933 53 100 00

– – – ფენობარბიტალი (INN), ბარბიტალი (INN) და მათი მარილები

—

2933 53 900 00

– – – დანარჩენი

—

2933 54 000 00

– – მალონილშადროვანას (ბარზიტურმჟავას) დანარჩენი წარმოებულები; ამ ნაერთების მარილები

—

2933 55 000 00

– – ლოპრაზოლამი (INN), მეკლოკვალონი (INN), მეტაკვალონი (INN) და ზიპეპროლი (INN); ამ ნაერთების
მარილები

—

2933 59

– – დანარჩენი:

2933 59 100 00

– – – დიაზინონი (ISO)

—

2933 59 200 00

– – – 1,4-დიაზობიციკლო[2,2,2]ოქტან (ტრიეტილენდიამინი)

—

2933 59 950 00

– – – დანარჩენი

—

–

ნაერთები

სტრუქტურაში

არაკონდენსირებული

ტრიაზინის

რგოლის

(ჰიდრირებული

ან

არაჰიდრირებული) შემცველი:
2933 61 000 00

– – მელამინი

2933 69

– – დანარჩენი:

2933 69 100 00
2933 69 400 00
2933 69 800 00

– – – ატრაზინი (ISO); პროპაზინი (ISO); სიმაზინი (ISO); ჰექსაჰიდრო-1,3,5-ტრინიტრო-1,3,5-ტრიაზინი
(ჰექსოგენი, ტრიმეთილენტრინიტრამინი)
– – – მეთენამინი (INN) (ჰექსამეთილენტეტრამინი); 2,6-დი-ტრეტ-ბუტილ-4-[4,6-ბის(ოქტილტიო)-1,3,5ტრიაზინ-2-ილ-ამინო] ფენოლი
– – – დანარჩენი

—

—
—
—

– ლაქტამები:
2933 71 000 00

– – 6-ჰექსანლაქტამი (e-კაპროლაქტამი)

—

2933 72 000 00

– – კლობაზამი (INN) და მეთიპრილონი (INN)

—

2933 79 000 00

– – ლაქტამები დანარჩენი

—

– დანარჩენი:
– – ალპრაზოლამი (INN), კამაზეპამი (INN), ქლორდააზეპოქსიდი (INN), კლონაზეპამი (INN), კრორაზეპატი
(INN),
2933 91

დელორაზეპამი

(INN),

დიაზეპამი

(INN),

ესტაზოლამი

(INN),

ეთილოფლაზეპატი

(INN),

ფლუდიაზეპამი (INN), ფლუნიტრაზეპამი (INN), ფლურაზეპამი (INN), გალაზეპამი (INN), ლორაზეპამი (INN),
ლორმეტაზეპამი (INN), მაზინდოლი (INN), მედაზეპამი (INN), მიდაზოლამი (INN), ნიმეტაზეპამი (INN),
ნიტრაზეპამი (INN), ნორდაზეპამი (INN), ოქსაზეპამი (INN), პინაზეპამი (INN), პრაზეპამი (INN),
პიროვალერონი (INN), ტემაზეპამი (INN), ტეტრაზეპამი (INN); ამ ნაერთები მარილები:

2933 91 100 00

– – – ქლორდიაზეპოქსიდი (INN)

—

2933 91 900 00

– – – დანარჩენი

—

2933 92 000 00

– – აზინფოს-მეთილი (ISO) (Azinphos-methyl (ISO))

—

2933 99

– – დანარჩენი:

2933 99 200 00

– – – ინდოლი, 3-მეთილინდოლი (სკატოლი), 6-ალილ-6,7-დიპიდრო-5H-დიბენზ[c,e]აზეპინი(აზეპიტან),
ფენინდამინი (INN) და მათი მარილები; იმიპრამინ ჰიდროქლორიდი (INNM)

—

2933 99 500 00

– – – 2,4-დი-ტერტ-ბუთილ-6(5-ქლორბენზოტრიაზოლ-2-ილ)ფენოლი

2933 99 80

– – – დანარჩენი:

2933 99 800 01

– – – – ბენზიმიდაზოლ-2-ტიოლ (მერკაპტობენზიმიდაზოლი); მონოაზეპინები; დიაზეპინები

—

2933 99 800 09

– – – – დანარჩენი

—

2934
2934 10 000 00
2934 20
2934 20 200 00
2934 20 800 00
2934 30

—

ნუკლეინმჟავები და მათი მარილები, განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური შემადგენლობისა;
ჰეტეროციკლური ნაერთები დანარჩენი:
–

ნაერთები

სტრუქტურაში

არაკონდენსირებული

თიაზოლის

რგოლის

(ჰიდრირებული

ან

არაჰიდრირებული) შემცველი

—

– ნაერთები სტრუქტურაში ბენზოთიაზოლის წრიული სისტემის (ჰიდრირებული ან არაჰიდრირებული)
შემცველი, შემდგომი კონდენსაციის გარეშე:
– – დი(ბენზოთიაზოლ-2-ილ)დისულფიდი; ბენზოთიაზოლ-2-თიოლ (მერკაპტობენზოთიაზოლი) და მისი
მარილები
– – დანარჩენი

—
—

– ნაერთები, სტრუქტურაში ფენოთიაზინის წრიული სისტემის (ჰიდრირებული ან არაჰიდრირებული)
შემცველი, შემდგომი კონდენსაციის გარეშე:

2934 30 100 00

– – თიეთილპერაზინი (INN); თიორიდაზინი (INN) და მისი მარილები

—

2934 30 900 00

– – დანარჩენი

—

– დანარჩენი:
– – ამინორექსი (INN), ბროტიზოლამი (INN), კლოტიზეპამი (INN), კლოქსაზოლამი (INN), დექსტრომორამიდი
2934 91 000 00

(INN), გალოქსაზოლამი (INN), კეტაზოლამი (INN), მეზოკარბი (INN), ოქსაზოლამი (INN), პემოლინი (INN),

—

ფენდიმეტრაზინი (INN), და სუფენტანილი (INN); ამ ნაერთების მარილები
2934 99

– – დანარჩენი:
– – – ქლორპროტიქსენი (INN); ტენალიდინი (INN) და მისი ტარტრატები და მალეატები; ფურაზოლიდონი

2934 99 600 00

(INN);

7-ამინოცეფალოსპორანმჟავა;

(7R,7R)-3-აცეტოქსიმეთილ-7-[(R)-2-ფორმილოქსი-2-

ფენილაცეტამიდო]-8-ოქსო-5-ტია-1-აზაბიციკლო[4,2,0]ოქტ-2-ენ-2-კარბონმჟავის მარილები და რთული

—

ეთერები; 1-[2-(1,3-დიოქსან-2-ილ)ეთილ]-2-მეთილპერიდინ ბრომიდი
2934 99 900 00

– – – დანარჩენი

2935

სულფონამიდები:

2935 10 000 00

– N-მეთილპერფთოროქტანსულფონამიდი

—

2935 20 000 00

– N-ეთილპერფთოროქტანსულფონამიდი

—

2935 30 000 00

– N-ეთილ-N-(2-hydroxyethyl) პერფთოროქტანსულფონამიდი

—

2935 40 000 00

– N-(2-Hydroxyethyl)-N-მეთილპერფთოროქტანსულფონამიდი

—

2935 50 000 00

– დანარჩენი პერფთოროქტანსულფონამიდები

—

2935 90

– დანარჩენი:

—

2935 90 300 00
2935 90 900 00

– – 3-(1-[7-(გექსადეცილსულფონილამინო)-1H-ინდოლ-3-ილ]-3-ოქსო-1H,3H-ნაფტო[1,8-cd]-პირან-1-ილ]N,N-დიმეთილ-1H-ინდოლ-7-სულფონამიდი; მეთოსულამი (ISO)
– – დანარჩენი

—
—

XI. პროვიტამინები, ვიტამინები და ჰორმონები
პროვიტამინები და ვიტამინები, ბუნებრივი ან სინთეზირებული (ბუნებრივი კონცენტრატების ჩათვლით),
2936

მათი წარმოებულები, გამოსაყენებელი ძირითადად ვიტამინების სახით, და ამ ნაერთების ნარევები, მათ
შორის ნებისმიერ გამხსნელში:
– ვიტამინები და მათი წარმოებულები სუფთა სახით:

2936 21 000 00

– – A ვიტამინები და მათი წარმოებულები

—

2936 22 000 00

– – ვიტამინი B1 და მისი წარმოებულები

—

2936 23 000 00

– – ვიტამინი B2 და მისი წარმოებულები

—

2936 24 000 00

– – მჟავა D- ან DL პანთოტენმჟავა (ვიტამინი B3 ან ვიტამინი B5), მისი წარმოებულები

—

2936 25 000 00

– – ვიტამინი B6 და მისი წარმოებულები

—

2936 26 000 00

– – ვიტამინი B12 და მისი წარმოებულები

—

2936 27 000 00

– – ვიტამინი C და მისი წარმოებულები

—

2936 28 000 00

– – ვიტამინი E და მისი წარმოებულები

—

2936 29 00

– – ვიტამინები დანარჩენი და მათი წარმოებულები:

2936 29 000 01

– – – ვიტამინი B9 და მისი წარმოებულები

—

2936 29 000 03

– – – ვიტამინი H და მისი წარმოებულები

—

2936 29 000 09

– – – დანარჩენი

—

2936 90 000 00

– დანარჩენი, ბუნებრივი კონცენტრატების ჩათვლით

—

ჰორმონები, პროსტოგლანდინები, ტრომბოქსანები და ლეიკოტრიენები, და სტრუქტურული ანალოგები,
2937

ჯაჭვური

მოდიფიცირებული

პოლიპეპტიდების

შემცველი,

ძირითადად

ჰორმონების

სახით

გამოსაყენებელი:
– პოლიპეპტიდური ჰორმონები, ცილოვანი ჰორმონები და გლიკოპროტეინული ჰორმონები, მათი
წარმოებულები და სტრუქტურული ანალოგები:
2937 11 000 00

– – სომოტოტროპინი, მისი წარმოებულები და სტრუქტურული ანალოგები

გ

2937 12 000 00

– – ინსულინი და მისი მარილები

გ

2937 19 000 00

– – დანარჩენი

გ

– სტეროიდული ჰორმონები, მათი წარმოებულები და სტრუქტურული ანალოგები:
2937 21 000 00

– – კორტიზონი, ჰიდროკორტიზონი, პრედნიზონი (დეჰიდროკორტიზონი) და პრედნიზოლონი
(დეჰიდროჰიდროკორტიზონი)

გ

2937 22 000 00

– – ქორდიკოსტეროიდული ჰორმონების ჰალოგენირებული წარმოებულები

გ

2937 23 000 00

– – ესტროგენები და პროგესტინები

გ

2937 29 000 00

– – დანარჩენი

გ

2937 50 000 00
2937 90 000 00

– პროსტაგლანდინები, ტრომბოქსანები და ლეიკოტრიენები, მათი წარმოებულები და სტრუქტურული
ანალოგები
– დანარჩენი

გ
გ

XII. გლიკოზიდები და ალკალოიდები მცენარეული წარმოშობისა, ბუნებრივი ან სინთეზირებული, მათი
მარილები, მარტივი და რთული ეთერები და სხვა წარმოებულები
2938

გლიკოზიდები ბუნებრივი ან სინთეზირებული, მათი მარილები, მარტივი და რთული ეთერები და სხვა
წარმოებულები:

2938 10 000 00

– რუტოზიდი (რუტინი) და მისი წარმოებულები

2938 90

– დანარჩენი:

2938 90 100 00

– – სათითურას გლიკოზიდები

—

2938 90 300 00

– – გლიცირიზინმჟავა და გლიცირიზინატები

—

2938 90 900 00

– – დანარჩენი

—

2939

ალკალოიდები,ბუნებრივი ან სინთეზურად მიღებული, მათი მარილები, მარტივი და რთული ეთერები
და სხვა წარმოებულები:
– ოპიუმის ალკალოიდები და მათი წარმოებულები; ამ ნაერთების მარილები:

—

– – კონცენტრატები ხაშხაშის ჩალისაგან; ბუპრენორფინი (INN), კოდეინი, დიჰიდროკოდეინი (INN),
2939 11 000 00

ეთილმორფინი, ეტორფინი (INN), ჰეროინი, ჰიდროკოდონი (INN), ოქსიკოდონი (INN), ოქსიმორფონი (INN),

—

ფოლკოდინი (INN), ტებაკონი (INN) და ტებაინი; ამ ნაერთების მარილები
2939 19 000 00
2939 20 000 00
2939 30 000 00

– – დანარჩენი

—

– ალკალოიდები, გამოყოფილი ქინაქინის ხის ქერქისაგან, და მათი წარმოებულები; ამ ნაერთების
მარილები
– კოფეინი და მისი მარილები

—
—

– ეფედრინები და მათი მარილები:
2939 41 000 00

– – ეფედრინი და მისი მარილები

—

2939 42 000 00

– – ფსევდოეფედრინი (INN) და მისი მარილები

—

2939 43 000 00

– – კატინი (INN) და მისი მარილები

—

2939 44 000 00

– – ნორეფედრინი და მისი მარილები

—

2939 49 000 00

– – დანარჩენი

—

– თეოფილინი და ამინოფილინი (თეოფილინეთილენდიამინი) და მათი წარმოებულები; ამ ნაერთების
მარილები:
2939 51 000 00

– – ფენეტილინი (INN) და მისი მარილები

—

2939 59 000 00

– – დანარჩენი

—

– ალკალოიდები ჭვავის მატიტელასი და მათი წარმოებულები; ამ ნაერთების მარილები:
2939 61 000 00

– – ერგომეტრინი (INN) და მისი მარილები

—

2939 62 000 00

– – ერგოტამინი (INN) და მისი მარილები

—

2939 63 000 00

– – ლიზერგინმჟავა და მისი მარილები

—

2939 69 000 00

– – დანარჩენი

—

– დანარჩენი, მცენარეული წარმოშობის:
2939 71 00

– – კოკაინი, ეკგონინი, ლევომეტამფეტამინი, მეტამფეტამინი (INN), მეტამფეტამინის რაცემატი; მარილები,
რთული ეთერები და მათი დანარჩენი წარმოებულები:
– – – კოკაინი და მისი მარილები:

2939 71 000 01

– – – – გაუსუფთავებელი კოკაინი

გ

2939 71 000 09

– – – – დანარჩენი

გ

2939 71 008 00

– – – დანარჩენი

—

2939 79 000 00

– – დანარჩენი

—

2939 80 000 00

– დანარჩენი

—

XIII. ორგანული ნაერთები დანარჩენი
ქიმიურად სუფთა შაქრები, საქაროზას, ლაქტოზას, მალტოზას, გლუკოზასა და ფრუქტოზას გარდა;
2940 00 000 00

შაქრების მარტივი ეთერები, შაქრების აცეტალები და შაქრების რთული ეთერები მათი მარილები, გარდა

—

2937, 2938 ან 2939 სასაქონლო პოზიციების პროდუქტებისა
2941

ანტიბიოტიკები:

2941 10 000 00

– პენიცილინები და მათი წარმოებულები, პენიცილანმჟავას სტრუქტურის მქონე; ამ ნაერთების მარილები

2941 20

– სტრეპტომიცინები და მათი წარმოებულები; ამ ნაერთების მარილები:

2941 20 300 00

– – დიჰიდროსტრეპტომიცინი, მისი მარილები, რთული ეთერები და ჰიდრატები

—

2941 20 800 00

– – დანარჩენი

—

2941 30 000 00

– ტეტრაციკლინები და მათი წარმოებულები; ამ ნაერთების მარილები

—

2941 40 000 00

– ქლორამფენიკოლი და მისი წარმოებულები; ამ ნაერთების მარილები

—

2941 50 000 00

– ერიტრომიცინი და მისი წარმოებულები; ამ ნაერთების მარილები

—

2941 90 000 00

– დანარჩენი

—

2942 00 000 00

ორგანული ნაერთები დანარჩენი

—

ჯგუფი 30

—

ფარმაცევტული პროდუქცია
შენიშვნები:
1. მოცემულ ჯგუფში არ ჩაირთვება:
ა) საკვები პროდუქტები ან სასმელები (მაგალითად, დიეტური, დიაბეტური ან მკვებავი
დანამატებით გამდიდრებული საკვები პროდუქტები, საკვები დანამატები, მატონიზებელი
სასმელები და მინერალური წყლები), შიგავენური მკვებავი პრეპარატების გარდა (კარი IV);
ბ) პრეპარატები განკუთვნილი თამბაქოს მოწევისათვის თავის დანებებისთვის როგორიცაა:
ტაბლეტები, სპეციალური საღეჭი რეზინები ან ტრანსდერმული სისტემები (სასაქონლო პოზიციები
2106 ან 3824);გ) სპეციალურად კალცინირებული ან წვრილად დაქუცმაცებული თაბაშირები,
სტომატოლოგიაში გამოსაყენებელი (სასაქონლო პოზიცია 2520);
დ) წყლის დისტილატები ან ეთერზეთების წყალხსნარები, განკუთვნილი სამედიცინო
მიზნებისათვის (სასაქონლო პოზიცია 3301)
ე) 3303–3307 სასაქონლო პოზიციების პრეპარატები, მათ შორის, თერაპევტული ან
პროფილაქტიკური თვისებების მქონე;
ვ საპონი ან 3401 სასაქონლო პოზიციის სხვა პროდუქტები, მედიკამენტოზური დანამატების
შემცველობით;
ზ) საშუალებები თაბაშირის ფუძეზე სტომატოლოგიაში გამოსაყენებელი (სასაქონლო
პოზიცია 3407); ან
თ) სისხლის ალბუმინი, თერაპიული ან პროფილაქტიკური მიზნებისათვის მოუმზადებელი
(სასაქონლო პოზიცია 3502).
2. 3002 სასაქონლო პოზიციის ფორმულირებაში ცნება „იმუნოლოგიური პროდუქტები“ ეხება
პეპტიდებს და ცილებს (2937 პოზიციის საქონლის გარდა), რომლებიც უშუალოდ მონაწილეობე
იმუნოლოგიურ პროცესებში ისეთებს როგორიცაა: მონოკლონალური ანტისხეულები (MABs),
ანტისხე-ულების ფრაგმენტები, ანტისხეულების კონიუგატები და ანტისხეულების ფრაგმენტები,
ინტერლეიკინები, ინტერფერონები (IFN), ქემოკინები და სიმსივნის ნეკროზის ზოგირთი
ფაქტორები (TNF), ზრდის ქატორები (GF), hematopoietins და colony stimulating ფაქტორები (CSF).
3. 3003 და 3004 სასაქონლო პოზიციებში და მოცემული ჯგუფის 4(დ) შენიშვნაში
იგულისხმება:
ა) შეურეველი პროდუქტების ცნებაში:
ა.ა) შეურეველი პროდუქტები, წყალში გახსნილი;
ა.ბ) 28 ან 29 ჯგუფებში ჩართული ყველა საქონელი; და
ა.გ) მარტივი მცენარეული ექსტრაქტები, 1302 სასაქონლო პოზიციაში ჩართული, მაგრამ
სტანდარტიზებული ან ნებისმიერ ხსნარში გახსნილი;
ბ) შერეული პროდუქტების ცნებაში:
ბ.ა) კოლოიდური ხსნარები და სუსპენზიები (კოლოიდური გოგირდის გარდა);
ბ.ბ)

მცენარეული

ექსტრაქტები,

მიღებული

მცენარეული

ნედლეულის

ნარევების

დამუშავების გზით; და
ბ.გ)

მარილები

და

კონცენტრატები,

მიღებული

ბუნებრივი

მინერალური

წყლების

აორთქლებით.
4. 3006 სასაქონლო პოზიციაში ჩაირთვება მხოლოდ შემდეგი პროდუქტები, რომლებიც
ჩართული უნდა იყოს ნომენკლატურის ამ და არც ერთ სხვა სასაქონლო პოზიციაში:

ა) სტერილური ქირურგიული კეტგუტი, ანალოგიური სტერილური მასალა ნაკერების
დასადებად

და

სტე-რილური

ადჰეზიური

ქსოვილები

ჭრილობების

ქირურგიული

დახურვისათვის;
ბ) სტერილური ლამინარია და ლამინარიის სტერილური ტამპონები;
გ) სტერილური აბსორბციული ქირურგიული ან სტომატოლოგიური სისხლის გამაჩერებელი
საშუალებები (ჰემოსტატიკები); სტერილური ქირურგიული ან სტომატოლოგიური ადჰესიური
ბარიერები, აბსორბციული ან არააბსორბციული;
დ)

კონტრასტული

პრეპარატები

რენტგენოგრაფიული

გამოკვლევებისათვის

და

დიაგნოსტიკური რეაგენტები, განკუთვნილი ავადმყოფის ორგანიზმში შესაყვანად, კერძოდ,
შეურეველი ნივთიერებები დოზირებულ ფორმაში ან ნივთიერებები, ორი ან მეტი კომპონენტისაგან
შემდგარი, ამგვარი გამოყენებისათვის შერეული;
ე) რეაგენტები სისხლის ჯგუფის დასადგენად;
ვ) კბილის ცემენტები და სხვა მასალები კბილების დასაპლომბად; ცემენტები ძვლის
რეკონსტრუირებისათვის;
ზ) სანიტარული ჩანთები და ნაკრებები პირველი დახმარების გასაწევად; და
თ) ქიმიური კონტრაცეპტული საშუალებები, ჰორმონების, 2937 სასაქონლო პოზიციის
დანარჩენი ნაერთებისა ან სპერმიციდების ფუძეზე;
ი) პრეპარატები გელის სახით, მედიცინაში ან ვეტერინარიაში გამოსაყენებელი ტანის
ნაწილების წასასმელად ქირურგიული ოპერაციებისა ან ფიზიკური გამოკვლევების პროცესში ან
დამაკავშირებელი აგენტის სახით ტანსა და სამედიცინო სამედიცინო ინსტრუმენტებს შორის;
კ) გამოუსადეგარი ფარმაცევტული საშუალებები, ე.ი. ფარმაცევტული პროდუქტები,
რომლებიც უვარგისია პირველადი დანიშნულების გამოსაყენებლად, მაგალითად, ვარგისობის
ვადის გასვლის შედეგად; და
ლ) საშუალებები, რომლებიც იდენტიფიცირდება როგორც საშუალებები სტომიური
გამოყენებისთვის, ანუ შესაბამისი ფორმით დაჭრილი პაკეტები კოლოსტომიის, ილეოსტომიისა და
უროსტომიისთვის, და მათი სამაგრები და პანელები.
შენიშვნები სუბპოზიციებისთვის
1. 3002 13 და 3002 14 სუბპოზიციის მიზნებისათვის იგულისხმება:
(ა) შეურეველი პროდუქტების ქვეშ - სუფთა პროდუქტები, მინარევების შემცველი ან მათ
გარეშე
(ბ) შერეული პროდუქტების ქვეშ:
(1) პროდუქტები მითითებული ზემოთ (ა) პუნქტში წყალში ან სხვა გამსხნელით გახსნილი
(2) პროდუქტები მითითებული ზემოთ (ა) და (ბ) (1) პუნქტებში სტაბილიზატორის
დამატებით, რაც აუცილებელი მათი შენახვის ან ტრანსპორტირებისთვის; და
(3) პროდუქტები მითითებული ზემოთ (ა),( ბ) (1) და (ბ) (2) სხვა ნებისმიერი დანამატით.
2. 3003 60 და 3004 60 ჩაირთვება სამკურნალო საშუალებები ორალურად მისაღები
არტემიზინის (INN) შემცველობით სხვა ფარმაცევტულ აქტიურ ნივთიერებებითან კომბინაციაში ან
ნებისმიერი შემდეგი აქტიური (მოქმედი) ნივთიერებების შემცველობით, კომბინირებულს ან
არაკომბინირებულს აქტიურ ფარმაცევტულ ნივთიერებებთან: amodiaquine (INN); artelinic acid or its
salts; artenimol (INN); artemotil (INN); artemether (INN); artesunate (INN); chloroquine (INN);
dihydroartemisinin (INN); lumefantrine (INN); mefloquine (INN); piperaquine (INN); pyrimethamine (INN)
or sulfadoxine (INN).
დამატებითი შენიშვნები

1. 3004 სასაქონლო პოზიციაში ჩაირთვება მცენარეული სამკურნალო პრეპარატები და
პრეპარატები შემდეგი აქტიური ნივთიერებების ფუძეზე: ვიტამინების, მინერალების, შეუცვლელი
ამინომჟავებზის ან ცხიმოვანი მჟავების, საცალო ვაჭრობისთვის შეფუთვებში. ეს პრეპარატები
ჩაირთვება 3004 სასაონლო პოზიციაში თუ მათ გააჩნიათ ეტიკეტზე, შეფუთვაზე ან თანმხლებ,
მომხმარებლის ინსტრუქციაში შემდეგი მითითებები:
(ა) კონკრეტული დაავადებები, სნეულებები და მათი სიმპტომები, რისთვისაც უნდა იქნას
გამოყენებული პროდუქტი;
(ბ) მასში შემავალი აქტიური ნივთირებების ან ნივთიერებების კონცენტრაცია;
(გ) დოზირება; აგრეთვე
(დ) მიღების მეთოდი.
ამ სასაქონლო პოზიციაში შედის ჰომეოპათიური სამკურნალო საშუალებები როდესაც ისინი
აკმაყოფილებენ ზემოხსენებულ (ა), (გ) და (დ) პირობებს.
ვიტამინების, მინერალების, შეუცვლელი ამინომჟავების ან ცხიმოვანი მჟავების საფუძველზე
მომზადებული პრეპარატების შემთხვევაში ეტიკეტზე მითითებულ რეკომენდებული დღიური
დოზის ერთ-ერთი დონე უნდა იყოს უფრო მაღალი ვიდრე რეკომენდებული დღიური ნორმა
ჯამრთელობის საერთო მდგომარეობის მხარდაჭერისთვის, ყოფიერებისთვის.
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

ჯირკვლები და სხვა ორგანოები, განკუთნილი ორგანოთერაპიისათვის, გამომშრალი, ფხვნილად
დაქუცმაცებული ან დაუქუცმაცებელი; ჯირკვლებისა ან სხვა ორგანოების ან მათი სეკრეტების
3001

ექსტრაქტები, განკუთვნილი ორგანოთერაპიისათვის; ჰეპარინი და მისი მარილები; სხვა ნივთიერებები
ადამიანური

ან

ცხოველური

წარმოშობისა,

განკუთვნილი

თერაპიული

ან

პროფილაქტიკური

მიზნებისათვის, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:
3001 20

– ჯირკვლების, დანარჩენი ორგანოებისა ან მათი სეკრეტების ექსტრაქტები:

3001 20 100 00

– – ადამიანური წარმოშობის

—

3001 20 900 00

– – დანარჩენი

—

3001 90

– დანარჩენი:

3001 90 200 00

– – ადამიანური წარმოშობის

—

– – დანარჩენი:
3001 90 910 00

– – – ჰეპარინი და მისი მარილები

—

3001 90 980 00

– – – დანარჩენი

—

სისხლი ადამიანისა; სისხლი ცხოველებისა, მომზადებული თერაპიული, პროფილაქტიკური ან
დიაგნოსტიკური მიზნებით გამოსაყენებლად; იმუნური შრატები და სისხლის დანარჩენი ფრაქციები და
3002

იმუნოლოგიური პროდუქტები, როგორც მოდიფიცირებული ასევე

მიღებული ბიოტექნოლოგიური

გზით; ვაქცინები, ტოქსინები, მიკროორგანიზმების კულტურები (საფუარების გარდა) და ანალოგიური
პროდუქტები:
– იმუნური შრატები, სისხლის სხვა ფრაქციები და

იმუნოლოგიური პროდუქტები, როგორც

მოდიფიცირებული ასევე მიღებული ბიოტექნოლოგიური გზით:
3002 11 000 00

– – ტესტ კომპლეტები მალარიის დიაგნოსტიკისთვის

—

3002 12 000 00

– – იმუნური შრატები და სისხლის დანარჩენი ფრაქციები

—

3002 13 000 00
3002 14 000 00
3002 15 000 00

– – იმუნური პროდუქტები, შეურეველი, დაუფასოვებელი დოზირებული წამლის ფორმებად ან საცალო
ვაჭრობისთვის განკუთვნილ ფორმებად ან საფუთავებად
– – იმუნური პროდუქტები, შერეული, დაუფასოვებელი დოზირებული წამლის ფორმებად ან საცალო
ვაჭრობისთვის განკუთვნილ ფორმებად ან საფუთავებად
– – იმუნური პროდუქტები, დაფასოვებული დოზირებული წამლის ფორმებად ან საცალო ვაჭრობისთვის
განკუთვნილ ფორმებად ან საფუთავებად

—
—
—

3002 19 000 00

– – დანარჩენი

—

3002 20 000 00

– ვაქცინები ადამიანებისათვის

—

3002 30 000 00

– ვაქცინები ვეტერინარული

3002 90

– დანარჩენი:

3002 90 100 00

– – ადამიანის სისხლი

3002 90 300 00

– – ცხოველების სისხლი, დამზადებული პროფილაქტიკური, თერაპიული ან დიაგნოსტიკური
მიზნებისათვის

—

—
—

3002 90 500 00

– – მიკროორგანიზმების კულტურები

—

3002 90 900 00

– – დანარჩენი

—

სამკურნალო საშუალებები (3002, 3005 ან 3006 სასაქონლო პოზიციის საქონლის გარდა), შედგენილი ორი
3003

ან მეტი კომპონენტის ნარევისაგან, თერაპიული ან პროფილაქტიკური მიზნებით გამოსაყენებლად,
ოღონდ დაუფასოებელი დოზირებული სამკურნალო ფორმების სახით ან საფუთავებში საცალო
გაყიდვისათვის:

3003 10 000 00
3003 20 000 00

– პენიცილინებისა ან პენიცილანმჟავას სტრუქტურის მქონე მათი წარმოებულების შემცველობით, ან
სტრეპტომიცინისა ან მათი წარმოებულების შემცველობით
– დანარჩენი ანტიბიოტიკების შემცველობით

—
—

– დანარჩენი, ჰორმონების ან 2937 სასაქონლო პოზიციის დანარჩენი პროდუქტების შემცველობით:
3003 31 000 00

– – ინსულინის შემცველობით

—

3003 39 000 00

– – დანარჩენი

—

– დანარჩენი, ალკალოიდების ან მათი წარმოებულების შემცველობით:
3003 41 000 00

– – ეფედრინის ან მისი მარილების შემცველობით

—

3003 42 000 00

– – პსევდოეფედრინის (INN) pseudoephedrine (INN) ან მისი მარილების შემცველობით

—

3003 43 000 00

– – ნორეფედრინის ან მისი მარილების შემცველობით

—

3003 49 000 00

– – დანაჩენი

—

3003 60 000 00
3003 90 000 00

– დანარჩენი, მალარიის საწინააღმდეგო აქტიური (მოქმედი) ნივთიერებების შემცველი, მითითებული 30ე ჯგუფის სუბპოზიციების შენიშვნების 2 პუნქტში
– დანარჩენი

—
—

სამკურნალო საშუალებები (3002, 3005 ან 3006 სასაქონლო პოზიციის სამკურნალო საშუალებების გარდა),
3004

შედგენილი შერეული ან შეურეველი პროდუქტებისაგან თერაპიული ან პროფილაქტიკური მიზნებით
გამოსაყენებლად, დაფასოებული დოზირებული სამკურნალო ფორმების სახით (ტრანსდერმალური
სისტემების ფორმით სამკურნალო საშუალებების ჩათვლით) ან საფუთავებში საცალო გაყიდვისათვის:

3004 10 000 00
3004 20 000 00

– პენიცილინების ან პენიცილანმჟავას სტრუქტურის მქონე მათი წარმოებულების შემცველობით, ან
სტრეპტომიცინებისა ან მათი წარმოებულების შემცველობით
– დანარჩენი, ანტიბიოტიკების შემცველობით

—
—

– დანარჩენი, ჰორმონების ან 2937 სასაქონლო პოზიციის დანარჩენი პროდუქტების შემცველობით:
3004 31 000 00
3004 32 000 00
3004 39 000 00

– – ინსულინის შემცველობით
– – თირკმელზედა ქერქის ჰორმონების, მათი წარმოებულებისა და სტრუქტურული ანალოგების
შემცველობით
– – დანარჩენი

—
—
—

– დანარჩენი, ალკალოიდებისა ან მათი წარმოებულების შემცველობით:
3004 41 000 00

– – ეფედრინის ან მისი მარილების შემცველობით

—

3004 42 000 00

– – პსევდოეფედრინის (INN) pseudoephedrine (INN) ან მისი მარილების შემცველობით

—

3004 43 000 00

– – ნორეფედრინის ან მისი მარილების შემცველობით

—

3004 49 000 00

– – დანარჩენი

—

3004 50 000 00
3004 60 000 00
3004 90 000 00

– სამკურნალო საშუალებები დანარჩენი, ვიტამინებისა ან 2936 სასაქონლო პოზიციის სხვა პროდუქტების
შემცველობით
– დანარჩენი, მალარიის საწინააღმდეგო აქტიური (მოქმედი) ნივთიერებების შემცველი, მითითებული 30ე ჯგუფის სუბპოზიციების შენიშვნების 2 პუნქტში
– დანარჩენი

—
—
—

ბამბა, მარლა, ბინტები და ანალოგიური ნაწარმი (მაგალითად, გადასახვევი მასალა, ლეიკოსალბუნები,
3005

ცხელსაფენები), გაჟღენთილი ან დაფარული ფარმაცევტული ნივთიერებებით ან საცალო ვაჭრობისათვის
ფორმებში ან საფუთავებში დაფასოებული, განკუთვნილი მედიცინაში, ქირურგიაში, სტომატოლოგიაში
ან ვეტერინარიაში გამოსაყენებლად:

3005 10 000 00

– ადჰეზიური გადასახვევი მასალა და მწებვარე ზედაპირის მქონე დანარჩენი მასალები

—

3005 90

– დანარჩენი:

3005 90 100 00

– – ბამბა და ბამბის ნაწარმი

—

– – დანარჩენი:
– – – ტექსტილის მასალისაგან:
3005 90 310 00

– – – – მარლა და მარლის ნაწარმი

—

3005 90 500 00

– – – – დანარჩენი

—

3005 90 990 00

– – – დანარჩენი

—

3006

ფარმაცევტული პროდუქცია, მოხსენიებული მოცემული ჯგუფის 4 შენიშვნაში:
– ქირურგიული სტერილური კეტგუტი, ანალოგიური სტერილური მასალები ნაკერების დასადებად
(ქირურგიული ან სტომატოლოგიური სტერილური გაწოვადი ძაფების ჩათვლით) და სტერილური
ადჰეზიური ქსოვილები ჭრილობების ქირურგიული დახურვისთვის; სტერილური ლამინარია და

3006 10

სტერილური

ტამპონები

სტომატოლოგიური

ლამინარიისაგან;

სისხლის

შემაჩერებელი

სტერილური

აბსორბციული

საშუალებები

(ჰემოსტატიკები);

ქირურგიული
ქირურგიული

ან
ან

სტომატოლოგიური სტერილური ადჰეზიური ბარიერები გაწოვადი ან გაუწოვადი:
3006 10 100 00

– – ქირურგიული სტერილური კეტგუტი

—

3006 10 300 00

– – ქირურგიული ან სტომატოლოგიური სტერილური ადჰეზიური ბარიერები გაწოვადი ან გაუწოვადი

—

3006 10 900 00

– – დანარჩენი

—

3006 20 000 00

– რეაგენტები სისხლის ჯგუფის დასადგენად

—

3006 30 000 00
3006 40 000 00
3006 50 000 00
3006 60 000 00

– კონტრასტული პრეპარატები რენტგენოგრაფიული გამოკვლევებისათვის; დიაგნოსტიკური რეაგენტები,
განკუთვნილი ავადმყოფის ორგანიზმში შესაყვანად
–

კბილის

ცემენტები

და

კბილების

დასაპლომი

დანარჩენი

მასალები,

ცემენტები

ძვლის

რეკონსტრუირებისათვის
– სანიტარული ჩანთები და ნაკრებები პირველი დახმარების გასაწევად

—
—
—

– ქიმიური კონტრაცეპტული საშუალებები ჰორმონების, 2937 სასაქონლო პოზიციის დანარჩენი
პროდუქტების ან სპერმიციდების ფუძეზე

—

– პრეპარატები გელის სახით, მედიცინაში ან ვეტერინარიში გამოსაყენებელი ტანის ნაწილების
3006 70 000 00

წასასმელად ქირურგიული ოპერაციებისა ან ფიზიკური გამოკვლევების პროცესში ან დამაკავშირებელი

—

აგენტების სახით ტანსა და სამედიცინო ინსტრუმენტებს შორის
– დანარჩენი:
3006 91 000 00
3006 92 000 00

– – მოწყობილებები,

იდენტიფიცირებული,

როგორც

მოწყობილობები

მოხმარებისათვის
– – მოხმარებისათვის უვარგისი ფარმაცევტული საშუალებები

განკუთვნილი

სტომური

—
—

ჯგუფი 31
სასუქები
შენიშვნები:
1. მოცემულ ჯგუფში არ ჩაირთვება:
ა) ცხოველების სისხლი (0511 სასაქონლო პოზიცია);
ბ) განსაზღვრული ქიმიური შედგენილობის ცალკეული ნაერთები (2(ა), 3(ა), 4(ა) ან 5
შენიშვნებში მითითებულების გარდა); ან
გ) კალიუმის ქლორიდის ხელოვნურად გამოყვანილი კრისტალები (ოპტიკური ელემენტების
გარდა), თითოეული მასით არანაკლები 2,5 გ-ისა, ჩართული 3824 სასაქონლო პოზიციაში; კალიუმის
ქლორიდის ოპტიკური ელემენტები (9001 სასაქონლო პოზიცია).
2. 3102 სასაქონლო პოზიციაში ჩაირთვება მხოლოდ შემდეგი საქონელი იმ პირობით, რომ
ისინი არ არიან დაფასოებული ფორმებში ან საფუთავებში, როგორც ეს გათვალისწინებულია 3105
სასაქონლო პოზიციაში:

ა) საქონელი, რომელიც შეესაბამება ერთ-ერთ, ქვემოთ მოტანილ აღწერილობას:
(1) ნატრიუმის ნიტრატი მინარევებით ან მინარევების გარეშე;
(2) ამონიუმის ნიტრატი მინარევებით ან მინარევების გარეშე;
(3) ამონიუმის სულფატის და ამონიუმის ნიტრატის ორმაგი მარილები მინარევებით ან
მინარევების გარეშე;
(4) ამონიუმის სულფატი მინარევებით ან მინარევების გარეშე;
(5) კალციუმისა და ამონიუმის ნიტრატების ორმაგი მარილები (მინარევებით ან მინარევების
გარეშე) ან ნარევები;
(6) კალციუმისა და მაგნიუმის ნიტრატების ორმაგი მარილები (მინარევებით ან მინარევების
გარეშე) ან ნარევები;
(7) კალციუმის ციანამიდი მინარევებით ან მინარევების გარეშე, ცხიმით დამუშავებული ან
დაუმუშავებელი;
(8) შარდოვანა მინარევებით ან მინარევების გარეშე.
ბ) სასუქები, შედგენილი 2(ა) შენიშვნაში მითითებული ნებისმიერი ნივთიერებების
ნარევებისგან.
გ) სასუქები, შედგენილი ამონიუმის ქლორიდისა ან 2(ა) ან 2(ბ) შენიშვნაში მითითებული სხვა
ნებისმიერი ნივთიერებისაგან, ცარცთან, თაბაშირთან ან სხვა ისეთ არაორგანულ ნივთიერებებთან
შერეული, რომლებიც არ წარმოადგენენ სასუქებს.
დ) თხევადი სასუქები, შედგენილი 2. ა) (2) ან 2. ა) (8) შენიშვნაშის სუბპარაგრაფში აღნიშნული
საქონლისაგან, ან ამ საქონლის ნარევები წყალხსნარში ან ამიაკის ხსნარში.
3. 3103 სასაქონლო პოზიციაში ჩაირთვება მხოლოდ შემდეგი საქონელი იმ პირობით, თუ ის არ
არის დაფასო-ებული ფორმებში ან საფუთავებში, როგორც ეს გათვალისწინებულია 3105 სასაქონლო
პოზიციაში:
ა) საქონელი, რომელიც შეესაბამება ქვემოთ მოყვანილ ამა თუ იმ აღწერილობას:
(1) ძირითადი წიდა;
(2) 2510 სასაქონლო პოზიციის ბუნებრივი ფოსფატები, კალცინირებული ან დამუშავებული
უფრო მაღალ ტემპერატურაზე, ვიდრე ეს აუცილებელია მინარევების მოსაცილებლად;
(3) სუპერფოსფატი (მარტივი, ორმაგი ან სამმაგი);
(4) კალციუმის ჰიდროორთოფოსფატი, ფთორის შემცველობით არანაკლებ 0,2 მას.%-ისა
მშრალ უწყლო პროდუქტზე გადაანგარიშებით.
ბ) სასუქები, შედგენილი 3(ა) შენიშვნაში მითითებული ნებისმიერი საქონლის ნარევებისაგან,
ფთორის ზღვრული შემცველობის გაუთვალისწინებლად.
გ) სასუქები, შედგენილი 3(ა) ან 3(ბ) შენიშვნაში მითითებული ნებისმიერი საქონლისაგან,
ფთორის ზღვრუ-ლი შემცველობის გაუთვალისწინებლად, ცარცთან, თაბაშირთან ან სხვა
არაორგანულ ნივთიერებებთან შერეული, რომლებიც არ წარმოადგენენ სასუქებს.
4. 3104 სასაქონლო პოზიციაში ჩაირთვება მხოლოდ შემდეგი საქონელი, იმ პირობით, რომ ის
არ არის დაფასოებული ფორმებში ან საფუთავებში, როგორც ეს გათვალისწინებულია 3105
სასაქონლო პოზოციაში:
ა) საქონელი, რომელიც შეესაბამება ქვემოთ მოყვანილ ამა თუ იმ აღწერილობას:
(1) კალიუმის დაუმუშავებელი მარილები (მაგალითად, კარნალიტი, კაინიტი და სილვინი);
(2) კალიუმის ქლორიდი მინარევებით ან მინარევების გარეშე, ზემოთ 1(გ) შენიშვნაში
მითითებულის გამოკლებით;
(3) კალიუმის სულფატი მინარევებით ან მინარევების გარეშე;

(4) მაგნიუმ-კალიუმის სულფატი მინარევებით ან მინარევების გარეშე.
ბ) სასუქები, შედგენილი ზემოთ 4(ა) შენიშვნაში აღნიშნული ნებისმიერი ნივთიერებების
ნარევებისაგან.
5.

ამონიუმის

დიჰიდროორთოფოსფატი

(მონოამონიუმფოსფატი)

და

დიამონიუმის

ჰიდროორთოფოსფატი (დიამონიუმფოსფატი), მინარევებით ან მინარევების გარეშე, აგრეთვე ამ
ნივთიერებების ნარევები ჩაირთვება 3105 სასაქონლო პოზიციაში.
6. 3105 სასაქონლო პოზიციაში ტერმინი „დანარჩენი სასუქები“ აღნიშნავს მხოლოდ საქონელს,
რომელიც გამოყენებულია როგორც სასუქი და ძირითად კომპონენტად შეიცავს ერთ-ერთს მაინც
შემდეგი მკვებავი ელემენტებიდან: აზოტს, ფოსფორს ან კალიუმს.
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

სასუქები ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობისა, შერეული ან შეურეველი, ქიმიურად დამუშავებული
3101 00 000 00

ან დაუმუშავებელი; სასუქები, მიღებული მცენარეული ან ცხოველური წარმოშობის პროდუქტების

—

შერევით ან ქიმიური დამუშავებით
3102

სასუქები მინერალური ან ქიმიური, აზოტოვანი:

3102 10

– შარდოვანა, მათ შორის წყალხსნარში:

3102 10 100 00

– – შარდოვანა, აზოტის შემცველობით 45 მას.%-ზე მეტი მშრალ უწყლო პროდუქტზე გადაანგარიშებით

კგ N

3102 10 900 00

– – დანარჩენი

კგ N

– ამონიუმის სულფატი; ამონიუმის სულფატისა და ამონიუმის ნიტრატის ორმაგი მარილები და ნარევები:
3102 21 000 00

– – ამონიუმის სულფატი

კგ N

3102 29 000 00

– – დანარჩენი

კგ N

3102 30

– ამონიუმის ნიტრატი, მათ შორის წყალხსნარში:

3102 30 100 00

– – წყალხსნარში

კგ N

3102 30 900 00

– – დანარჩენი

კგ N

3102 40

– ამონიუმის ნიტრატის ნარევები კალციუმის კარბონატთან ან სხვა არაორგანულ ნივთიერებებთან,
რომლებიც არ წარმოადგენენ სასუქებს:

3102 40 100 00

– – აზოტის შემცველობით არა უმეტეს 28 მას.%-ისა

კგ N

3102 40 900 00

– – აზოტის შემცველობით 28 მას.%-ზე მეტი

კგ N

3102 50 00

– ნატრიუმის ნიტრატი:

3102 50 001 00

– – ნატრიუმის ბუნებრივი ნიტრატი

3102 50 009 00

– – დანარჩენი

კგ N

3102 60 000 00

– კალციუმის ნიტრატისა და ამონიუმის ნიტრატის ორმაგი მარილები და ნარევები

კგ N

3102 80 000 00

– შარდოვანასი და ამონიუმის ნიტრატის ნარევები წყალხსნარში ან ამონიუმის ხსნარში

კგ N

3102 90 000 00

– დანარჩენი, წინა სუბპოზიციებში მიუთითებელი ნარევების ჩათვლით

კგ N

3103

სასუქები მინერალური ან ქიმიური, ფოსფოროვანი:

—

– სუპერფოსფატები:
3103 11 000 00

– – დიფოსფორის პენტაოქსიდის (P2O5) შემცველობით 35 მას.% ან მეტი

კგ P2O5

3103 19 000 00

– – დანარჩენი

კგ P2O5

3103 90 000 00

– დანარჩენი

კგ P2O5

3104

სასუქები მინერალური ან ქიმიური, კალიუმიანი:

3104 20

– კალიუმის ქლორიდი:

3104 20 100 00
3104 20 500 00
3104 20 900 00

– – კალიუმის შემცველობით K2O-ზე გადაანგარიშებით არა უმეტეს 40 მას.%-ისა მშრალ უწყლო
პროდუქტში
– – კალიუმის შემცველობით K2O-ზე გადაანგარიშებით 40 მას.%-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 62 მას.%-ისა
მშრალ უწყლო პროდუქტში
– – კალიუმის შემცველობით K2O-ზე გადაანგარიშებით 62 მას.%-ზე მეტი მშრალ უწყლო პროდუქტში

კგ K2O
კგ K2O
კგ K2O

3104 30 000 00

– კალიუმის სულფატი

კგ K2O

3104 90 000 00

– დანარჩენი

კგ K2O

სასუქები მინერალური ან ქიმიური, ორი ან სამი მკვებავი ელემენტის: აზოტის, ფოსფორის და კალიუმის
3105

შემცველობით; დანარჩენი სასუქები; ამ ჯგუფის საქონელი აბებად ან ანალოგიურ ფორმებში ან
საფუთავებში ბრუტო-მასით არა უმეტეს 10 კგ-ისა:

3105 10 000 00

– მოცემული ჯგუფის საქონელი აბებში ან ანალოგიურ ფორმებში ან საფუთავებში, ბრუტო-მასით არა
უმეტეს 10 კგ-ისა

—

– სასუქები მინერალური ან ქიმიური, სამი მკვებავი ელემენტის - აზოტის, ფოსფორისა და კალიუმის

3105 20

შემცველობით:

3105 20 100 00

– – აზოტის შემცველობით 10 მას.%-ზე მეტი მშრალ უწყლო პროდუქტზე გადაანგარიშებით

—

3105 20 900 00

– – დანარჩენი

—

3105 30 000 00

– დიამონიუმის წყალბადფოსფატი (დიამონიუმის ფოსფატი)

—

3105 40 000 00

– ამონიუმის დიწყალბადფოსფატი (მონოამონიუმის ფოსფატი) და მისი ნარევები ამონიუმის
წყალბადფოსფატთან (დიამონიუმის ფოსფატთან)

—

– მინერალური ან ქიმიური სასუქები დანარჩენი, ორი მკვებავი ელემენტის - აზოტისა და ფოსფორის
შემცველობით:
3105 51 000 00

– – ნიტრატებისა და ფოსფატების შემცველობით

—

3105 59 000 00

– – დანარჩენი

—

3105 60 000 00

– სასუქები მინერალური ან ქიმიური, ორი მკვებავი ელემენტის - ფოსფორისა და კალიუმის შემცველობით

—

3105 90

– დანარჩენი:

3105 90 200 00

– – აზოტის შემცველობით 10 მას.%-ზე მეტი მშრალ უწყლო პროდუქტზე გადაანგარიშებით

—

3105 90 800 00

– – დანარჩენი

—

ჯგუფი 32
სათრიმლავი ან საღებავი ექსტრაქტები;
ტანინები და მათი წარმოებულები; საღებარები, პიგმენტები და დანარჩენი საღებარი
ნივთიერებები; საღებავები და ლაქები; ფითხები და სხვა მასტიკები; პოლიგრაფიული საღებავი,
მელნები, ტუში

შენიშვნები:
1. მოცემულ ჯგუფში არ ჩაირთვება:
ა) ცალკეული ელემენტები ან განსაზღვრული ქიმიური შედგენილობის ნაერთები (გარდა 3203
ან 3204 სასაქონლო პოზიციაში ჩართული არაორგანული პროდუქტების, ლუმინოფორების სახით
გამოსაყენებელი არაორგანული პროდუქტების (სასაქონლო პოზიცია 3206), ლხობილი კვარცისაგან
მიღებული მინის ან სხვა ლხობილი 3207 სასაქონლო პოზიციაში მითითებული ფორმების მქონე
ლხობილი კაჟმიწებისაგან, აგრეთვე 3212 სასაქონლო პოზიციის საცალო ვაჭრობისათვის ფორმებში
ან საფუთავებში დაფასოებული საღებარებისა და სხვა საღებარი ნივთიერებებისა);
ბ) ტანატები ან ტანინების სხვა წარმოებულები 2936–2939, 2941 ან 3501–3504 სასაქონლო
პოზიციების პროდუქტებისა; ან
გ) ასფალტური მასტიკები ან სხვა ბიტუმიანი მასტიკები (სასაქონლო პოზიცია 2715).
2. 3204 სასაქონლო პოზიციაში ჩაირთვება დიაზონის სტაბილიზებული მარილების ნარევები
და აზოსაღებარების მისაღები კომპონენტები.
3. 3203–3206 სასაქონლო პოზიციებში ჩაირთვება პროდუქტები, დამზადებული საღებარი
ნივთიერებების ფუძეზე (3206 სასაქონლო პოზიციის შემთხვევაში 2530 სასაქონლო პოზიციის ან 28

ჯგუფის საღებარი პიგმენტების, ლითონის ფანტელებისა ან ლითონის ფხვნილების ჩათვლით),
ნებისმიერი მასალის შესაღებად ან კომპონენტების სახით გამოსაყენებლად საღებარი საშუალებების
წარმოებაში. ამ სასაქონლო პოზიციებში არ ჩაირთვება პიგმენტები, დისპერგირებული უწყლო
გარემოში, თხევადი ან პასტისებრი, გამოსაყენებელი საღებავების წარმოებაში, მინანქრების
(სასაქონლო პოზიცია 3212) ან 3207–3210, 3212, 3213 და 3215 სასაქონლო პოზიციების სხვა
პროდუქტების ჩათვლით.
4. 3208 სასაქონლო პოზიციაში ჩაირთვება ხსნარები (კოლოდიუმების გარდა), შედგენილი
3901–3913

სასაქონლო

პოზიციების

ნებისმიერი

პროდუქტებისაგან

აქროლად

ორგანულ

გამხსნელებში, თუ გამხსნელის შემცველობა აჭარბებს ხსნარის მასის 50% -ს.
5. ტერმინი „საღებარი ნივთიერება“ მოცემული ჯგუფის ფარგლებში არ ეხება ზეთოვანი
საღებავების შესავსე-ბად გამოსაყენებელ პროდუქტებს, მიუხედავად იმისა, გამოსადეგია თუ არა
ისინი წებოვანი საღებავებისთვის.
6. ტერმინი „სატვიფრი კილიტა“ 3212 სასაქონლო პოზიციაში ნიშნავს მხოლოდ თხელ
ფურცლოვან მასალას, გამოსაყენებელს ანაბეჭდების დასატანად, მაგალითად, წიგნების ყდებზე ან
ქუდების ლენტებზე, და რომელიც შედგება:
ა) ლითონის ფხვნილისაგან (ძვირფასი ლითონის ფხვნილის ჩათვლით) ანდა წებოთი,
ჟელატინით ან სხვა შემაწებებელი ნივთიერებით აგლომერირებული პიგმენტისაგან; ან
ბ) ლითონისაგან (ძვირფასი ლითონის ჩათვლით) ან ნებისმიერი მასალის ფურცლოვანი
ფუძეშრის ზედაპირზე დატანილი პიგმენტისაგან.
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

3201

მცენარეული წარმოშობის სათრიმლავი ექსტრაქტები; ტანინები და მათი მარილები, მარტივი და რთული
ეთერები და სხვა წარმოებულები:

3201 10 000 00

– კვებრახოს ექსტრაქტი

—

3201 20 000 00

– აკაციის ექსტრაქტი

—

3201 90

– დანარჩენი:

3201 90 200 00
3201 90 900 00

– – თუთუბოს ექსტრაქტი, მსხვილქერცლოვანი მუხის ექსტრაქტი, მუხის ექსტრაქტი ან წაბლის
ექსტრაქტი
– – დანარჩენი

—
—

ორგანული სათრიმლავი ნივთიერებები სინთეზური; არაორგანული სათრიმლავი ნივთიერებები;
3202

პრეპარატები თრიმვლისათვის, ბუნებრივი სათრიმლავი ნივთერებების შემცველობით ან მათ გარეშე;
ფერმენტული პრეპარატები წინასწარი თრიმვლისათვის:

3202 10 000 00

– ორგანული სათრიმლავი ნივთიერებები სინთეზური

—

3202 90 000 00

– დანარჩენი

—

საღებარი ნივთიერებები მცენარეული ან ცხოველური წარმოშობისა (საღებარი ექსტრაქტების ჩათვლით,
3203 00

ცხოველური ნახშირის გარდა), განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური შედგენილობისა;
პრეპარატები, დამზადებული მცენარეული ან ცხოველური წარმოშობის საღებარი ნივთიერებების
ფუძეზე, მითითებული მოცემული ჯგუფის 3 შენიშვნაში:

3203 00 100 00

– მცენარეული წარმოშობის საღებარი ნივთიერებები და პრეპარატები მათ ფუძეზე

—

3203 00 900 00

– ცხოველური წარმოშობის საღებარი ნივთიერებები და პრეპარატები მათ ფუძეზე

—

ორგანული საღებარი ნივთიერებები სინთეზური, განსაზღვრული ან განუსაზღვრელი ქიმიური
შედგენილობის; პრეპარატები, დამზადებული მოცემული ჯგუფის 3 შენიშვნაში მითითებული
3204

სინთეზური ორგანული საღებარი ნივთიერებების ფუძეზე; სინთეზური ორგანული პროდუქტები
ოპტიკური

სათეთრებელი

ან

ლუმინოფორების

სახით

გამოსაყენებელი,

განსაზღვრული

და

განუსაზღვრელი ქიმიური შედგენილობის:
– ორგანული საღებარი ნივთიერებები სინთეზური და პრეპარატები დამზადებული მათ ფუძეზე,
მითითებული მოცემული ჯგუფის 3 შენიშვნაში:
3204 11 000 00

– – დისპერსიული საღებარები და პრეპარატები, დამზადებული მათ ფუძეზე

—

3204 12 000 00

– – საღებარები მჟავური, წინასწარ ლითონიზებული ან არალითონიზებული და პრეპარატები
დამზადებული მათ ფუძეზე; ფერსაჭერი საღებარები და პრეპარატები, დამზადებული მათ ფუძეზე

—

3204 13 000 00

– – ძირითადი საღებარები და პრეპარატები, დამზადებული მათ ფუძეზე

—

3204 14 000 00

– – უშუალო საღებარები და პრეპარატები, დამზადებული მათ ფუძეზე

—

3204 15 000 00

– – კუბური საღებარები (მათ შორის გამოსაყენებელი პიგმენტების სახით) და პრეპარატები,
დამზადებული მათ ფუძეზე

—

3204 16 000 00

– – საღებარები ქიმიურად აქტიური და პრეპარატები, დამზადებული მათ ფუძეზე

—

3204 17 000 00

– – პიგმენტები და პრეპარატები, დამზადებული მათ ფუძეზე

—

3204 19 000 00

– – დანარჩენი (მათ შორის 3204 11 – 3204 19 სუბპოზიციების ორი ან მეტი საღებარი ნივთიერების ნარევები)

—

3204 20 000 00

– ორგანული პროდუქტები სინთეზური, გამოსაყენებელი ოპტიკური სათეთრებლების სახით

—

3204 90 000 00

– დანარჩენი

—

3205 00 000 00

ფერადი ლაქები; პრეპარატები ფერადი ლაქების ფუძეზე, მითითებული მოცემული ჯგუფის 3 შენიშვნაში

—

საღებარი ნივთიერებები დანარჩენი; პრეპარატები, მითითებული მოცემული ჯგუფის 3 შენიშვნაში,
3206

განსხვავებული 3203, 3204 ან 3205 სასაქონლო პოზიციებში მითითებული პრეპარატებისაგან;
არაორგანული

პროდუქტები

ლუმინოფორების

სახით

გამოსაყენებელი,

განსაზღვრული

ან

განუსაზღვრელი ქიმიური შედგენილობის:
– პიგმენტები და პრეპარატები, დამზადებული ტიტანის დიოქსიდის ფუძეზე:
3206 11 000 00

– – ტიტანის დიოქსიდის შემცველობით 80 მას.% ან მეტი მშრალ მასაზე გადაანგარიშებით

—

3206 19 000 00

– – დანარჩენი

—

3206 20 000 00

– პიგმენტები და პრეპარატები, დამზადებული ქრომის ნაერთების ფუძეზე

—

– დანარჩენი საღებარი ნივთიერებები და პრეპარატები:
3206 41 000 00

– – ულტრამარინი და პრეპარატები, დამზადებული მის ფუძეზე

—

3206 42 000 00

– – ლითოფონი და დანარჩენი პიგმენტები და პრეპარატები, დამზადებული თუთიის სულფიდის ფუძეზე

—

3206 49

– – დანარჩენი:

3206 49 100 00

– – – მაგნეტიტი

—

3206 49 700 00

– – – დანარჩენი

—

3206 50 000 00

– არაორგანული პროდუქტები, ლუმინოფორების სახით გამოსაყენებელი

—

მზა პიგმენტები, მინის ჩამხშობები და მზა საღებავები, მინისებრი ემალები და ჭიქურები, წარნაქები
3207

(შლიკერები), თხევადი საპრიალებლები და ანალოგიური პრეპარატები, კერამიკის, მინანქრისა ან მინის
წარმოების დროს გამოსაყენებელი; მინისებრი ფრიტა და სხვა მინა ფხვნილის, გრანულებისა ან
ფანტელების სახით:

3207 10 000 00

– მზა პიგმენტები, მინის ჩამხშობები, მზა საღებავები და ანალოგიური პრეპარატები

3207 20

– მინანქრები და ჭიქურები მინისებრი, ანგობები (შლიკერები) და ანალოგიური პრეპარატები:

3207 20 100 00

– – წარნაქები (შლიკერები)

—

3207 20 900 00

– – დანარჩენი

—

3207 30 000 00

– თხევადი საპრიალებლები და ანალოგიური პრეპარატები

—

3207 40

– მინისებური ფრიტა და სხვა მინა ფხვნილების, გრანულებისა ან ფანტელების სახით:

—

– – მინა ფანტელების სახით სიგრძით 0,1 მმ ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 3,5 მმ-სა და სისქით 2 მკმ ან მეტი,
3207 40 400 00

მაგრამ არა უმეტეს 5 მკმ-სა; მინა ფხვნილისა ან გრანულების სახით, სილიციუმის დიოქსიდის შემცველი

—

99 მას% ან მეტი
3207 40 850 00

– – დანარჩენი

—

საღებავები და ლაქები (ემალებისა და პოლიტურების ჩათვლით) სინთეზური პოლიმერების ან ქიმიურად
3208

მოდიფიცირებული ბუნებრივი პოლიმერების ფუძეზე, დისპერგირებული ან უწყლო გარემოში გახსნილი;
ხსნარები, მითითებული მოცემული ჯგუფის 4 შენიშვნაში:

3208 10

– რთული პოლიეთერების ფუძეზე:

3208 10 100 00

– – ხსნარები, მითითებული მოცემული ჯგუფის 4 შენიშვნაში

—

3208 10 900 00

– – დანარჩენი

—

3208 20

– აკრილისა ან ვინილის პოლიმერების ფუძეზე:

3208 20 100 00

– – ხსნარები, მითითებული მოცემული ჯგუფის 4 შენიშვნაში

—

3208 20 900 00

– – დანარჩენი

—

3208 90

– დანარჩენი:
– – ხსნარები, მითითებული მოცემული ჯგუფის 4 შენიშვნაში:

3208 90 110 00
3208 90 130 00
3208 90 190 00

– – – 2,2’-(ტრეტ-ბუთილიმინო)დიეთანოლისა და 4,4’-მეთილენდიციკლო გექსილდიიზოციანიტის
პოლიურეთანი ხსნარის სახით N,N-დიმეთილაცეტამიდში პოლიმერის შემცველობით 48 მას% ან მეტი
–

–

–

n-კრეზოლისა

და

დივინილბენზოლის

თანაპოლიმერი

ხსნარის

სახით

N,N-

დიტილმეთილაცეტატამიდში პოლიმერის შემცველობით 48 მას% ან მეტი
– – – დანარჩენი

—
—
—

– – დანარჩენი:
3208 90 910 00

– – – სინთეზური პოლიმერების ფუძეზე

—

3208 90 990 00

– – – ქიმიურად მოდიფიცირებული ბუნებრივი პოლიმერების ფუძეზე

—

3209

საღებავები და ლაქები (ემალებისა და პოლიტურების ჩათვლით) სინთეზური პოლიმერების ან ქიმიურად
მოდიფიცირებული ბუნებრივი პოლიმერების ფუძეზე, დისპერგირებული ან წყლიან გარემოში გახსნილი:

3209 10 100 00

– აკრილისა და ვინილის პოლიმერების ფუძეზე

—

3209 90 000 00

– დანარჩენი

—

3210 00

საღებავები და ლაქები დანარჩენი (ემალების, პოლიტურებისა და წებოვანი საღებავების ჩათვლით); მზა
წყლიანი პიგმენტები ტყავების გამოსაყვანად:

3210 00 100 00

– ზეთოვანი საღებავები და ლაქები (ემალებისა და პოლიტურების ჩათვლით)

—

3210 00 900 00

– დანარჩენი

—

3211 00 000 00

მზა სიკატივები

—

პიგმენტები (ლითონის ფხვნილებისა და ფანტელების ჩათვლით), უწყლო გარემოში დისპერგირებული,
3212

თხევადი ან პასტისებური, საღებავების (ემალების ჩათვლით) წარმოებაში გამოსაყენებელი; კილიტა
სატვიფრი; საღებარები და სხვა საღებარი ნივთიერებები, საცალო ვაჭრობისათვის ფორმებში ან
შესაფუთებში დაფასოებული:

3212 10 000 00

– კილიტა სატვიფრი

—

3212 90 000 00

– დანარჩენი

—

სამხატვრო საღებავები, მხატვრების, სტუდენტების მიერ ან აბრების გასაფორმებლად გამოსაყენებელი,
3213

ელფერის მოდიფიცირებისთვის, გასართობი საღებავები და ანალოგიური პროდუქტები აბებში, ტუბებში,
ქილებში, ფლაკონებში, თაბახებში ან ანალოგიურ ფორმებში ან საფუთავებში:

3213 10 000 00

– საღებავები ნაკრებებში

—

3213 90 000 00

– დანარჩენი

—

საგოზავები მინისა და საბაღე, ფისოვანი ცემენტები, შემავსებელი შედგენილობები და სხვა მასტიკები;
3214

ფითხები სამღებრო სამუშაოებისათვის; არაცეცხლგამძლე შედგენილობები ფასადების ზედაპირების,
შენობების შიდა კედლების, იატაკების, ჭერების მოსამზადებლად ან ანალოგიური:

3214 10

– საგოზავები მინისაა და საბაღე, ფისოვანი ცემენტები, შემავსებელი შედგენილობები და სხვა მასტიკები,
სამღებრო ფითხები:

3214 10 100 00

– – საგოზავები მინის და საბაღე, ფისოვანი ცემენტები, შემავსებელი შედგენილობები და სხვა მასტიკები

—

3214 10 900 00

– – ფითხები სამღებრო სამუშაოებისათვის

—

3214 90 000 00

– დანარჩენი

—

3215

საღებავი სასტამბო, მელანი ან ტუში საწერად ან სახატავად და დანარჩენი მელანი, კონცენტრირებული ან
არაკონცენტრირებული, მყარი ან არამყარი:
– საღებავი სასტამბო:

3215 11

– – შავი:
– – – მელნის კარტრიჯები (ინტეგრირებული საბეჭდი თავაკის გარეშე) 8443 31, 8443 32 ან 8443 39

3215 11 100 00

სასაქონლო სუბპოზიციის აპარატურაში ჩასაყენებლად, აგრეთვე მექანიკური ან ელექტრო კომპონენტების

—

ჩათვლით
3215 11 900 00

– – – დანარჩენი

3215 19

– – დანარჩენი:

—

– – – მელნის კარტრიჯები (ინტეგრირებული საბეჭდი თავაკის გარეშე) 8443 31, 8443 32 ან 8443 39
3215 19 100 00

სასაქონლო სუბპოზიციის აპარატურაში ჩასაყენებლად, აგრეთვე მექანიკური ან ელექტრო კომპონენტების

—

ჩათვლით
3215 19 900 00

– – – დანარჩენი

3215 90

– დანარჩენი:

—

– – მელნის კარტრიჯები (ინტეგრირებული საბეჭდი თავაკის გარეშე) 8443 31, 8443 32 ან 8443 39 სასაქონლო
3215 90 200 00

სუბპოზიციის აპარატურაში ჩასაყენებლად, აგრეთვე მექანიკური ან ელექტრო კომპონენტების ჩათვლით;

—

მყარი მელანი კონსტრუქტიულ ფორმებში 8443 31, 8443 32 ან 8443 39 სასაქონლო სუბპოზიციის
აპარატურაში ჩასაყენებლად

3215 90 700 00

– – დანარჩენი

—

ჯგუფი 33
ეთერზეთები და რეზინოიდები; პარფიუმერული, კოსმეტიკური და ტუალეტის საშუალებები
შენიშვნები:
1. მოცემულ ჯგუფში არ ჩაირთვება:
ა) 1301 ან 1302 სასაქონლო პოზიციის ბუნებრივი ძივთები ან მცენარეული ექსტრაქტები;
ბ) 3401 სასაქონლო პოზიციის საპონი ან სხვა პროდუქტები; ან
გ) ძივთის, მერქნისა ან სულფატის სკიპიდარი, ან 3805 სასაქონლო პოზიციის სხვა
პროდუქტები.
2. 3302 სასაქონლო პოზიციაში ტერმინი „სურნელოვანი ნივთიერებები“ ეხება მხოლოდ 3301
სასაქონლო

პოზიციის

ნივთიერებებს,

ამ

ნივთიერებებიდან

გამოყოფილ

სურნელოვან

კომპონენტებს ან სინთეზურ არომატულ ნივთიერებებს.
3. 3303–3307 სასაქონლო პოზიციებში ჩაირთვება, inter alia, შერეული ან შეურეველი
პროდუქტები (წყლის დისტილატებისა და ეთერზეთების წყალხსნარების გარდა), ამ სასაქონლო
პოზიციების საქონლის სახით გამოსაყენებლად ვარგისი და ასეთი მიზნებისათვის ჩვეულებრივი
სახით დაფასოებული საცალო ვაჭრობისათვის.
4. ტერმინი „პარფიუმერული, კოსმეტიკური ან ტუალეტის საშუალებები“ (3307 სასაქონლო
პოზიცია) ნიშნავს, inter alia, შემდეგ პროდუქტებს: პაკეტები სურნელოვანი ნივთიერებებით; წვის
დროს სუნის გამავრცელებელი ნელსურნელებანი; არომატიზებული ხელსახოცები და ქაღალდი,
გაჟღენთილი ან დაფარული კოსმეტიკური შედგენილობით; ხსნარები კონტაქტური ლინზებისა ან
თვალის პროტეზების შესანახად; ბამბა, ქეჩა ან ფეტრი და უქსოვადი ქსოვილები, გაჟღენთილი,
დაფარული ან დანამული პარფიუმერული ან კოსმეტიკური საშუალებებით; ტუალეტის
საშუალებები ცხოველებისათვის.
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

ეთერზეთები (ტერპენების შემცველი ან მათ გარეშე), კონკრეტებისა და აბსოლუტების ჩათვლით;
რეზინოიდები; ექსტრაჰირებული ეთერზეთები; ეთერზეთების კონცენტრატები ცხიმებში, აუქროლად
3301

ზეთებში, ცვილებში ან მსგავს პროდუქტებში, მიღებული ანფლერაჟის მეთოდით ან მაცერაციით;
ეთერზეთების დეტერპენიზაციის ტერპენული თანამდევი პროდუქტები; წყლის დისტილატები და
ეთერზეთების წყალხსნარები:
– ციტრუსების ნაყოფების ეთერზეთები:

3301 12

– – ფორთოხლის:

3301 12 100 00

– – – ტერპენების შემცველი

—

3301 12 900 00

– – – ტერპენების გარეშე

—

3301 13

– – ლიმონის:

3301 13 100 00

– – – ტერპენების შემცველი

—

3301 13 900 00

– – – ტერპენების გარეშე

—

3301 19

– – დანარჩენი:

3301 19 200 00

– – – ტერპენების შემცველი

—

3301 19 800 00

– – – ტერპენების გარეშე

—

– ეთერზეთები, ციტრუსების ნაყოფების ეთერზეთების გარდა:
3301 24

– – ბაღის პიტნის (Mentha piperita):

3301 24 100 00

– – – ტერპენების შემცველი

—

3301 24 900 00

– – – ტერპენების გარეშე

—

3301 25

– – პიტნის დანარჩენი სახეობების:

3301 25 100 00

– – – ტერპენების შემცველი

—

3301 25 900 00

– – – ტერპენების გარეშე

—

3301 29

– – დანარჩენი:
– – – მიხაკის, ნეროლისა და ილანგ-ილანგისა:

3301 29 110 00

– – – – ტერპენების შემცველი

—

3301 29 310 00

– – – – ტერპენების გარეშე

—

– – – დანარჩენი:
3301 29 410 00

– – – – ტერპენების შემცველი

—

– – – – ტერპენების გარეშე:
3301 29 710 00

– – – – – ნემსიწვერასი; ვეტივერიის; ჟასმინის

—

3301 29 790 00

– – – – – ლავანდის ან ლავანდინის

—

3301 29 910 00

– – – – – დანარჩენი

—

3301 30 000 00

– რეზინოიდები

—

3301 90

– დანარჩენი:

3301 90 100 00

– – ეთერზეთების დეტერპენიზაციის თანამდევი ტერპენული პროდუქტები

—

– – ექსტრაჰირებული ეთერზეთები:
3301 90 210 00

– – – ძირტკბილასა და სვიისაგან

—

3301 90 300 00

– – – დანარჩენი

—

3301 90 900 00

– – დანარჩენი

—

სურნელოვანი ნივთიერებების ნარევები და ნარევები (სპირტიანი ხსნარების ჩათვლით), ერთი ან მეტი
3302

ასეთი ნივთიერების ფუძეზე, გამოსაყენებელი სამრეწველო ნედლეულის სახით; სხვა პრეპარატები
სურნელოვანი ნივთიერებების ფუძეზე, გამოყენებული სასმელების წარმოებისათვის:

3302 10

– კვების მრეწველობაში ან სასმელების წარმოებისათვის გამოსაყენებელი:
– – სასმელების წარმოებისათვის გამოსაყენებელი:
– – – პრეპარატები, სასმელის დამახასიათებელი გემოსა და სუნის მიმცემი ყველა კომპონენტის
შემცველობით:

3302 10 100 00

– – – – სპირტის შემცველობით 0,5 მოც.%-ზე მეტი

—

– – – – დანარჩენი:
3302 10 210 00

– – – – – რძის ცხიმების, იზოგლუკოზას, გლუკოზას ან სახამებლის შემცველობის გარეშე, ან 1,5%-ზე
ნაკლები რძის ცხიმის, 5% საქაროზას ან იზოგლუკოზას, 5% გლუკოზას ან სახამებლის შემცველობით

—

3302 10 290 00

– – – – – დანარჩენი

—

3302 10 400 00

– – – დანარჩენი

—

3302 10 900 00

– – კვების მრეწველობაში გამოსაყენებელი

—

3302 90

– დანარჩენი:

3302 90 100 00

– – სპირტული ხსნარები

—

3302 90 900 00

– – დანარჩენი

—

3303 00

სუნამოები და ტუალეტის წყალი:

3303 00 100 00

– სუნამოები

—

3303 00 900 00

– ტუალეტის წყალი

—

კოსმეტიკური საშუალებები ან მაკიაჟის საშუალებები და კანის მოსავლელი საშუალებები (სამკურნალოს
3304

გარდა), გარუჯვის ან გარუჯვის საწინააღმდეგო საშუალებების ჩათვლით; მანიკიურისა ან პედიკიურის
საშუალებები:

3304 10 000 00

– საშუალებები ტუჩების მაკიაჟისათვის

—

3304 20 000 00

– საშუალებები თვალების მაკიაჟისათვის

—

3304 30 000 00

– საშუალებები მანიკიურისა ან პედიკიურისათვის

—

– დანარჩენი:
3304 91 000 00

– – პუდრი (კომპაქტურის ჩათვლით)

—

3304 99 000 00

– – დანარჩენი

—

3305

თმის საშუალებები:

3305 10 000 00

– შამპუნები

—

3305 20 000 00

– პერმანენტული დახვევისა ან თმის გასასწორებელი საშუალებები

—

3305 30 000 00

– თმის ლაქები

—

3305 90 000 00

– დანარჩენი

—

საშუალებები პირის ღრუს ან კბილების ჰიგიენისათვის, კბილის პროტეზების მაფიქსირებელი
3306

ფხვნილებისა და პასტების ჩათვლით; ძაფი, კბილებს შორის სივრცის გასაწმენდად (კბილის აბრეშუმი),
ინდივიდუალურად შეფუთული საცალო ვაჭრობისათვის:

3306 10 000 00

– კბილების საწმენდი საშუალებები

—

3306 20 000 00

– ძაფი, კბილებს შორის სივრცის გასაწმენდად (კბილის აბრეშუმი)

—

3306 90 000 00

– დანარჩენი

—

საშუალებები, პარსვამდე, პარსვის დროსა ან პარსვის შემდეგ გამოსაყენებელი, ინდივიდუალური
დანიშნულების დეზოდორანტები, შედგენილობები აბაზანის მისაღებად, თმების მოსაცილებელი და სხვა
3307

საპარფიუმერიო, კოსმეტიკური ან ტუალეტის საშუალებები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან
ჩაურთველი;

დეზოდორანტები

სათავსოებისათვის,

არომატიზებული

ან

არაარომატიზებული,

მადეზინფიცირებელი თვისების მქონე ან არმქონე:
3307 10 000 00

– საშუალებები, პარსვამდე, პარსვის დროს ან პარსვის შემდეგ გამოსაყენებელი

—

3307 20 000 00

– დეზოდორანტები და ანტიპერსპირანტები ინდივიდუალური დანიშნულებისათვის

—

3307 30 000 00

– არომატიზებული მარილები და სხვა შედგენილობები აბაზანების მისაღებად

—

– საშუალებები, სათავსოებში ჰაერის არომატიზებისა ან დეზოდორირებისათვის, რელიგიური
წესჩვეულებებისას გამოსაყენებელი კეთილსურნელებების ჩათვლით:
3307 41 000 00

– – ,,აგარბატი’’ და სხვა კეთილსურნელებანი, წვის დროს სუნის გამავრცელებელი

—

3307 49 000 00

– – დანარჩენი

—

3307 90 000 00

– დანარჩენი

—

ჯგუფი 34
საპონი, ზედაპირულად აქტიური ორგანული ნივთიერებები, სარეცხი საშუალებები, საპოხი
მასალები, ხელოვნური და მზა ცვილები, საწმენდი და საპრიალებელი შედგენილობები, სანთლები
და ანალოგიური ნაწარმი, საძერწი პასტები, პლასტილინი, „კბილსამკურნალო ცვილი“ და
შემადგენლობები თაბაშირის საფუძველზე კბილსამკურნალო მიზნებისათვის
შენიშვნები:
1. მოცემულ ჯგუფში არ ჩაირთვება:
ა) საკვები ნარევები ან მზა პროდუქტები, მიღებული ცხოველური ან მცენარეული ცხიმებისა
ან ზეთების საფუძველზე, ფორმების გასაპოხად გამოსაყენებელი (სასაქონლო პოზიცია 1517);
ბ) განსაზღვრული ქიმიური შედგენილობის ცალკეული ნაერთები; ან
გ) შამპუნები, კბილების საწმენდი საშუალებები, კრემები და ქაფები პარსვისათვის ან
შედგენილობები აბაზანის მისაღებად, საპნისა ან სხვა ზედაპირულად აქტიური ორგანული
ნივთიერებების შემცველობით (3305, 3306 ან 3307 სასაქონლო პოზიციები).
2. 3401 სასაქონლო პოზიციაში ტერმინი „საპონი“ გულისხმობს მხოლოდ წყალში ხსნად
საპონს. 3401 სასაქონლო პოზიციის საპონს და სხვა პროდუქტებს შეიძლება ჰქონდეთ დანამატები
(მაგალითად, მადეზინფეცირებელი საშუალებები, აბრაზიული ფხვნილები, შემავსებლები ან

სამკურნალო საშუალებები). პროდუქტები აბრაზიული ფხვნილების შემცველობით ჩაირთვება 3401
სასაქონლო პოზიციაში მხოლოდ ძელაკების, ნაჭრებისა ან ფიგურული ნაწარმის სახით. იგივე
პროდუქტები სხვა ფორმებით ჩართული არიან 3405 სასაქონლო პოზიციაში, როგორც „საწმენდი
ფხვნილები და ანალოგიური საშუალებები“.
3. 3402 სასაქონლო პოზიციაში „ზედაპირულად აქტიური ორგანული ნივთიერებები“
აღნიშნავს პროდუქტებს, რომლებიც 0,5% კონცენტრაციისას 20oC ტემპერატურაზე წყალთან
შერევისას და ამავე ტემპერატურაზე 1 სთ-ის განმავლობაში დაყოვნებით:
ა) იძლევიან გამჭვირვალე ან ნახევრად გამჭვირვალე სითხეს ან სტაბილურ ემულსიას
გაუხსნელი ნივთიერებების ამოვარდნის გარეშე; და
ბ) ამცირებენ წყლის ზედაპირულ დაჭიმულობას 4,5x10-2 ნ/მ (45 დინი/სმ)-მდე ან ნაკლები.
4. 3403 სასაქონლო პოზიციაში ტერმინი „ნავთობი და ნავთობპროდუქტები ბიტუმოვანი
ქანებისაგან მიღებული“ ნიშნავს პროდუქტებს, რომლებიც მითითებულია 27 ჯგუფის 2 შენიშვნაში.
5. 3404 სასაქონლო პოზიციაში, ქვემოთ მითითებული გამონაკლისების გათვალისწინებით,
ტერმინი „ხელოვნური და მზა ცვილები“ ნიშნავს მხოლოდ:
ა) წყალში ხსნად ან უხსნად, ქიმიური გზით მიღებულ ცვილისებრი ხასიათის ორგანულ
პროდუქტებს;
ბ) სხვადასხვა სახის ცვილების შერევით მიღებულ პროდუქტებს;
გ) ცვილისებრი ხასიათის, ერთი ან რამდენიმე სახის ცვილის ფუძეზე, და ცხიმების, ფისების,
მინერალური ნივთიერებების ან სხვა მასალების შემცველ პროდუქტებს.
მოცემულ სასაქონლო პოზიციაში არ ჩაირთვება:
ა) 1516, 3402 ან 3823 სასაქონლო პოზიციების პროდუქტები, მაშინაც კი, თუ მათ აქვთ
ცვილისებრი ხასიათი;
ბ) 1521 სასაქონლო პოზიციის ცხოველური ან მცენარეული წარმოშობის შეურეველი ცვილები,
გაწმენდილი ან გაუწმენდავი, შეღებილი ან შეუღებავი;
გ) 2712 სასაქონლო პოზიციის მინერალური ცვილები ან ანალოგიური პროდუქტები, შერეული
ან შეურეველი, ან მხოლოდ შეღებილი ან შეუღებავი; ან
დ) ცვილები, თხევად გარემოსთან შერეული, დისპერგირებული ან მასში გახსნილი (3405, 3809
და ა.შ. სასაქონლო პოზიციები).
შენიშვნა ქვესუბპოზიციისთვის:
3403 19 200 00 ქვესუბპოზიციაში - ბიო ფუძეზე (1) განისაზღვრება EN 16575 სტანდარტის
შესაბამისად.
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

საპონი; ზედაპირულად აქტიური ორგანული ნივთიერებები და საშუალებები, გამოსაყენებეული საპნად,
ძელაკების, ნაჭრებისა ან დაყალიბებული ნაწარმის სახით, საპნის შემცველი ან მის გარეშე; ზედაპირულად
3401

აქტიური ორგანული ნივთიერებები და კანის დასაბანი საშუალებები სითხისა ან კრემის სახით,
დაფასოებული საცალო ვაჭრობისათვის, საპნის შემცველი ან მის გარეშე; ქაღალდი, ბამბა, ქეჩა ან ფეტრი
და უქსოვადი მასალები, გაჟღენთილი ან დაფარული საპნით ან სარეცხი საშუალებით:
– საპონი და ზედაპირულად აქტიური ორგანული ნივთიერებები და საშუალებები ძელაკების, ნაჭრებისა
ან დაყალიბებული ნაწარმის ფორმით და ქაღალდი, ბამბა, ქეჩა, ფეტრი და უქსოვადი მასალები,
გაჟღენთილი ან დაფარული საპნით ან სარეცხი საშუალებით:

3401 11 000 00

– – ტუალეტის საპონი (სამკურნალო საშუალების შემცველი საპნის ჩათვლით)

—

3401 19 000 00

– – დანარჩენი

—

3401 20

– საპონი სხვა ფორმით:

3401 20 100 00

– – ფანტელები, ვაფლი, გრანულები ან ფხვნილები

—

3401 20 900 00

– – დანარჩენი

—

3401 30 000 00

– ზედაპირულად აქტიური ორგანული ნივთიერებები და კანის დასაბანი საშუალებები სითხისა ან კრემის
სახით და დაფასოებული საცალო ვაჭრობისათვის, საპნის შემცველი ან მის გარეშე

—

ზედაპირულად აქტიური ორგანული ნივთიერებები (საპნის გარდა); ზედაპირულად აქტიური
3402

საშუალებები, სარეცხი საშუალებები (დამხმარე სარეცხი საშუალებების ჩათვლით) და საწმენდი
საშუალებები საპნის შემცველი ან მის გარეშე (3401 სასაქონლო პოზიციის საშუალებების გარდა):
– ზედაპირულად აქტიური ორგანული ნივთიერებები, დაფასოებული ან დაუფასოებელი საცალო
ვაჭრობისათვის:

3402 11
3402 11 100 00

– – ანიონური:
– – – წყლის ხსნარი დინატრიუმის ალკილ[ოქსიდ(ბენზოსულფონატის)] შემცველობით 30 მას% ან მეტი,
მაგრამ არა უმეტეს 50 მას%-ისა

—

3402 11 900 00

– – – დანარჩენი

—

3402 12 000 00

– – კათიონური

—

3402 13 000 00

– – ნეინოგენური

—

3402 19 000 00

– – დანარჩენი

—

3402 20

– საშუალებები, დაფასოებული საცალო ვაჭრობისათვის:

3402 20 200 00

– – ზედაპირულად აქტიური საშუალებები

—

3402 20 900 00

– – სარეცხი და საწმენდი საშუალებები

—

3402 90

– დანარჩენი:

3402 90 100 00

– – ზედაპირულად აქტიური საშუალებები

—

3402 90 900 00

– – სარეცხი და საწმენდი საშუალებები

—

საპოხი მასალები (მათ შორის საპოხ-გამაცივებელი ემულსიები საჭრელი იარაღებისათვის, ჭანჭიკებისა და
ქანჩების

ამოხრახნის

გასაადვილებელი

საშუალებები,

ჟანგის

მოსაცილებელი

საშუალებები

ან

ანტიკოროზიული საშუალებები და ფორმებიდან ნაკეთობის ამოღების შესამსუბუქებელი პრეპარატები,
3403

დამზადებული საპოხების საფუძველზე) და საშუალებები, გამოსაყენებელი ტექსტილის მასალების,
ტყავის, ბეწვეულისა ან დანარჩენი მასალების ცხიმოვანი დამუშავებისათვის, გარდა იმ საშუალებებისა,
რომლებიც მთავარი კომპონენტების სახით შეიცავენ 70 მას.% ან მეტ ნავთობსა ან ბიტუმოვანი ქანებისაგან
მიღებულ ნავთობპროდუქტებს:
– ნავთობისა ან ბიტუმოვანი ქანებისაგან მიღებული ნავთობპროდუქტების შემცველი:

3403 11 000 00

– – ტექსტილის მასალების, ტყავის, ბეწვეულისა ან დანარჩენი მასალების დამამუშავებელი საშუალებები

3403 19

– – დანარჩენი:

3403 19 100 00
3403 19 200 00
3403 19 800 00

– – – ნავთობისა ან ბიტუმოვანი ქანებისაგან მიღებული ნავთობპროდუქტების არა ძირითადი
კომპონენტის სახით შემცველობით 70 მას.% ან მეტი
– – – საპოხი საშუალებები ბიო ფუძეზე (1) ნახშირბადის შემცველობით არანაკლებ 25მას%-ისა და
რომლებიც წარმოადგენენ ბიოდეგრედირებადს დონეზე არანაკლებ 60%-ისა
– – – დანარჩენი

—

—
—
—

– დანარჩენი:
3403 91 000 00

– – ტექსტილის მასალების, ტყავის, ბეწვეულისა ან დანარჩენი მასალების დამამუშავებელი საშუალებები

—

3403 99 000 00

– – დანარჩენი

—

3404

ცვილები ხელოვნური და მზა ცვილები:

3404 20 000 00

– პოლიოქსიეთილენისაგან (პოლიეთილენგლიკოლისაგან)

—

3404 90 000 00

– დანარჩენი

—

ვაქსები და საცხები ფეხსაცმლისათვის, პოლიროლები და მასტიკები ავეჯის, იატაკის, ავტომობილების
3405

ძარების, მინების ან ლითონებისათვის, საწმენდი პასტები და ფხვნილები და ანალოგიური საშუალებები
(მათ შორის ქაღალდი, ბამბა, ქეჩა ან ფეტრი, უქსოვადი მსალები, ფორიანი პლასტმასები ან ფორიანი
რეზინი, გაჟღენთილი ან დაფარული ასეთი საშუალებებით), 3404 სასაქონლო პოზიციის ცვილების გარდა:

3405 10 000 00
3405 20 000 00
3405 30 000 00

– ვაქსები, საცხები და ანალოგიური პროდუქცია ფეხსაცმლისათვის და ტყავისათვის
– პოლიროლები, მასტიკები და ანალოგიური საშუალებები ხის ავეჯის, იატაკისა ან ხის დანარჩენი
ნაკეთობების მოსავლელად
– პოლიტურები და ანალოგიური საშუალებები ავტომობილების ძარებისათვის, გარდა საპრიალებელი
საშუალებებისა ლითონისათვის

—
—
—

3405 40 000 00

– საწმენდი პასტები და ფხვნილები და სხვა საწმენდი საშუალებები

3405 90

– დანარჩენი:

3405 90 10

– – პოლიტურები ლითონის ზედაპირებისათვის:

3405 90 101 00

– – – ალმასის პასტა

—

3405 90 109 00

– – – დანარჩენი

—

3405 90 900 00

– – დანარჩენი

—

3406 00 000 00

სანთლები, ცვილის წვრილი სანთლები და ანალოგიური ნაკეთობები

—

—

პასტები ძერწვისათვის, პლასტილინის ჩათვლით საბავშვო ძერწვისათვის; ,,კბილსამკურნალო ცვილი’’ ან
კბილების სხმულების მისაღები შემადგენლობები, დაფასოებული ნაკრებებში, საფუთავებში საცალო
3407 00 000 00

ვაჭრობისათვის

ან

ფილების,

ნალის,

ძელაკებისა

ან

ანალოგიური

ფორმით;

საშუალებები

—

კბილსამკურნალო მიზნებისათვის დანარჩენი, მომზადებული თაბაშირის ფუძეზე (კალცინირებული
თაბაშირისა ან კალციუმის სულფატის)

ჯგუფი 35
ცილოვანი ნივთიერებები; მოდიფიცირებული სახამებლები; წებოები; ფერმენტები
შენიშვნები:
1. მოცემულ ჯგუფში არ ჩაირთვება:
ა) საფუარი (სასაქონლო პოზიცია 2102);
ბ) სისხლის ფრაქციები (სისხლის შრატიდან გამოყოფილი ალბუმინის გარდა, რომელიც არ
არის განკუთვნილი თერაპიული ან პროფილაქტიკური მიზნებისათვის), სამკურნალო საშუალებები
ან 30 ჯგუფის სხვა პროდუქცია;
გ) ფერმენტული პრეპარატები წინასწარი თრიმვლისათვის (სასაქონლო პოზიცია 3202);
დ) ფერმენტული პრეპარატები დასალბობად ან გამოსარეცხად და 34 ჯგუფის სხვა
პროდუქტები;
ე) გამყარებული პროტეინები (სასაქონლო პოზიცია 3913); ან
ვ) პროდუქტები ჟელატინისაგან პოლიგრაფიული მრეწველობისათვის (ჯგუფი 49).
2. 3505 სასაქონლო პოზიციაში ტერმინი „დექსტრინები“ ეხება სახამებლის გამხლეჩ
პროდუქტებს, მშრალ ნივთიერებაში დექტროზას მარედუცირებელი შაქრის შემცველობით არა
უმეტეს 10%-ისა.
ასეთი პროდუქტები, მარედუცირებელი შაქრის შემცველი 10%-ზე მეტი, ჩაირთვება 1702
სასაქონლო პოზიციაში.
დამატებითი შენიშვნა:
3504

სასაქონლო

პოზიციაში

ჩაირთვება

რძის

კონცენტრირებული

ცილები

ცილის

შემცველობით 85 მას.%-ზე მეტი მშრალ პროდუქტზე გადაანგარიშებით.
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

3501

კაზეინი, კაზეინატები და კაზეინის წარმობულები დანარჩენი; კაზეინის წებოები:

3501 10

– კაზეინი:

3501 10 100 00

– – რეგენერირებული ტექსტილის ბოჭკოების წარმოებისათვის

—

3501 10 500 00

– – სამრეწველო მიზნებისათვის, კვების პროდუქტებისა ან ცხოველთა საკვების წარმოების გარდა

—

3501 10 900 00

– – დანარჩენი

—

3501 90

– დანარჩენი:

3501 90 100 00

– – კაზეინის წებოები

—

3501 90 900 00

– – დანარჩენი

—

ალბუმინები (ორი ან მეტი შრატოვანი ცილების კონცენტრატების ჩათვლით, შრატოვანი ცილების
3502

შემცველობით 80 მას.%-ზე მეტი მშრალ ნივთიერებაზე გადაანგარიშებით), ალბუმინატები და ალბუმინის
სხვა წარმოებულები:
– კვერცხის ალბუმინი:

3502 11
3502 11 100 00

– – გამომშრალი:
–

–

–

ადამიანის

3502 11 900 00

– – – დანარჩენი

3502 19

– – დანარჩენი:

3502 19 100 00

საკვებად

გამოუსადეგარი

ან

განკუთვნილი

არასაკვები

–

–

–

ადამიანის

საკვებად

გამოუსადეგარი

ან

განკუთვნილი

არასაკვები

მიზნებისათვის

გადასამუშავებლად
– – – დანარჩენი

3502 20

– რძის ალბუმინი, ორი ან მეტი შრატოვანი ცილის კონცენტრატების ჩათვლით:
–

–

–

ადამიანის

—
—

3502 19 900 00

3502 20 100 00

მიზნებისათვის

გადასამუშავებლად

—
—

საკვებად

გამოუსადეგარი

ან

განკუთვნილი

არასაკვები

მიზნებისათვის

გადასამუშავებლად

—

– – დანარჩენი:
3502 20 910 00

– – – გამომშრალი (მაგალითად, ფირფიტების, ქერცლების, ფანტელების, ფხვნილის)

—

3502 20 990 00

– – – დანარჩენი

—

3502 90

– დანარჩენი:
– – ალბუმინები, კვერცხის ალბუმინისა და რძის ალბუმინის (ლაქტალბუმინის) გარდა:

3502 90 200 00

–

–

–

ადამიანის

საკვებად

გამოუსადეგარი

ან

განკუთვნილი

არასაკვები

მიზნებისათვის

გადასამუშავებლად

—

3502 90 700 00

– – – დანარჩენი

—

3502 90 900 00

– – ალბუმინატები და ალბუმინის სხვა წარმოებულები

—

ჟელატინი (მათ შორის მართკუთხა (კვადრატულის ჩათვლით) ფურცლებად, ზედაპირული დამუშავებით
3503 00

ან დაუმუშავებლად, შეღებილი ან შეუღებავი) და ჟელატინის წარმოებულები; თევზის წებო; ცხოველური
წაროშობის დანარჩენი წებოები, 3501 სასაქონლო პოზიციის კაზეინური წებოების გარდა:

3503 00 100 00

– ჟელატინი და მისი წარმოებულები

—

3503 00 800 00

– დანარჩენი

—

პეპტონები და მათი წარმოებულები, დანარჩენი ცილოვანი ნივთიერებები და მათი წარმოებულები, სხვა
3504 00

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; ფხვნილი ტყავისაგან, ანუ სათრიმლავი ტყავისაგან,
ქრომირებული ან არაქრომირებული :

3504 00 100 00

– რძის კონცენტრირებული ცილები მოხსენებული 35-ე ჯგუფის დამატებითი შენიშვნების 1 პუნქტში

—

3504 00 900 00

– დანარჩენი

—

დექსტრინები და დანარჩენი მოდიფიცირებული სახამებლები (მაგალითად, სახამებლები, წინასწარ
3505

ჟელატინიზებული ან რთულ ეთერად გარდაქმნილი); წებოები, მიღებული სახამებლების, დექსტრინებისა
ან დანარჩენი მოდიფიცირებული სახამებლების ფუძეზე:

3505 10

– დექსტრინები და დანარჩენი მოდიფიცირებული სახამებლები:

3505 10 100 00

– – დექსტრინები

—

– – დანარჩენი მოდიფიცირებული სახამებლები:
3505 10 500 00

– – – სახამებლები, რთულ ან მარტივ ეთერში გარდაქმნილი

—

3505 10 900 00

– – – დანარჩენი

—

3505 20

– წებოები:

3505 20 100 00
3505 20 300 00
3505 20 500 00
3505 20 900 00

– – სახამებლების, დექსტრინებისა ან დანარჩენი მოდიფიცირებული სახამებლების შემცველობით 25
მას.%-ზე ნაკლები
– – სახამებლების, დექსტრინებისა ან დანარჩენი მოდიფიცირებული სახამებლების შემცველობით 25 მას.%
ან მეტი, მაგრამ 55 მას.%-ზე ნაკლები
– – სახამებლების, დექსტრინებისა ან დანარჩენი მოდიფიცირებული სახამებლების შემცველობით 55 მას.%
ან მეტი, მაგრამ 80 მას.%-ზე ნაკლები
– – სახამებლების, დექსტრინებისა ან დანარჩენი მოდიფიცირებული სახამებლების შემცველობით 80 მას.%
ან მეტი

—
—
—
—

მზა წებოები და სხვა მზა ადჰეზივები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; პროდუქტები,
3506

გამოსაყენებელი წებოებისა ან მწებავი ნივთიერებების სახით, დაფასოებული საცალო ვაჭრობისათვის
წებოებისა ან ადჰეზივების სახით, ნეტო მასით არა უმეტეს 1 კგ-ისა:

3506 10 000 00

–

პროდუქტები,

გამოსაყენებელი

წებოებისა

ან

ადჰეზივების

სახით,

დაფასოებული

საცალო

—

ვაჭრობისათვის წებოებისა ან ადჰეზივების სახით, ნეტო მასით არა უმეტეს 1კგ-ისა
– დანარჩენი:

3506 91

– – ადჰეზივები 3901-3913 სასაქონლო პოზიციების პოლიმერებისა ან კაუჩუკის ფუძეზე:
– – – ოპტიკური გამჭვირვალე წებოები თავისუფალი ფირებისთვის და ოპტიკური გამჭვირვალე

3506 91 100 00

გამყარებადი თხევადი ადჰეზივები მხოლოდ ან ძირითადად ბრტყელი დისპლეების ან სენსორული

—

პანელების დასამზადებლად გამოსაყენებელი
3506 91 900 00

– – – დანარჩენი

—

3506 99 000 00

– – დანარჩენი

—

3507

ფერმენტები; ფერმენტული პრეპარატები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:

3507 10 100 00

– რენინი და მისი კონცენტრატები

3507 90

– დანარჩენი:

3507 90 300 00

– – ლიპოპროტეინლიპაზა; ტუტიანი პროტეაზა Asergillus

—

3507 90 900 00

– – დანარჩენი

—

—

ჯგუფი 36
ფეთქებადი ნივთიერებები; პიროტექნიკური ნაწარმი; ასანთი; პიროფორული შენადნობები;
ზოგიერთი საწვავი ნივთიერებები

შენიშვნები:
1. მოცემულ ჯგუფში არ ჩაირთვება განსაზღვრული ქიმიური შედგენილობის ცალკეული
ნაერთები, გარდა ქვემოთ 2(ა) და 2(ბ) შენიშვნაში აღწერილი შენაერთებისა.
2. ტერმინი „საწვავი ნივთიერებების ნაწარმი“ 3606 სასაქონლო პოზიციაში გამოიყენება
მხოლოდ შემდეგი პროდუქტების მიმართ:
ა) მეტალდეჰიდი, ჰექსამეთილენტეტრამინი და ანალოგიური ნივთიერებანი, დაფასოებული
ფორმებად (მაგალითად, აბები, ჩხირები ან სხვა ფორმები) საწვავის სახით გამოსაყენებლად; საწვავი
სპირტების ფუძეზე და ანალოგიური მყარი ან ნახევრადმყარი მზა საწვავი;
ბ) თხევადი ან გათხევადებული აირისებრი საწვავი კონტეინერებში ტევადობით არა უმეტეს
300 სმ3-ისა, გამოსაყენებელი სიგარეტის სანთებლებისა ან ანალოგიური სანთებელების შესავსებად
ან ხელმეორედ საწვავით გასაწყობად; და
გ) ფისიანი ჩირაღდნები, პატრუქები და ანალოგიური ნაწარმი.
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

3601 00 000 00

დენთი

—

3602 00 000 00

ასაფეთქებელი ნივთიერებები მზა, გარდა დენთისა

—

3603 00

ბიკფორდის ზონრები; მადეტონირებელი ზონრები; დასარტყამი ან მადეტონირებელი კაფსულები;
ფალიები; ელექტროდეტონატორები:

3603 00 100 00

– ბიკფორდის ზონრები; მადეტონირებელი ზონრები

3603 00 900 00

– დანარჩენი

მ
ცალი

ფეიერვერკები,

3604

სასიგნალო

რაკეტები,

წვიმის

რაკეტები,

ნისლსაწინააღმდეგო

სიგნალები

და

პიროტექნიკური ნაწარმი დანარჩენი:

3604 10 000 00

– ფეიერვერკები

—

3604 90 000 00

– დანარჩენი

—

3605 00 000 00

ასანთი, გარდა 3604 სასაქონლო პოზიციის პიროტექნიკური ნაწარმისა

—

ფეროცერიუმი და დანარჩენი პიროფორული შენადნობები ნებისმიერი ფორმით; ნაწარმი საწვავი

3606

მასალებისაგან, მოცემული ჯგუფის 2 შენიშვნაში მითითებული:
– სათბობი თხევადი ან აირისებრი გათხევადებული, კონტეინერებში ტევადობით არა უმეტეს 300 სმ3-ისა,

3606 10 000 00

გამოსაყენებელი სიგარეტების სანთებლებისა ან ანალოგიური სანთებელების შესავსებად ან ხელმეორედ

—

საწვავით გასაწყობად
3606 90

– დანარჩენი:

3606 90 100 00

– – ფეროცერიუმი და დანარჩენი პიროფორული შენადნობები ნებისმიერი ფორმით

—

3606 90 900 00

– – დანარჩენი

—

ჯგუფი 37
ფოტო და კინოსაქონელი
შენიშვნები:
1. მოცემულ ჯგუფში არ ჩაირთვება ნარჩენები ან ჯართი.
2. მოცემულ ჯგუფში ტერმინი „ფოტოგრაფიული“ ნიშნავს პროცესს, რომლის საშუალებითაც
პირდაპირ ან არაპირდაპირ მიიღება ხილული გამოსახულებები ფოტომგძბიარე ზედაპირებზე
სინათლის სხივების ან სხვა გამოსხივებების ზემოქმედების შედეგად.
დამატებითი შენიშვნები:
1. ორ ლენტად იმპორტირებული ხმოვანი ფილმების შემთხვევაში (ერთი ლენტი შეიცავს
მხოლოდ გამოსახულებას, მეორე ხმოვანი ლენტია), თითოეული ლენტი უნდა ჩაირთოს შესაბამის
სასაქონლო პოზიციაში.
2. ტერმინი „ქრონიკალური ფილმები“ (ქვესუბპოზიცია 3706 90 520 00) ნიშნავს კინოლენტებს
სიგრძის 330 მ-ზე ნაკლები, რომლებიც ასახავენ მიმდინარე პოლიტიკურ, სპორტულ, სამხედრო,
მეცნიერულ, ლიტერატურულ, ფოლკლორულ, ტურისტულ, საზოგადოებრივ და სხვა მოვლენებს.
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

ფოტოფირფიტები და ფოტოფირები ბრტყელი, სენსიბილიზებული, არაექსპონირებული, ნებისმიერი
3701

მასალისაგან, ქაღალდის, მუყაოს ან ტექსტილის მასალის გარდა; ბრტყელი ფირები მყისიერი
ფოტოგრაფირებისათვის, სენსიბილიზებული, არაექსპონირებული, საფუთავებში ან მათ გარეშე:

3701 10 00

– რენტგენული:

3701 10 000 01

– – სამედიცინო, სტომატოლოგიური ან სავეტერინარო მიზნებისათვის

მ²

3701 10 000 09

– – დანარჩენი

მ²

3701 20 000 00

– მყისიერი ფოტოგრაფიისათვის

3701 30 000 00

– ფირფიტები და ფირები დანარჩენი, რომელთა ნებისმიერი გვერდის სიგრძე 225 მმ-ზე მეტია

ცალი
მ²

– დანარჩენი:
3701 91 000 00

– – ფერადი ფოტოგრაფიისათვის (პოლიქრომული)

—

3701 99 000 00

– – დანარჩენი

—

ფოტოფირები
3702

რულონებად,

სენსიბილიზებული,

არაექსპონირებული,

ნებისმიერი

მასალისაგან,

ქაღალდის, მუყაოს ან ტექსტილის მასალის გარდა; ფირები მყისიერი ფოტოგრაფირებისათვის
რულონებში, სენსიბილიზებული, არაექსპონირებული:

3702 10 000 00

– რენტგენული

მ²

– დანარჩენი ფირები, არაპერფორირებული, სიგანით არა უმეტეს 105 მმ-ისა:
3702 31
3702 31 910 00

– – ფერადი ფოტოგრაფიისათვის (პოლიქრომული):
– – – ფერადი ნეგატიური ფირი: სიგანით 75 მმ ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 105 მმ-ისა, და სიგრძით 100 მ
ან მეტი მომენტალური ფოტოგრაფიის კასეტების საწარმოვებლად

3702 31 970 00

– – – დანარჩენი

3702 32

– – დანარჩენი, ვერცხლის ჰალოგენიდების ემულსიით:

მ
მ

– – – სიგანით არა უმეტეს 35 მმ-ისა:
3702 32 110 00

– – – – მიკროფირი; ფირი მხატვრული ფოტოგრაფიისათვის

—

3702 32 200 00

– – – – დანარჩენი

—

3702 32 850 00

– – – სიგანით 35 მმ-ზე მეტი

—

3702 39 000 00

– – დანარჩენი

—

– ფირი დანარჩენი, არაპერფორირებული, სიგანით 105 მმ-ზე მეტი:
3702 41 000 00

– – სიგანით 610 მმ-ზე მეტი და სიგრძით 200 მ-ზე მეტი, ფერადი ფოტოგრაფიისათვის (პოლიქრომული)

მ²

3702 42 000 00

– – სიგანით 610 მმ-ზე მეტი და სიგრძით 200 მ-ზე მეტი, გარდა ფერადი ფოტოგრაფიის ფირებისა

მ²

3702 43 000 00

– – სიგანით 610 მმ-ზე მეტი და სიგრძით არა უმეტეს 200 მ-ისა

მ²

3702 44 000 00

– – სიგანით 105 მმ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 610 მმ-ისა

მ²

– ფირები ფერადი ფოტოგრაფიისათვის (პოლიქრომული), დანარჩენი:
3702 52 000 00
3702 53 000 00
3702 54 000 00

– – სიგანით არა უმეტეს 16 მმ-ისა
– – სიგანით 16 მმ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტესი 35 მმ-ისა, და სიგრძით არა უმეტესი 30 მ-ისა,
განკუთვნილი დიაპოზიტივებისათვის
– – სიგანით 16 მმ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 35 მმ-ისა და სიგრძით არა უმეტეს 30 მ-ისა, გარდა
დიაპოზიტივების ფირებისა

3702 55 000 00

– – სიგანით 16 მმ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 35 მმ-ისა და სიგრძით 30 მ-ზე მეტი

3702 56 000 00

– – სიგანით 35 მმ-ზე მეტი

—
ცალი
ცალი
მ
—

– დანარჩენი:
3702 96

– – სიგანით არა უმეტეს 35 მმ-ისა და სიგრძით არა უმეტეს 30 მ-ისა:

3702 96 100 00

– – – მიკროფირი; ფირი მხატვრული ფოტოგრაფიისათვის

3702 96 900 00

– – – დანარჩენი

3702 97

– – სიგანით არა უმეტეს 35 მმ-ისა და სიგრძით 30 მ-ზე მეტი:

3702 97 100 00

– – – მიკროფირი; ფირი მხატვრული ფოტოგრაფიისათვის

3702 97 900 00

– – – დანარჩენი

მ

3702 98 000 00

– – – სიგანით 35 მმ-ზე მეტი

—

3703

ფოტოგრაფიული ქაღალდი, მუყაო და ტექსტილის მასალები, სენსიბილიზებული, არაექსპონირებული:

3703 10 000 00

– 610 მმ-ზე მეტი სიგანის რულონებში

—

3703 20 000 00

– ფერადი ფოტოგრაფიებისათვის დანარჩენი (პოლიქრომული)

—

3703 90 000 00

– დანარჩენი

—

3704 00

—
ცალი

—

ფოტოგრაფიული ფირფიტები, ფირები, ქაღალდი, მუყაო და ტექსტილის მასალები, ექსპონირებული,
ოღონდ გაუმჟღავნებელი:

3704 00 100 00

– ფირფიტები და ფირი

—

3704 00 900 00

– დანარჩენი

—

3705 00

ფოტოფირფიტები და ფოტოფირები, ექსპონირებული და გამჟღავნებული, გარდა კინოფირისა:

3705 00 100 00

– ოფსეტური აღწარმოებისათვის

—

3705 00 900 00

– დანარჩენი

—

3706

კინოფირი, ექსპონირებული და გამჟღავნებული, ბგერითი ბილიკით ან მის გარეშე, ან შემდგარი მხოლოდ
ბგერითი ბილიკისაგან:

3706 10

– სიგანით 35 მმ ან მეტი:

3706 10 200 00

– – მხოლოდ ბგერითი ბილიკის შემცველი; ნეგატიური; შუალედური პოზიტიური

მ

3706 10 990 00

– – პოზიტიური დანარჩენი

მ

3706 90

– დანარჩენი:

3706 90 520 00

– – მხოლოდ ბგერითი ბილიკის შემცველი; ნეგატიური; შუალედური პოზიტიური;

ქრონიკალური

ფილმები

მ

– – დანარჩენი, სიგანით:
3706 90 910 00

– – – 10 მმ-ზე ნაკლები

მ

3706 90 990 00

– – – 10 მმ ან მეტი

მ

ფოტოქიმიკატები (გარდა ლაქების, წებოების ადჰეზივების და ანალოგიური საშუალებებისა); შეურეველი
3707

პროდუქტები, გამოსაყენებელი ფოტოგრაფიული მიზნებისათვის, წარმოდგენილი მოზომილ დოზებად
ან შეფუთული საცალო ვაჭრობისათვის მოსახმარად გამზადებული სახით:

3707 10 000 00

– სენსიბილიზებული ემულსიები

3707 90

– დანარჩენი:

—

– – სამჟღავნები და ფიქსაჟები:
3707 90 210 00

– – – თერმოპლასტიკური ან ელექტროსტატიკური ტონერ-კარტრიჯები (მოძრავი ნაწილების გარეშე)
განკუთვნილი 8443 31, 8443 32 ან 8443 39 სუბპოზიციების მოწყობილობებში ჩასადგმელად

—

3707 90 290 00

– – – დანარჩენი

—

3707 90 900 00

– – დანარჩენი

—

ჯგუფი 38
დანარჩენი ქიმიური პროდუქტები
შენიშვნები:
1. მოცემულ ჯგუფში არ ჩაირთვება:
ა) ცალკეული ელემენტები ან განსაზღვრული ქიმიური შედგენილობის მქონე ნაერთები,
ქვემოთ ჩამოთვლილების გამოკლებით:
1) ხელოვნური გრაფიტი (სასაქონლო პოზიცია 3801);
2) ინსექტიციდები, როდენტიციდები, ფუნგიციდები, ჰერბიციდები, მცენარეთა ზრდის
საწინააღმდეგო საშუალებები და ზრდის რეგულატორები, მადეზინფიცირებელი საშუალებები და
ანალოგიური პროდუქტები, დაფასოებული 3808 სასაქონლო პოზიციაში აღწერილის მიხედვით;
3) შედგენლობები, რომლებსაც იყენებენ ცეცხლსაქრობების ან დამუხტული ცეცხლსაქრობი
ჭურვების მუხტებად (სასაქონლო პოზიცია 3813);
4) მოცემული ჯგუფის 2(A) ან 2(B) შენიშვნაში მითითებული სერტიფიცირებული ეტალონური
მასალები;
5) მოცემული ჯგუფის 3(ა) და 3(გ) შენიშვნაში მითითებული საქონელი;
ბ) ქიმიური ნივთიერებების ნარევები საკვებ პროდუქტებთან ან სხვა მკვებავ ფასეულობის
მქონე ნივთიერებებთან, რომლებსაც იყენებენ საკვები პროდუქტების საწარმოებლად (უმთავრესად
სასაქონლო პოზიცია 2106);
გ) წიდა, ნაცარი და მონარჩენები (შლამის ჩათვლით, გარდა ჩამდინარე წყლების შლამისა)
ლითონის, დარიშხანისა ან მათი ნარევების შემცველი და რომლებიც აკმაყოფილებენ 26 ჯგუფის 3(ა)
ან 3(ბ) შენიშვნის მოთხოვნებს (სასაქონლო პოზიცია 2620);
დ) სამკურნალო საშუალებები (3003 ან 3004 სასაქონლო პოზიცია); ან
ე) ნამუშევარი კატალიზატორები, რომლებსაც იყენებენ არაძვირფასი ლითონების ამოსაღებად
ან არაძვირფასი ლითონების ქიმიური შენაერთების საწარმოებლად (სასაქონლო პოზიცია 2620),
ნამუშევარი

კატალიზატორები,

რომლებსაც

ძირითადად

იყენებენ

ძვირფასი

ლითონების

ამოსაღებად (სასაქონლო პოზიცია 7112), ან კატალიზატორები, შედგენილი ლითონისა ან ლითონთა
შენადნობებისაგან,

მაგალითად,

წმინდად

დაქუცმაცებული

ფხვნილისა

ან

ჩონჩხური

კატალიზატორების სახით (XIV ან XV კარი).
2A. 3822 სასაქონლო პოზიციაში ტერმინი ,,სერტიფიცირებული ეტალონური მასალები”
ნიშნავს სერტიფიკატის მქონე ეტალონურ მასალებს, რომელშიც მოყვანილია სერტიფიცირებული

მასალების თვისებების მაჩვენებლები, ამ მაჩვენებლების განსაზღვრის მეთოდები, თითოეული
სიდიდის გაზომვის ცდომილებები, და რომლებიც გამოიყენება ანალიტიკური, საკალიბრებელი და
ეტალონური მიზნებისათვის.
2B. 28 და 29 კარის საქონლის გამოკლებით სერტიფიცირებული ეტალონური მასალების
კლასიფიცირების დროს 3822 სასაქონლო პოზიციას აქვს უპირატესობა ნომენკლატურის სხვა
ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციასთან შედარებით.
3. 3824 სასაქონლო პოზიციაში ჩაირთვება შემდეგი საქონელი, რომელიც არ არის ჩართული
ნომენკლატურის არცერთ სხვა სასაქონლო პოზიციაში:
ა) მაგნიუმის ოქსიდისა ან ტუტე ან ტუტემიწა ლითონების ხელოვნურად მოყვანილი
კრისტალები (ოპტიკური ელემენტების გარდა), თითოეული კრისტალის მასით არანაკლებ 2,5 გ-ისა;
ბ) რახის ზეთი; ძვლის კუპრის ზეთი;
გ) მელნის ლაქების ამოსაყვანი შედგენილობები, დაფასოებული საფუთავებში საცალო
ვაჭრობისათვის;
დ) ნაბეჭდი ტექსტების შესასწორებელი შედგენილობები ან სხვა მაკორექტირებელი სითხეები
და მაკორექტირებელი ლენტები (გარდა 9612 სასაქონლო პოზიცის საქონლისა), დაფასოებული
საფუთავებში საცალო ვაჭრობისათვის; და
ე) კერამიკული პიროელემენტები, დნობადი (მაგალითად, ზეგერის კონუსები).
4. მთელ ნომენკლატურაში ტერმინი „საქალაქო მეურნეობის ნარჩენები“ ნიშნავს ნარჩენებს,
შეგროვილს

სახლებიდან,

სასტუმროებიდან,

რესტორნებიდან,

საავადმყოფოებიდან,

მაღაზიებიდან, ოფისებიდან და ა.შ., საგზაო და ტროტუარების ნაგავს, და აგრეთვე მშენებლობისა
და შენობების ნგრევის შედეგად მიღებულ ნარჩენებს. ჩვეულებრივად საქალაქო მეურნეობის
ნარჩენები შეიცავს სხვადასხვა მასალებს, როგორიცაა პლასტმასა, რეზინი, მერქანი, ქაღალდი,
ქსოვილები, მინა, ლითონები, კვების ნარჩენები, გატეხილი ავეჯი ან სხვა დაზიანებული ან
გადაგდებული საგნები. მაგრამ ტერმინი „საქალაქო მეურნეობის ნარჩენები“ არ ვრცელდება:
ა) ზოგიერთ მასალებზე ან ნივთებზე, რომლებიც გამოიყოფა ნარჩენებიდან, ისეთებზე,
როგორიცაა: პლასტმასის, რეზინის, მერქნის, ქაღალდის, ქსოვილების, მინისა ან ლითონების
ნარჩენები და გამოყენებული ბატარეები, რომლებიც ჩაირთვებიან ნომენკლატურის მათთვის
შესაბამის სასაქონლო პოზიციაში;
ბ) სამრეწველო ნარჩენებზე;
გ) 30 ჯგუფის 4(კ) შენიშვნაში აღწერილ უვარგის ფარმაცევტულ საშუალებებზე; ან
დ) მოცემული ჯგუფის 6(ა) შენიშვნაში აღწერილ კლინიკურ ნარჩენებს.
5. 3825 სასაქონლო პოზიციაში ტერმინი „ჩამდინარე წყლების შლამი“ ნიშნავს შლამს,
რომელიც წარმოიქმნება ჩამდინარე წყლების გადამამუშავებელ ქალაქის საწარმოებში და მოიცავს
წინასწარი

დამუშავების

ნარჩენებს,

სარეცხ

წყლებსა

და

არასტაბილიზებულ

შლამს.

სტაბილიზებული შლამი იმ შემთხვევაში, თუ მისი გამოყენება შესაძლებელია სასუქების სახით,
გამოირიცხება (ჯგუფი 31).
6. 3825 სასაქონლო პოზიციაში ტერმინი „დანარჩენი ნარჩენები“ ნიშნავს:
ა) კლინიკურ ნარჩენებს, ე.ი. გაჭუჭყიანებულ ნარჩენებს, რომლებიც მიიღება მეცნიერული
კვლევების შედეგად მედიცინის დარგში, დიაგნოსტიკური, სამკურნალო ან სხვა სამედიცინო,
ქირურგიული, სტომატოლოგიური ან ვეტერინარული პროცედურების დროს, რომლებიც ხშირად
შეიცავენ

პატოგენებსა

და

ფარმაცევტულ

ნივთიერებებსა

და

მოითხოვენ

გაუვნებლების

სპეციალური პროცედურების ჩატარებას (მაგალითად, გაჭუჭყიანებული ტანსაცმელი, ნახმარი
ხელთათმანები ან შპრიცები);

ბ) ნამუშევარ ორგანულ გამხსნელებს;
გ) ნამუშევარ ხსნარებს ლითონების ამოჭმისათვის, ჰიდრავლური სითხეებს, მამუხრუჭებელ
სითხეებსა და ანტიფრიზებს; და
დ) ქიმიური ან მასთან მომიჯნავე მრეწველობის დარგების დანარჩენ ნარჩენებს.
მაგრამ ტერმინი „დანარჩენი ნარჩენები“ არ ვრცელდება ნარჩენებზე, რომლებიც შეიცავენ
ძირითადად ნავთობს და ბიტუმოვანი ქანებისაგან მიღებულ ნავთობპროდუქტებს (სასაქონლო
პოზიცია 2710).
7. 3826 სასაქონლო პოზიციაში ტერმინი „ბიოდიზელი“ აღნიშნავს ცხიმოვანი მჟავების მონოალკალურ ეთერებს, რომლებიც გამოიყინება საწვავად და მიღებულია ცხოველური ან მცენარეული
ცხიმების და ზეთებისაგან, მათ შორის გამოყენებული ზეთებისაგანც.
შენიშვნები სუბპოზიციებისათვის:
1. 3808 52 და 3808 59 სუბპოზიციებში ჩარითვება მხოლოდ 3808 სასაქონლო პოზიციის
საქონელი, რომელიც შეიცავს ერთი ან მეტი შემდეგ ნივთიერებას: ალდრინი (ISO); ბინაპაკრილი
(ISO); კამფექლორი (ISO) (ტოქსაფენი); კაპტაფოლი (ISO); ქლორდანი (ISO); ქლორდიმეფორმი (ISO);
ქლორობენზილატი

(ISO);

DDT

(ISO)

(ქლორფენოტანი

(INN),

1,1,1-ტრიქლორო-2,2-ბის(პ-

ქლოროფენილ)ეთანი); დიელდრინი (ISO, INN); 4,6 დინიტრო -ო-კრეზოლი ან მისი მარილები;
დინოსები (ISO), მისი მარილები და ეთერები; ეთილენდიბრომიდი (ISO) (1,2-დიბრომოეთანი);
ეთილენდიქლორიდი (ISO) (1,2-დიქლოროეთანი); ფთორაცეტამიდი (ISO); ჰეპტაქლორს (ISO);
ჰექსაქლორობენზოლს (ISO); 1,2,3,4,5,6-ჰექსაქლოროციკლოჰექსანს (HCH(ISO)), ლინდანის (ISO,
INN) ჩათვლით; ვერცხლისწყლის ნაერთები; მეტამიდოფოსი (ISO); მონოკროტოფოსი (ISO);
ეპოქსიდი (ეთილენის ოქსიდი); პარათიონი (ISO); პარათიონმეთილი (ISO) (მეტალ-პარათიონი);
პერტაქლოროფენოლი (ISO), მისი მარილები და რთული ეთერები; ფოსფამიდონი (ISO); 2,4,5-T (ISO)
(2,4,5-ტრიქლოროფენოლაცეტატის

მჟავა),

მისი

მარილები

და

რთული

ეთერები;

კალის

ტრიბუტილის ნაერთები.
3808 59 სასაქონლო პოზიცია ასევე მოიცავს წმინდა ფხვნილისმაგვარ შემადგენლობებს
ბენომილის benomyl (ISO), კაბოფურანის carbofuran (ISO და ტირამის thiram (ISO) შემცველობით.
2. 3808 61 – 3808 69 სუბპოზიციებში ჩარითვება მხოლოდ 3808 სასაქონლო პოზიციის
საქონელი, რომელიც შეიცავს alpha-cypermethrin (ISO), bendiocarb (ISO), bifenthrin (ISO), chlorfenapyr
(ISO), cyfluthrin (ISO), deltamethrin (INN, ISO), etofenprox (INN), fenitrothion (ISO), lambda- cyhalothrin
(ISO), malathion (ISO), pirimiphos-methyl (ISO) ან propoxur (ISO).
3. 3824 81 – 3824 88 სუბპოზიციები მოიცავს ნარევებს და პრეპარატებს რომელიც შეიცავს ერთი
ან მეტი

შემდეგ ნივთიერებას: oxirane (ethylene oxide), polybrominated biphenyls (PBBs),

polychlorinated biphenyls (PCBs), polychlorinated terphenyls (PCTs), tris(2,3- dibromopropyl) phosphate,
aldrin (ISO), camphechlor (ISO) (toxaphene), chlordane (ISO), chlordecone (ISO), DDT (ISO) (clofenotane
(INN), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethane), dieldrin (ISO, INN), endosulfan (ISO), endrin (ISO),
heptachlor (ISO), mirex (ISO), 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane (HCH (ISO)), lindane (ISO, INN)
ჩათვლით, pentachlorobenzene (ISO), hexachlorobenzene (ISO), perfluorooctane sulphonic acid, მისი
მარილები, perfluorooctane sulphonamides, perfluorooctane sulphonyl fluoride or tetra-, penta-, hexa-,
hepta- ან octabromodiphenyl ethers.
4. 3825 41 და 3825 49 სუბპოზიციებში ტერმინი „ნამუშევარი ორგანული გამხსნელები“ ნიშნავს
ნარჩენებს, რომლებიც ძირითადად შეიცავენ ორგანულ გამხსნელებს, არსებული სახით შემდგომი
გამოყენებისათვის გამოუსადეგარს პირველადი პროდუქტების სახით, მიუხედავად იმისა
განკუთვნილია თუ არა ისინი გამხსნელების რეგენერაციისათვის.

დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

გრაფიტი ხელოვნური; გრაფიტი კოლოიდური ან ნახევრადკოლოიდური; პროდუქტები, მიღებული
3801

გრაფიტისა ან დანარჩენი ნახშირბადის ფუძეზე, პასტების, ბლოკების, ფირფიტებისა და დანარჩენი
ნახევარფაბრიკატების სახით:

3801 10 000 00

– გრაფიტი ხელოვნური

3801 20

– გრაფიტი კოლოიდური ან ნახევრადკოლოიდური:

3801 20 100 00

– – გრაფიტი კოლოიდური ზეთში სუსპენზიის სახით; გრაფიტი ნახევრადკოლოიდური

—

3801 20 900 00

– – დანარჩენი

—

3801 30 000 00

– პასტები ნახშირბადოვანი ელექტროდებისათვის და ანალოგიური პასტები ღუმელების ამოსაგებად

—

3801 90 000 00

– დანარჩენი

—

3802

—

ნახშირი გააქტიურებული; პროდუქტები მინერალური ბუნებრივი გააქტიურებული; ცხოველური
ნახშირი, ნამუშევარი ცხოველური ნახშირის ჩათვლით:

3802 10 000 00

– ნახშირი გააქტიურებული

—

3802 90 000 00

– დანარჩენი

—

3803 00

ზეთი თალიუმისა, რაფინირებული ან არარაფინირებული:

3803 00 100 00

– გაუსუფთავებელი

—

3803 00 900 00

– დანარჩენი

—

თუთქი,
3804 00 000 00

მერქნის

ცელულოზის

არაკონცენტრირებული,

დამზადების

შაქარგაცლილი

ან

დროს

დარჩენილი,

შაქარგაუცლელი,

კონცენტრირებული

ქიმიურად

დამუშავებული

ან
ან

დაუმუშავებელი, ლიგნინის სულფონატების ჩათვლით, გარდა 3803 სასაქონლო პოზიციის თალიუმის

—

ზეთისა
სკიპიდარი ძივთის, მერქნისა ან სულფატური და ტერპენული ზეთები დანარჩენი, მიღებული წიწვოვანი
3805

ჯიშების მერქნის გამოხდის ან სხვაგვარად დამუშავების შედეგად; დიპენტენი გაუსუფთავებელი;
სკიპიდარი სულფიტური და გაუსუფთავებელი პარაციმოლი დანარჩენი; ფიჭვის ზეთი, მთავარ
კომპონენტად ალფა-ტერპინეოლს შემცველი:

3805 10

– სკიპიდარი ძივთის, მერქნისა ან სულფატური:

3805 10 100 00

– – სკიპიდარი ძივთის

—

3805 10 300 00

– – სკიპიდარი მერქნის

—

3805 10 900 00

– – სკიპიდარი სულფატური

—

3805 90

– დანარჩენი:

3805 90 100 00

– – ზეთი ფიჭვის

—

3805 90 900 00

– – დანარჩენი

—

3806
3806 10 000 00
3806 20 000 00

კანიფოლი და ფისოვანი მჟავები, და მათი წარმოებულები; კანიფოლის სპირტი და კანიფოლის ზეთები;
გადამდნარი ფისები:
– კანიფოლი და ფისოვანი მჟავები

—

– კანიფოლის, ფისოვანი მჟავებისა ან კანიფოლისა და ფისოვანი მჟავების წარმოებულების მარილები,
გარდა კანიფოლის ადუქტების მარილებისა

—

3806 30 000 00

– რთულეთეროვანი ფისები

—

3806 90 000 00

– დანარჩენი

—

მერქნის კუპრი; ზეთები, მიღებული მერქნის კუპრისაგან; მერქნის კრეოზოტი; მერქნის ნაფტა; სქელფისი
3807 00

მცენარეული; ლუდსახარში სქელფისი და ანალოგიური პროდუქტები კანიფოლის, ფისოვანი მჟავებისა ან
მცენარეული სქელფისის ფუძეზე:

3807 00 100 00

– მერქნის კუპრი

3807 00 900 00

– დანარჩენი
ინსექტიციდები,

—
—
როდენტიციდები,

ფუნგიციდები,

ჰერბიციდები,

მცენარეთა

აღმოცენების

საწინააღმდეგო საშუალებები და ზრდის რეგულატორები, მადეზინფიცირებელი ან მათი ანალოგიური
3808

საშუალებები, დაფასოებული ფორმებში ან საფუთავებში საცალო ვაჭრობისათვის ან წარმოდგენილი მზა
პრეპარატებისა ან ნაწარმის სახით (მაგალითად, გოგირდით დამუშავებული ლენტები, პატრუქები და
სანთლები, ბუზების საწინააღმდეგო მწებვარე ქაღალდი):
– საქონელი, მოცემული ჯგუფის სუბპოზიციების 1 შენიშვნაში დასახელებული:

3808 52 000 00

– – DDT (ISO) (კლოფენოტანი (INN)), საფუთავებში ნეტო მასით არაუმეტეს 300გ

—

3808 59 000 00

– – დანარჩენი

—

– საქონელი, მოცემული ჯგუფის სუბპოზიციების 2 შენიშვნაში დასახელებული:
3808 61 000 00

– – საფუთავებში ნეტო მასით არაუმეტეს 300გ

—

3808 62 000 00

– – საფუთავებში ნეტო მასით 300გ-ზე მეტი მაგრამ არაუმეტეს 7.5კგ

—

3808 69 000 00

– – დანარჩენი

—

– დანარჩენი:
3808 91

– – ინსექტიციდები:

3808 91 100 00

– – – პირეტროიდების ფუძეზე

—

3808 91 200 00

– – – ქლორირებული ნახშირბადების ფუძეზე

—

3808 91 300 00

– – – კარბამატების ფუძეზე

—

3808 91 400 00

– – – ფოსფორორგანული ნაერთების ფუძეზე

—

3808 91 900 00

– – – დანარჩენი

—

3808 92

– – ფუნგიციდები:
– – – არაორგანული:

3808 92 100 00

– – – – პრეპარატები სპილენძის ნაერთების ფუძეზე

—

3808 92 200 00

– – – – დანარჩენი

—

– – – დანარჩენი:
3808 92 300 00

– – – – დითიოკარბამატების ფუძეზე

—

3808 92 400 00

– – – – ბენზიმიდაზოლების ფუძეზე

—

3808 92 500 00

– – – – დიაზოლებისა ან ტრიაზოლების ფუძეზე

—

3808 92 600 00

– – – – დიაზინებისა ან მორფოლინების ფუძეზე

—

3808 92 900 00

– – – – დანარჩენი

—

3808 93

–

–

ჰერბიციდები,

აღმოცენების

საწინააღმდეგო

საშუალებები

და

ზრდის

რეგულატორები

მცენარეებისათვის:
– – – ჰერბიციდები:

3808 93 110 00

– – – – ფენოქსიფიტოჰორმონების ფუძეზე

—

3808 93 130 00

– – – – ტრიაზინების ფუძეზე

—

3808 93 150 00

– – – – ამიდების ფუძეზე

—

3808 93 170 00

– – – – კარბამატების ფუძეზე

—

3808 93 210 00

– – – – დინიტროანილინის წარმოებულების ფუძეზე

—

3808 93 230 00

– – – – კარბამიდის წარმოებულების, ურაცილისა ან სულფონილკარბამიდის წარმოებულების ფუძეზე

—

3808 93 270 00

– – – – დანარჩენი

—

3808 93 300 00

– – – აღმოცენების საწინააღმდეგო საშუალებები

—

3808 93 900 00

– – – მცენარეთა ზრდის რეგულატორები

—

3808 94

– – მადეზინფიცირებელი საშუალებები:

3808 94 100 00

– – – მეოთხეული ამონიუმის მარილების ფუძეზე

—

3808 94 200 00

– – – ჰალოგენირებული შენაერთების ფუძეზე

—

3808 94 900 00

– – – დანარჩენი

—

3808 99

– – დანარჩენი:

3808 99 100 00

– – – როდენტიციდები

—

3808 99 900 00

– – – დანარჩენი

—

გასაწყობი საშუალებები, ღებვის დამაჩქარებელი ან საღებარების ფიქსაციის საშუალებები და სხვა
3809

პროდუქტები და მზა პრეპარატები (მაგალითად, დასამუშავებელი და ფერსაჭერი ნივთიერებები)
გამოსაყენებელი ტექსტილის, ქაღალდის, ტყავის მრეწველობაში ან ანალოგიურ დარგებში, სხვა ადგილას
დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:

3809 10

– სახამებლიანი ნივთიერებების ფუძეზე:

3809 10 100 00

– – ასეთი ნივთიერებების შემცველობით 55 მას.%-ზე ნაკლები

—

3809 10 300 00

– – ასეთი ნივთიერებების შემცველობით 55 მას.% ან მეტი, მაგრამ 70 მას.%-ზე ნაკლები

—

3809 10 500 00

– – ასეთი ნივთიერებების შემცველობით 70 მას.% ან მეტი, მაგრამ 83 მას.%-ზე ნაკლები

—

3809 10 900 00

– – ასეთი ნივთიერებების შემცველობით 83 მას.% ან მეტი

—

– დანარჩენი:
3809 91 000 00

– – ტექსტილისა ან მსგავს წარმოებებში გამოსაყენებელი

—

3809 92 000 00

– – ქაღალდისა ან მსგავს წარმოებებში გამოსაყენებელი

—

3809 93 000 00

– – ტყავისა ან მსგავს წარმოებებში გამოსაყენებელი

—

პრეპარატები ლითონის ზედაპირების ამოსაჭმელად; ფლუსები და დანარჩენი დამხმარე პრეპარატები
დაბალტემპერატურიანი რჩილვისათვის, მაღალტემპერატურიანი რჩილვისათვის ან შესადუღებლად;
3810

ლითონისა

და

დანარჩენი

ნივთიერებებისაგან

შედგენილი

ფხვნილები

და

პასტები

დაბალტემპერატურიანი რჩილვისათვის, მაღალტემპერატურიანი რჩილვისათვის ან შესადუღებლად;
მასალები, გამოსაყენებელი გულანების ან შესადუღებელი ელექტროდებისა ან წნელების საფარების
სახით:
– პრეპარატები ლითონის ზედაპირის ამოსაჭმელად; ლითონისა და სხვა ნივთიერებებისაგან შედგენილი

3810 10 000 00

ფხვნილები

და

პასტები,

დაბალტემპერატურიანი

რჩილვისათვის,

მაღალტემპერატურიანი

—

რჩილვისათვის ან შესადუღებლად
3810 90
3810 90 100 00
3810 90 900 00

– დანარჩენი:
– – მასალები, გამოსაყენებელი შესადუღებელი ელექტროდებისა ანდა წნელების გულანებისა ან საფარების
სახით
– – დანარჩენი

—

ანტიდეტონატორები,
3811

—

ანტიოქსიდანტები,

ფისწარმომქმნელი

ინჰიბიტორები,

შემასქელებლები,

ანტიკოროზიული ნივთიერებები და დანარჩენი მზა მისართები ნავთობპროდუქტებისა (ბენზინის
ჩათვლით) ან სხვა სითხეებისათვის, გამოსაყენებელი იგივე მიზნებისათვის, რაც ნავთობპროდუქტები:
– ანტიდეტონატორები:

3811 11

– – ტყვიის შენაერთების ფუძეზე:

3811 11 100 00

– – – ტეტრაეთილტყვიის ფუძეზე

—

3811 11 900 00

– – – დანარჩენი

—

3811 19 000 00

– – დანარჩენი

—

– საპოხი ზეთების მისართები:
3811 21 000 00

– – ბიტუმოვანი ქანებისაგან მიღებული, ნავთობისა ან ნავთობპროდუქტების შემცველობით

—

3811 29 000 00

– – დანარჩენი

—

3811 90 000 00

– დანარჩენი

—

დამაჩქარებლები კაუჩუკის ვულკანიზაციისა მზა; შედგენილი პლასტიფიკატორები კაუჩუკისა ან
3812

პლასტმასებისათვის,

სხვა

ადგილას

დაუსახელებელი

ან

ჩაურთველი;

ანტიოქსიდანტები

და

სტაბილიზატორები შედგენილი დანარჩენი კაუჩუკისა ან პლასტმასებისათვის:
3812 10 000 00

– კაუჩუკის ვულკანიზაციის დამაჩქარებლები მზა

3812 20

– შედგენილი პლასტიფიკატორები კაუჩუკისა ან პლასტმასებისათვის:

3812 20 100 00
3812 20 900 00

– – რეაქციული ნარევი, ბენზინ-3-იზობუტიროლოქსი-1-იზოპროპილ-2,2-დიმეტილპროპილფტალატისა
და ბენზილ-3-იზობუტირილოქსი-2,2,4-ტრიმეტილპენტილფტალატის შემცველი
– – დანარჩენი

—

—
—

– ანტიოქსიდანტები და სტაბილიზატორები შედგენილი დანარჩენი კაუჩუკისა ან პლასტმასებისათვის:
3812 31 000 00

– – ოლიგომერების 1,2-დიჰიდრო-2,2,4-ტრიმეთილქლორინის ნარევები

3812 39

– – დანარჩენი:

3812 39 100 00

– – – ანტიოქსიდანტები

—

3812 39 900 00

– – – დანარჩენი

—

3813 00 000 00

შემადგენილობები და მუხტები ცეცხლსაქრობებისათვის; ცეცხლსაქრობი ჭურვები, დამუხტული

—

3814 00

—

გამხსნელები და განმზავებლები რთული ორგანული, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; მზა
შედგენილობები საღებავებისა და ლაქების მოსაშორებლად:

3814 00 100 00

– ბუტილაცეტატის ფუძეზე

—

3814 00 900 00

– დანარჩენი

—

3815

რეაქციების ინიციატორები, რეაქციების დამაჩქარებლები და კატალიზატორები, სხვა ადგილას
დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:
– კატალიზატორები მატარებლებზე:

3815 11 000 00

– – აქტიური კომპონენტის სახით ნიკელისა ან მისი შენაერთების შემცველი

—

3815 12 000 00

– – აქტიური კომპონენტის სახით ძვირფასი ლითონებისა ან მათი შენაერთების შემცველი

—

3815 19

– – დანარჩენი:
– – – კატალიზატორი მარცვლების სახით, რომელთა 90 მას%-ს ან მეტს აქვთ ზომა არა უმეტეს 10 მკმ-სა,

3815 19 100 00

მაგნიუმის სილიკატის მატარებელზე ოქსიდების ნარევებისაგან შემდგარი, სპილენძის 20 მას%-ისა ან
მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 35 მას%-ისა და ვისმუტის 2 მას%-ისა ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 3 მას%-ისა

—

შემცველი და მოჩვენებითი ხვედრითი წილით 0,2 ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 1,0-ისა
3815 19 900 00

– – – დანარჩენი

3815 90

– დანარჩენი:

3815 90 100 00

– – კატალიზატორი, ეთილტრიფენილფოსფონუმაცეტატის შემადგენლობით, მეთანოლში ხსნარის სახით

—

3815 90 900 00

– – დანარჩენი

—

3816 00 000 00
3817 00

—

ცეცხლგამძლე ცემენტები, სამშენებლო დუღაბები, ბეტონი და ანალოგიური შედგენილობები, გარდა 3801
სასაქონლო პოზიციის საქონლისა

—

ალკილბენზოლები შერეული და ალკილნაფტალინები შერეული, გარდა 2707 ან 2902 სასაქონლო
პოზიციის პროდუქტებისა:

3817 00 500 00

– ალკილბენზოლი წრფივი

—

3817 00 800 00

– დანარჩენი

—

ელემენტები ქიმიური ლეგირებული, ელექტრონიკაში გამოსაყენებლად განკუთვნილი, დისკების,
3818 00

ფირფიტებისა ან ანალოგიური ფორმების სახით; ნაერთები ქიმიური ლეგირებული, ელექტრონიკაში
გამოსაყენებლად განკუთვნილი:

3818 00 100 00

– სილიციუმი ლეგირებული

—

3818 00 900 00

– დანარჩენი

—

სითხეები სამუხრუჭე ჰიდრავლიკური და სითხეები მზა სხვა ჰიდრავლიკური გადაცემებისათვის,
3819 00 000 00

ნავთობისა და ბიტუმოვანი ქანებისაგან მიღებული ნავთობპროდუქტების შემცველობის გარეშე ან 70

—

მას.%-ზე ნაკლები შემცველობით
3820 00 000 00
3821 00 000 00

ანტიფრიზები და სითხეები ანტიშემომყინავი მზა
ადამიანის ან ცხოველთა უჯრედების გამოსაყვანი ან ცხოველმოქმედების ხელშემწყობი
რეაგენტები

3822 00 000 00

—

კულტურალური გარემო მიკროორგანიზმების (ვირუსების და მსგავსთა ჩათვლით) ან მცენარეთა,
დიაგნოსტიკური

ან

ლაბორატორიული

ფუძეშრით,

მზა

დიაგნოსტიკური

—

ან

ლაბორატორიული რეაგენტები ფუძეშრით ან მის გარეშე, გარდა 3002 ან 3006 სასაქონლო პოზიციის

—

საქონლისა; სერტიფიცირებული ეტალონური მასალები
3823

სამრეწველო მონოკარბონული ცხიმმჟავები; მჟავური ზეთები რაფინირების შემდეგ; სამრეწველო
ცხიმოვანი სპირტები:
– სამრეწველო მონოკარბონული ცხიმმჟავეები; მჟავური ზეთები რაფინირების შემდეგ:

3823 11 000 00

– – სტეარინმჟავა

—

3823 12 000 00

– – ოლეინმჟავა

—

3823 13 000 00

– – თალიუმის ზეთის ცხიმმჟავები

—

3823 19

– – დანარჩენი:

3823 19 100 00

– – – დისტილირებური ცხიმმჟავები

—

3823 19 300 00

– – – ცხიმმჟავოვანი დისტილატი

—

3823 19 900 00

– – – დანარჩენი

—

3823 70 000 00

– სამრეწველო ცხიმოვანი სპირტები

—

მზა შემკვრელი ნივთიერებები, სამსხმელო ფორმებისა ან ღერძების წარმოებისათვის; ქიმიური
3824

პროდუქტები და პრეპარატები, ქიმიური ან მისი მომიჯნავე მრეწველობის დარგების მიერ წარმოებული
(ბუნებრივი

პროდუქტების

ნარევისაგან

შედგენილი

პრეპარატების

ჩათვლით),

სხვა

ადგილას

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:
3824 10 000 00
3824 30 000 00

– მზა შემკვრელი ნივთიერებები, სამსხმელო ფორმებისა და ღერძების წარმოებისათვის
– ლითონების კარბიდები არააგლომერირებული, ერთმანეთთან ან სხვა ლითონურ შემკვრელ
ნივთიერებებთან შერეული

—
—

3824 40 000 00

– მზა დანამატები ცემენტების, საამშენებლო დუღაბებისა ან ბეტონებისათვის

3824 50

– არაცეცხლგამძლე სამშენებლო დუღაბები და ბეტონები:

3824 50 100 00

– – ბეტონი, ჩასასხმელად მზა

—

3824 50 900 00

– – დანარჩენი

—

3824 60

– სორბიტი, 2905 44 სუბპოზიციის სორბიტის გარდა:

—

– – წყალხსნარში:
3824 60 110 00

– – – D-მანიტის შემცველობით 2 მას.% ან ნაკლები D-გლუციტის შემცველობაზე გადაანგარიშებით

—

3824 60 190 00

– – – დანარჩენი

—

– – დანარჩენი:
3824 60 910 00

– – – D-მანიტის შემცველობით 2 მას.% ან ნაკლები D-გლუციტის შემცველობაზე გადაანგარიშებით

—

3824 60 990 00

– – – დანარჩენი

—

– ნარევები, რომლებიც შეიცავენ მეთანის, ეთანის და პროპანის ჰალოგენირებულ წარმოებულებს:
–
3824 71 000 00

–

ქლორფტორნახშირწყალბადების

შემცველობით,

ჰიდროქლორფტორნახშირწყალბადების,

პერფტორნახშირწყალბადების ან ჰიდროფტორნახშირწყალბადების შემცველობით ან შემცველობის

—

გარეშე
3824 72 000 00

– – ბრომქლორდიფტორმეთანის, ბრომტრიფტორმეთანის ან დიბრომტეტრაფტორეთანის შემცველი

3824 73 000 00

– – ჰიდრობრომფტორნახშირწყალბადების შემცველი
–

3824 74 000 00

–

ჰიდროქლორფტორნახშირწყალბადების

ჰიდროფტორნახშირწყალბადების

—
—

შემცველი,

შემცველობით

ან

პერფტორნახშირწყალბადების
შემცველობის

გარეშე,

ან

მაგრამ

—

ქლორფტორნახშირწყალბადების შემცველობის გარეშე
3824 75 000 00

– – ნახშირბადის ტეტრაქლორიდის შემცველობით

—

3824 76 000 00

– – 1,1,1-ტრიქლორეთანის (მეთილქლოროფორმი) შემცველობით

—

3824 77 000 00

– – ბრომმეთანის (მეთილბრომიდის) ან ბრომქლორმეთანის შემცველობით

—

– – პერფტორნახშირწყალბადების (PFCs) ან ჰიდროფტორნახშირწყალბადების (HFCs შემცველი, მაგრამ
3824 78

ქლორფტორნახშირწყალბადების (CFCs)

ან ჰიდროქლორნახშირწყალბადების (HCFCs) შემცველობის

გარეშე:
3824 78 100 00

– – – მხოლოდ 1,1,1-ტერიფთორეთანის და პენტაფთორეთანის შემცველობით

—

3824 78 200 00

– – – მხოლოდ 1,1,1-ტრიფთორეთანის, პენტაფთორეთანის და 1,1,1,2-ტეტრაფთორეთანის შემცველობით

—

3824 78 300 00

– – – მხოლოდ დიფთორმეთანის და პენტაფთორეთანის შემცველობით

—

3824 78 400 00

– – – მხოლოდ დიფთორმეთანის, პენტაფთორეთანის და 1,1,1,2-ტეტრაფთორეთანის შემცველობით

—

3824 78 800 00

– – – მხოლოდ ნაჯერი გიდროფთორნახშირწყალბადების შემცველობით

—

3824 78 900 00

– – – დანარჩენი

—

3824 79 000 00

– – დანარჩენი
–

ნარევები

—
ან

პოლიქლორბიფენილების,

პრეპარატები,

ოქსირანის(ეთილენოქსიდი),

პოლიქლორტერფენილების

ან

პოლიბრომბიფენილების,

ტრის(2,3-დიბრომპროპილი)ფოსფატის

შემცველობით:
3824 81 000 00
3824 82 000 00
3824 83 000 00

– – ოქსირანის(ეთილენოქსიდი) შემცველობით
– – პოლიქლორბიფენილების(PCBs), პოლიქლორტერფენილების(PCTs) ან პოლიბრომბიფენილების (PBBs)
შემცველობით
– – ტრის(2,3-დიბრომპროპილი) ფოსფატის შემცველობით

—
—
—

– – aldrin (ISO), camphechlor (ISO) (toxaphene), chlordane (ISO), chlordecone (ISO), DDT (ISO) (clofenotane
3824 84 000 00

(INN), 1,1,1-trichloro-2,2-bis(p- chlorophenyl)ethane), dieldrin (ISO, INN), endosulfan (ISO), endrin (ISO),

—

heptachlor (ISO) ან mirex (ISO) შემცველობით
3824 85 000 00

– – 1,2,3,4,5,6-hexachlorocyclohexane (HCH (ISO)) შემცველობით, lindane (ISO, INN) ჩათვლით

—

3824 86 000 00

– – pentachlorobenzene (ISO) ან hexachlorobenzene (ISO) შემცველობით

—

3824 87 000 00
3824 88 000 00

– – perfluorooctane sulphonic acid, მისი მარილების, perfluorooctane sulphonamides, ან perfluorooctane
sulphonyl fluorid შემცვველობით
– –tტეტრა-, პენტა-, ჰექსა-, ჰეპტა- ან ოქტამბრომდიფენილის ეთერების შემცველობით
– დანარჩენი:

—
—

– – ნარევები და პრეპარატები ძირითადად (5-ethyl-2-methyl-2-oxido- 1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)methyl
3824 91 000 00

methyl

methylphosphonate

და

bis[(5-ethyl-2-methyl-2-oxido-1,3,2-dioxaphosphinan-5-yl)methyl]

—

methylphosphonate შემცველობით
3824 99

– – დანარჩენი:
– – – ნავთობის სულფონატები, ტუტე ლითონების, ამონიუმის ან ეთანოლამინების სულფონატების

3824 99 100 00

გარდა; ზეთების თიოფენირებული სულფომჟავები, მიღებული ბიტუმოვანი მინერალებისაგან, და მათი

—

მარილები
3824 99 150 00

– – – იონიტები

—

3824 99 200 00

– – – აირშთანმთქმელები ვაკუუმის ხელსაწყოებისათვის

—

3824 99 250 00
3824 99 300 00

– – – პიროლიგნიტები (მაგალითად, კალციუმის); კალციუმის ტარტრატი გაუსუფთავებელი; კალციუმის
ციტრატი გაუსუფთავებელი
– – – ნაფტენის მჟავები, მითი წყალში უხსნადი მარილები და მათი რთული ეთერები

—
—

– – – დანარჩენი:
3824 99 450 00

– – – – შედგენილობები, მინადუღის წარმოქმნის საწინააღმდეგო, და ანალოგიური პროდუქტები

—

3824 99 500 00

– – – – შედგენილობები გალვანიზაციისათვის

—

3824 99 550 00
3824 99 580 00

– – – – ცხიმმჟავების რთული მონო-, დი- და ტრი- ეთერებისა და გლიცერინის ნარევები (ემულგატორები
ცხიმებისათვის)
– – – – ნიკოტინიანი პლასტირები (ტრანსდერმული სისტემები), გამოსაყენებელი მოწევისთვის თავის
დასანებებლად

—
—

– – – – პროდუქტები და შედგენილობები, გამოსაყენებელი ფარმაკოლოგიასა და ქირურგიაში:
– – – – – ანტიბიოტიკების წარმოების პროცესის შუალედური პროდუქტები, Streptomycen tenebraries-ის
3824 99 610 00

ფერმენტაციით მიღებული, გამომშრალი, 3004 სასაქონლო პოზიციის სამკურნალო საშუალებების

—

წარმოებისათვის გამოსაყენებელი
3824 99 620 00

– – – – – მონენზინის მარილების წარმოების შუალედური პროდუქტები

—

3824 99 640 00

– – – – – დანარჩენი

—

3824 99 650 00
3824 99 700 00

– – – – დამხმარე პროდუქტები სამსხმელო წარმოებისათვის (გარდა 3824 10 000 00 სუბპოზიციის
პროდუქტებისა)
– – – – ცეცხლდამცავი, წყალდამცავი და ანალოგიური დამცავი შედგენილობები, მშენებლობაში
გამოსაყენებელი

—
—

– – – – დანარჩენი:
3824 99 750 00
3824 99 800 00
3824 99 850 00
3824 99 860 00

– – – – – ლითიუმის ნიობატის ფირფიტა, არალეგირებული
– – – – – ამინების ნარევი, მიღებული დიმერცხიმმჟავებისაგან, საშუალო მოლეკულარული მასით 520 ან
მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 550-ისა
– – – – – 3-(1-ეთილ-1-მეთილპროპილ)იზოქსასოლ-5-ილამინი, ტოლუოლში ხსნარის სახით
– – – – – ნარევები ძირითადად დიმეთილმეთილფოსფონატის, ოქსირანის და პენტოქსიდ დიფოსფორის
შემცველობით

—
—
—
—

– – – – – ქიმიური პროდუქტები და პრეპარატები შემადგენლობით ძირითადად ორგანული
შენაერთებისგან სხვა ადგილას დაუსახელებელი და ჩაურთველი:
3824 99 920 00

– – – – – – თვევად ფორმებში 20 °C ტემპერატურაზე

—

3824 99 930 00

– – – – – – დანარჩენი

—

3824 99 96

– – – – – დანარჩენი:
– – – – – – სითხეები ნიკოტინის შემცველობით ან შემცველობის გარეშე, განკუთვნილი ელექტრონული

3824 99 960 01

სიგარეტით მოხმარებისათვის

—

3824 99 960 09

– – – – – – დანარჩენი

—

ქიმიური ან მრეწველობის მომიჯნავე დარგების ნარჩენი პროდუქტები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან
3825

ჩაურთველი; საქალაქო მეურნეობის ნარჩენები; ჩამდინარე წყლების შლამი; მოცემული ჯგუფის მე-6
შენიშვნაში მითითებული დანარჩენი ნარჩენები:

3825 10 000 00

– საქალაქო მეურნეობის ნარჩენები

—

3825 20 000 00

– ჩამდინარე წყლების შლამი

—

3825 30 000 00

– კლინიკური ნარჩენები

—

– ნამუშევარი ორგანული გამხსნელები:
3825 41 000 00

– – ჰალოგენირებული

—

3825 49 000 00

– – დანარჩენი

—

– ნამუშევარი გამხსნელები ლითონების ამოსაჭმელად, ჰიდრავლიური სითხეები, მახრუჭებელი სითხეები

3825 50 000 00

და ანტიფრიზები

—

– ქიმიური ან მომიჯნავე მრეწველობის დარგების დანარჩენი ნარჩენები:
3825 61 000 00

– – ძირითადად ორგანული შემადგენლების შემცველი

—

3825 69 000 00

– – დანარჩენი

—

3825 90

– დანარჩენი:

3825 90 100 00

– – ტუტისებრი რკინის ოქსიდი გაზის გასაწმენდად

—

3825 90 900 00

– – დანარჩენი

—

ბიოდიზელი და მისი ნარევები, რომლებიც არ შეიცავენ, ან

3826 00

შეიცავენ

მასის 70 მას.%-ზე ნაკლები

ოდენობით ბიტუმოვანი ქანებისაგან მიღებულ ნავთობს ან ნავთობპროდუქტებს:
– ცხიმოვანი მჟავების მონოალკილური რთული ეთერები, რთული ეთერების 96.5მოც% ან მეტის

3826 00 100 00

შემცველობით (FAMAE)

3826 00 900 00

– დანარჩენი

—
—

კარი VII
პლასტმასები და მათი ნაწარმი; კაუჩუკი, რეზინი და მათი ნაწარმი
შენიშვნები:
1.

საქონელი,

წარმოდგენილი

2

ან

მეტი

ცალკეული

კომპონენტისაგან

შემდგარ

კომპლექტებად, რომელთაგან ზოგიერთი ან ყველა შედის მოცემულ კარში და განკუთვნილია
შესარევად VI ან VII კარში შემავალი პროდუქტის მიღების მიზნით, ჩართული უნდა იქნეს ამ
პროდუქტის შესაბამის სასაქონლო პოზიციაში, იმ პირობით, რომ ეს კომპონენტები:
ა) მათი შეფუთვის წესის გათვალისწინებით აშკარად არიან განკუთვნილი ერთობლივად
გამოსაყენებლად ხელმეორედ შეფუთვის გარეშე;
ბ) მიეწოდებიან ერთობლივად; და
გ) განისაზღვრებიან მათი ბუნების ან მათი თანაფარდობების მიხედვით, როგორც
ურთიერთშემავსებლები;
2. პლასტმასები, კაუჩუკი და მათი ნაწარმი, ძირითადი დანიშნულებისათვის მათზე
სპეციალურად დატანილი დაბეჭდილი სახით, ნახატებითა ან გამოსახულებებით, 3918 ან 3919
სასაქონლო პოზიციის საქონლის გარდა ჩაირთვება 49 ჯგუფში.
ჯგუფი 39
პლასტმასები და მათი ნაწარმი
შენიშვნები:
1. მთელს ნომენკლატურაში ტერმინი „პლასტმასები“ ნიშნავს 3901–3914 სასაქონლო
პოზიციების მასალებს, რომლებსაც პოლიმერიზაციის ან რომელიმე შემდგომ სტადიაზე გარე
ზემოქმედების შედეგად (ჩვეულებრივ, ტემპერატურისა და წნევის, ხოლო საჭიროების შემთხვევაში
გამსხნელებისა ან პლასტიფიკატორების გამოყენებით) შეუძლიათ მიიღონ მოცემული ფორმა და
შეინარჩუნონ

ის

გარე

ზემოქმედების

მოხსნის

შემდეგაც,

როგორიცაა

წნეხა,

ჩამოსხმა,

ექსტრუდირება, კალანდვრა ან სხვა.
მთელს ნომენკლატურაში ტერმინი „პლასტმასები“ ნიშნავს აგრეთვე ვულკანიზებულ ბოჭკოს,
მაგრამ არ გამოიყენება XI კარში ტექსტილის მასალების სახით განხილულ მასალებთან.
2. მოცემულ ჯგუფში არ ჩაირთვება:
ა) 2710 ან 3403 სასაქონლო პოზიციების საპოხი მასალები

ბ) 2712 ან 3404 სასაქონლო პოზიციის ცვილები;
გ) გარკვეული ქიმიური შედგენილობის ცალკეული ორგანული ნაერთები (ჯგუფი 29);
დ) ჰეპარინი ან მისი მარილები (3001 სასაქონლო პოზიცია);
ე)

ხსნარები

(კოლოდიუმების

გარდა),

რომლებიც

შედგებიან

აქროლად

ორგანულ

გამხსნელებში არსებულ 3901–3913 სასაქონლო პოზიციების ნებისმიერი პროდუქტებისაგან იმ
პირობით, რომ გამხსნელის მასა აღემატება ხსნარის მასის 50%-ს (სასაქონლო პოზიცია 3208); 3212
სასაქონლო პოზიციის სატვიფრი კილიტა;
ვ) 3402 სასაქონლო პოზიციის ზედაპირულად აქტიური ორგანული ნივთიერებები ან
საშუალებები;
ზ) გადადნობილი ფისები ან რთულეთეროვანი ფისები (სასაქონლო პოზიცია 3806);
თ) მზა დანამატები მინერალური ნავთოპროდუქტებისთვის (ბენზინის ჩათვლით) ან სხვა
სითხეებისთვის, რომლებიც იგივე მიზნებისთვის გამოიყენება (სასაქონლო პოზიცია 3811);
ი) მზა ჰიდრავლიკური სითხეები პოლიგლიცერინების, სილიკონების ან 39-ე ჯგუფის სხვა
პოლიმერების ფუძეზე (სასაქონლო პოზიცია 3819);
კ) დიაგნოსტიკური ან ლაბორატორიული რეაგენტები პოლიმერული მასალების ფუძეშრით
(3822 სასაქონლო პოზიცია);
ლ) 40 ჯგუფის სინთეზური კაუჩუკი ან მისი ნაწარმი;
მ) სასარაჯო-საუნაგირე ნაწარმი ან აკაზმულობა (სასაქონლო პოზიცია 4201) ან ჩემოდნები,
საკვოიაჟები, ქალის ჩანთები და 4202 სასაქონლო პოზიციის დანარჩენი ნაწარმი;
ნ) წნული ნაწარმი, კალათები ან 46 ჯგუფის დანარჩენი ნაწარმი;
ო) 4814 სასაქონლო პოზიციის კედლის საფრები;
პ) XI კარის საქონელი (ტექსტილის მასალები და ტექსტილის ნაწარმი);
ჟ) XII კარის ნაწარმი (მაგალითად, ფეხსაცმელი, თავსაბურავები, ქოლგები, მზისაგან დამცავი
ქოლგები, ხელჯოხები, შოლტები, მათრახები ან მათი ნაწილები);
რ) 7117 სასაქონლო პოზიციის ბიჟუტერია;
ს) XVI კარის საქონელი (მანქანები და მექანიკური ან ელექტრული მოწყობილობები);
ტ) XVII კარის საფრენი აპარატების ან სატრანსპორტო საშუალებების ნაწილები;
უ) 90 ჯგუფის ნაწარმი (მაგალითად, ოპტიკური ელემენტები, სათვალის ჩარჩოები, სახაზავი
ინსტრუმენტები);
ფ) 91 ჯგუფის ნაწარმი (მაგალითად, ყველა სახის საათების კორპუსები);
ქ) 92 ჯგუფის ნაწარმი (მაგალითად, მუსიკალური ინსტრუმენტები ან მათი ნაწილები);
ღ) 94 ჯგუფის ნაწარმი (მაგალითად, ავეჯი, ლამპები და გამანათებელი მოწყობილობები,
საშუქი ფირნიშები, ასაწყობი სამშენებლო კონსტრუქციები);
ყ) 95 ჯგუფის ნაწარმი (მაგალითად, სათამაშოები, თამაშები, სპორტული ინვენტარი); ან
შ) 96 ჯგუფის ნაწარმი (მაგალითად, ჯაგრისები, ღილები, „ელვა შესაკრავები“, სავარცხლები,
მუნდშტუკები ან ჩიბუხის ტარები ყალიონებისათვის ან ანალოგიური ნაწარმი, თერმოსის ნაწილები
ან ანალოგიური ნაწარმი, კალმისტრები, ფანქრები ჩასადგმელი გრიფელით და მონოსაყრდენები,
ორფეხები, სამფეხები და ანალოგიური ნაწარმი).
3. 3901–3911 სასაქონლო პოზიციებში ჩაირთვება ქიმიური სინთეზის მხოლოდ შემდეგი
პროდუქტები:
ა) თხევადი სინთეზური პოლიოლეფინები, რომელთა 60 მოც.%-ზე ნაკლები გამოიხდება 3000
C ტემპერატურისა და 1013 მბარი წნევის დროს დაბალი წნევის პირობებში გამოხდის შემთხვევაში
(3901 და 3902 სასაქონლო პოზიციები);

ბ) კუმარონ-ინდენის ტიპის პოლიმერიზაციის დაბალი ხარისხის ფისები (სასაქონლო
პოზიცია 3911);
გ) სხვა სინთეზური პოლიმერები, საშუალოდ 5 მონომერული რგოლის მაინც შემცველი.
დ) სილიკონები (სასაქონლო პოზიცია 3910);
ე) რეზოლები (სასაქონლო პოზიცია 3909) და სხვა ფორპოლიმერები.
4. ტერმინი „თანაპოლიმერები“ ნიშნავს ყველა პოლიმერს, რომლებშიც არც ერთი
მონომერული რგოლი არ შეადგენს პოლიმერების საერთო შემცველობის 95 მას.% ან მეტს.
მოცემულ ჯგუფში, თუ კონტექსტში სხვაგვარად არ არის განმარტებული, თანაპოლიმერები
(თანაპოლიკონდენსატების,

ადიტიური

თანაპოლიმერიზაციის

პროდუქტების,

ბლოკთანაპოლიმერებისა და დანერგილი თანაპოლიმერების ჩათვლით) და პოლიმერების ნარევები
ჩაირთვება იმავე სასაქონლო პოზიციაში, სადაც თანამონომერული რგოლის პოლიმერები, რომლის
მასა აღემატება ნებისმიერ სხვა ინდივიდუალურ თანამონომერულ რგოლს. მოცემულ შენიშვნაში
თანამონომერული რგოლები, რომლებიც წარმოქმნიან იმავე სასაქონლო პოზიციაში მოხვედრილ
პოლიმერებს, უნდა განიხილებოდნენ ერთად.
თუ არც ერთი თანამონომერული რგოლი არ ჭარბობს, მაშინ თანაპოლიმერები ან
პოლიმერული ნარევები, კონკრეტული შემთხვევის შესაბამისად, უნდა ჩაირთონ განსახილველ
თანაბარმნიშვნელოვანი სასაქონლო პოზიციებიდან კოდების ზრდის მიხედვით რიგით ბოლო
სასაქონლო პოზიციაში.
5. ქიმიურად მოდიფიცირებელი პოლიმერები, რომლებშიც მთავარი პოლიმერული ჯაჭვის
მხოლოდ გვერდითი ჯაჭვებია შეცვლილი ქიმიური ზემოქმედების შედეგად, ჩაირთვებიან
არამოდიფიცირებული პოლიმერის შესაბამის სასაქონლო პოზიციაში. ეს პირობა არ ეხება
დანერგილ თანაპოლიმერებს.
6. 3901–3914 სასაქონლო პოზიციებში ტერმინი „პირველადი ფორმები“ ნიშნავს მხოლოდ
შემდეგ ფორმებს:
ა) სითხეები და პასტები, დისპერსიების (ემულსიები, სუსპენზიები) და ხსნარების ჩათვლით;
ბ) არასწორი ფორმის ბლოკები, ნატეხები, ფხვნილები (პრეს-ფხვნილების ჩათვლით),
გრანულები, ფანტელები და ანალოგიური ნაყარი ფორმები.
7.

3915

სასაქონლო

პოზიციაში

არ

ჩაირთვება

საწყის

მასალად

გადამუშავებული

შედგენილობით ერთგვაროვანი თერმოპლასტიკური მასალის ნარჩენები, ჩამონაჭრები და ჯართი
(3901–3914 სასაქონლო პოზიციები).
8. 3917 სასაქონლო პოზიციაში ტერმინი „მილები, მილაკები და შლანგები“ როგორც წესი
ნიშნავს

გაზისა

ან

სითხეების

მიწოდების,

განაწილებისა

ან

ტრანსპორტირებისათვის

გამოსაყენებელ ღრუ ნაწარმსა ან ნახევარფაბრიკატებს, ან მზა ნაწარმს (მაგალითად, დაღარული
ბაღის შლანგი, პერფორირებული მილები). ეს ტერმინი აგრეთვე აღნიშნავს ძეხვეულის ნაწარმის
გარსაცმს და სხვა მილებს, რომლებიც იღებენ ბრტყელ ფორმას. მაგრამ ნაწარმი, უკანასკნელის
გამოკლებით, რომელსაც შიდა განივკვეთი აქვს სხვა ფორმისა, ვიდრე წრე, ოვალი, მართკუთხედი
(რომელშიც სიგრძე არა უმეტეს 1,5-ჯერ აღემატება სიგანეს) ან წესიერი მრავალკუთხედი,
განიხილებიან არა როგორც მილები, მილაკები და შლანგები, არამედ როგორც ფასონური
პროფილები.
9. 3918 სასაქონლო პოზიციაში ტერმინი „კედლებისა და ჭერების პლასტმასის საფარები“
ნიშნავს ნაწარმს რულონებად, სიგანით არანაკლებ 45 სმ-ისა, გამოყენებულს კედლებისა და ჭერების
დეკორირებისათვის, შედგენილს პლასტმასისაგან, რომელიც დამაგრებულია ნებისმიერი მასალის

ფუძეშრეზე, გარდა ქაღალდისა; ამასთან, პლასტმასის ფენა (წაღმა პირზე) ჩვეულებრივ
დეკორირებულია ტვიფვრით, დაღარვით, შეღებვით, ნაბეჭდი ნახატის დატანით ან სხვა ხერხით.
10. 3920 და 3921 სასაქონლო პოზიციებში ტერმინი „ფილები, ფურცლები, ფირი და ზოლები ან
ლენტები“ ნიშნავს მხოლოდ ფილებს, ფურცლებს, ფირსა და ზოლებსა ან ლენტებს (54 ჯგუფში
ჩართულის გარდა), აგრეთვე წესიერი გეომეტრიული ფორმის ბლოკებს ნახატით ან უნახატოდ ან
სხვა მეთოდით დამუშავებული ზედაპირით, დაჭრილს ან დაუჭრელს მართკუთხედებად
(კვადრატების ჩათვლით), მაგრამ შემდგომი დამუშავების გარეშე (მაშინაც კი, თუკი ანალოგიური
ოპერაციების შედეგად ისინი მზა პროდუქციათ იქცევიან).
11. 3925 სასაქონლო პოზიციაში ჩაირთვება მხოლოდ შემდეგი პროდუქცია, რომელიც არ
წარმოადგენს მოცემული ჯგუფის II ქვეჯგუფის წინა სასაქონლო პოზიციებში ჩართულ
პროდუქციას:
ა) რეზერვუარები, ავზები (სეპტიკავზების ჩათვლით), კასრები და 300 ლ-ზე მეტი მოცულობის
მქონე ანალოგიური ტევადობები;
ბ) სამშენებლო ელემენტები, მაგალითად იატაკების, კედლებისა ან ტიხრების, ჭერებისა ან
სახურავებისათვის გამოსაყენებელი;
გ) წყალსადინარები და მათი ფიტინგები;
დ) კარები, ფანჯრები, მათი ჩარჩოები და კარის ზღურბლები;
ე) აივნები, ბალუსტრადები, ღობეები, კუტიკარები და ანალოგიური შესაღობები;
ვ) დარაბები, შტორები (ვენეციური ჟალუზების ჩათვლით) და ანალოგიური ნაწარმი და მათი
ნაწილები და სამარჯვები;
ზ) სტელაჟების მსხვილგაბარიტიანი კონსტრუქციული ელემენტები ასაწყობად და მუდმივად
დასაყენებლად, მაგალითად, მაღაზიებში, სახელოსნოებსა და საწყობებში;
თ) დეკორატიული არქიტექტურული დეტალები, მაგალითად, კანელურები, გუმბათები,
სამტრედეები; და
ი) არმატურა და ფურნიტურა, განკუთვნილი სტაციონარული დაყენებისათვის (ზედ ან
შიგნით) კარებზე, ფანჯრებზე, კიბეებზე, კედლებზე ან შენობის სხვა ნაწილებში, მაგალითად,
ღილაკები, სახელურები, კაკვები, კავები, კაკვები პირსახოცებისათვის, ამომრთველების პლატები
და სხვა დამცავი პლატები.
შენიშვნები სუბპოზიციებისათვის:
1. მოცემული ჯგუფის ნებისმიერ სასაქონლო პოზიციაში პოლიმერები (თანაპოლიმერების
ჩათვლით) და ქიმიურად მოდიფიცირებული პოლიმერები უნდა ჩაირთოს შემდეგი დებულებების
შესაბამისად:
ა) „დანარჩენი“ სუბპოზიციის არსებობის შემთხვევაში იმავე დონეზე:
(1) სუბპოზიციაში „პოლიმერები“ პრეფიქსი „პოლი“ (მაგალითად, პოლიეთილენი და
პოლიამიდი-6,6) ნიშნავს, რომ დასახელებული პოლიმერის წარმომქმნელი მონომერული რგოლი ან
მონომერული რგოლები, ერთად აღებული უნდა შეადგენდნენ პოლიმერის საერთო შემცველობის
95 მას.% ან მეტს;
(2) 3901 30, 3903 20, 3903 30 და 3904 30 სუბპოზიციების თანაპოლიმერები ჩართული უნდა
იქნან იმავე სუბპოზიციებში იმ პირობით, რომ ზემოთ დასახელებული თანაპოლიმერების
თანამონომერული რგოლები უნდა შეადგენდნენ პოლიმერის საერთო შემცველობის 95 მას.% ან
მეტს;

(3) ქიმიურად მოდიფიცირებული პოლიმერები ჩართული უნდა იქნან სუბპოზიციაში
„დანარჩენი“ იმ შემთხვევაში, თუ ქიმიურად მოდიფიცირებული პოლიმერები ვერ ჩაირთვებიან
სხვა, უფრო სპეციფიკურ სუბპოზიციაში;
(4) პოლიმერები, რომლებიც ზემოთ არ არიან მოყვანილი, „(1)“, „(2)“ და „(3)“ ქვეპუნქტში,
უნდა ჩაირთონ იმავე დონის დარჩენილი სუბპოზიციებიდან იმ სუბპოზიციაში, რომელიც შეიცავს
იმ მონომერული რგოლის პოლიმერებს, რომელიც მასის მიხედვით აღემატება ყველა სხვა
ინდივიდუალურ თანამონომერულ რგოლს. ამ მიზნით პოლიმერების წარმომქნელი ძირითადი
მონომერული რგოლები, მოხვედრილნი ერთსა და იმავე სუბპოზიციაში, უნდა განიხილებოდნენ
ერთად. უნდა შედარდეს მხოლოდ პოლიმერში შემავალი ის თანამონომერული რგოლები,
რომლებიც შედიან ერთი დონის სუბპოზიციებში;
ბ) „დანარჩენი“ სუბპოზიციის არარსებობის შემთხვევაში იმავე დონეზე:
(1) პოლიმერები უნდა ჩაირთონ იმ სუბპოზიციაში, რომელიც შეიცავს იმ მონომერული
რგოლის პოლიმერებს, რომელიც მასით აღემატება ყველა სხვა ინდივიდუალურ თანამონომერულ
რგოლს.

ამ

მიზნით

პოლიმერების

წარმომქმნელი

ძირითადი

მონომერული

რგოლები,

მოხვედრილნი ერთი და იმავე სუბპოზიციაში, უნდა განიხილებოდნენ ერთად. უნდა შედარდეს
პოლიმერში შემავალი მხოლოდ ის თანამონომერული რგოლები, რომლებიც შედიან ერთი დონის
სუბპოზიციებში.
(2) ქიმიურად მოდიფიცირებული პოლიმერები ჩართული უნდა იქნან არამოდიფიცირებული
პოლიმერის შესაბამის სუბპოზიციაში.
პოლიმერული ნარევები უნდა ჩაირთოს იმავე სუბპოზიციაში, რომელშიც იმავე მონომერული
რგოლების პოლიმერები იმავე პროპორციებით.
2.

3920

43

სუბპოზიციაში

ტერმინი

„პლასტიფიკატორები“

ნიშნავს

მეორად

პლასტიფიკატორებს.
დამატებითი შენიშვნები:
1. იმ შემთხვევაში, როდესაც მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტრიკოტაჟის ტილო განკუთვნილია
მხოლოდ არმირებისათვის, ხელთათმანები, ხელჯაგები ან უთითო თათმანები, გაჟღენთილი ან
დაფარული ფოროვანი პლასტმასით, მიეკუთვნებიან 39-ე ჯგუფს, მაშინაც კი:
— თუ ისინი დამზადებულია ფოროვანი პლასტმასით გაჟღენთილი ან დაფარული მანქანით
ან ხელით ნაქსოვი ტრიკოტაჟს ტილოსგან (5903 სასაქონლო პოზიციის გარდა), ქეჩისგან ან
ფეტრისგან, ან
— თუ ისინი დამზადებულია გაუჟღენთავი ან დაუფარავი მანქანით ან ხელით ნაქსოვი
ტრიკოტაჟს ტილოსგან, ქეჩისგან ან ფეტრისგან და შემდგომ გაჟღენთილია ან დაფარული ფოროვანი
პლასტმასით.
(შენიშვნა 3(გ) 56-ე ჯგუფი და შენიშვნა 2(ა)(5) 59-ე ჯგუფი).
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

I. პირველადი ფორმები
3901

ეთილენის პოლიმერები პირველადი ფორმით:

3901 10

– პოლიეთილენი ხვედრითი წონით 0,94-ზე ნაკლები:

3901 10 100 00

– – პოლიეთილენი წრფივი

—

3901 10 900 00

– – დანარჩენი

—

3901 20

– პოლიეთილენი ხვედრითი წონით 0,94 ან მეტი:

– – პოლიეთილენი მოცემული ჯგუფის 6 ბ) შენიშვნაში მოხსენიებული ერთ-ერთი ფორმით, 230C
ტემპერატურაზე ხვედრითი წონით 0,958 ან მეტი, რომელიც შეიცავს
– 50 მგ/კგ ან ნაკლებ ალუმინს,
– 2 მგ/კგ ან ნაკლებ კალციუმს,
– 2 მგ/კგ ან ნაკლებ ქრომს,

3901 20 100 00

—

– 2 მგ/კგ ან ნაკლებ რკინას,
– 2 მგ/კგ ან ნაკლებ ნიკელს,
– 2 მგ/კგ ან ნაკლებ ტიტანს, და
– 8 მგ/კგ ან ნაკლებ ვანადიუმს,
სულფოქლორირებული პოლიეთილენის წარმოებისათვის

3901 20 900 00

– – დანარჩენი

—

3901 30 000 00

– ეთილენის თანაპოლიმერები ვინილაცეტატით

—

3901 40 000 00

– ეთილენ-ალფა-ოლეფინის თანაპოლიმერები, ხვედრითი წონით 0,94-ზე ნაკლები

—

3901 90

– დანარჩენი:
– – იონომერული პოლიმერი, რომელიც შედგება იზობუტილაკრილატიანი და მეტაკრილმჟავიანი

3901 90 300 00

ეთილენის

სამმაგი

თანაპოლიმერის

მარილისაგან;

პოლისტიროლის,

ეთილენბუტილენის

თანაპოლიმერისა და პოლისტიროლის A-B-A ბლოკთანაპოლიმერი, სტიროლის შემცველობით 35

—

მას.% ან ნაკლები, მოცემული ჯგუფის 6 ბ) შენიშვნაში მოხსენიებული ერთ-ერთი ფორმით
3901 90 800 00

– – დანარჩენი

3902

პროპილენისა ან დანარჩენი ოლეფინების პოლიმერები პირველადი ფორმით:

3902 10 000 00

– პოლიპროპილენი

—

3902 20 000 00

– პოლიიზობუტილენი

—

3902 30 000 00

– პროპილენის თანაპოლიმერები

—

3902 90

– დანარჩენი:

—

– – პოლისტიროლის, ეთილენბუტილენის თანაპოლიმერისა და პოლისტიროლის A-B-A ბლოკ3902 90 100 00

თანაპოლიმერი, სტიროლის შემცველობით 35 მას.% ან ნაკლები, მოცემული ჯგუფის 6 ბ) შენიშვნაში

—

მოხსენიებული ერთ-ერთი ფორმით
– – პოლიბუტ-1-ენი, ბუტ-1-ენისა და ეთილენის თანაპოლიმერი, ეთილენის შემცველობით 10 მას.%
3902 90 200 00

ან

ნაკლები,

ან

პოლიბუტ-1-ენის

ნარევი

პოლიეთილენთან

და/ან

პოლიპროპილენთან,

პოლიეთილენის 10 მას.% ან ნაკლები და/ან პოლიპროპილენის 25 მას.% ან ნაკლები შემცველი,

—

მოცემული ჯგუფის 6 ბ) შენიშვნაში მოხსენიებული ერთ-ერთი ფორმით
3902 90 900 00

– – დანარჩენი

3903

სტიროლის პოლიმერები პირველადი ფორმით:

—

– პოლისტიროლი:
3903 11 000 00

– – აქაფებული

—

3903 19 000 00

– – დანარჩენი

—

3903 20 000 00

– სტიროლაკრილონიტრილის თანაპოლიმერები (SAN)

—

3903 30 000 00

– აკრილონიტრილბუტადიენსტიროლის თანაპოლიმერები (ABS)

—

3903 90

– დანარჩენი:

3903 90 100 00

– – მხოლოდ სტიროლისა ან ალილის სპირტის თანაპოლიმერი, აცეტილის რიცხვით 175 ან მეტი

3903 90 200 00
3903 90 900 00
3904
3904 10 00

– – ბრომირებული პოლისტიროლი, ბრომის შემცველობით 58 მას.% ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 71
მას.%-ისა, მოცემული ჯგუფის 6 ბ) შენიშვნაში მოხსენიებული ერთ-ერთი ფორმით
– – დანარჩენი

—
—
—

ვინილქლორიდისა ან დანარჩენი ჰალოგინირებული ოლეფინების პოლიმერები პირველადი
ფორმით:
– პოლივინილქლორიდი, სხვა კომპონენტებთან შეურეველი:
– – პასტის წარმომქმნელი პოლივინილქლორიდის ემულსიური ფისი (ტენის 0,2 მას.%;
ემულგატორის (ალიფატური და კარბონმჟავების მარილები) 0,1 მას.%; ტუტის 0,1 მას.%;

3904 10 001 00

ვინილქლორიდის 06 მას.% შემცველობით) ქაფიანი შრის ქიმიური ტვიფვრითა და გამჭვირვალე შრის

—

გაძლიერებული სიმტკიცით აქაფებული ლინოლეუმის დასამზადებლად (მარკის ტიპი: ,,ინავილ ეპ724’’ ,,ინავილ ეპ-705’’ ,,ცოლვიკ-367 ნც’’)
3904 10 009 00

– – დანარჩენი
– პოლივინილქლორიდი დანარჩენი:

—

3904 21 000 00

– – არაპლასტიფიცირებული

—

3904 22 000 00

– – პლასტიფიცირებული

—

3904 30 000 00

– ვინილქლორიდისა და ვინილაცეტატის თანაპოლიმერები

—

3904 40 000 00

– ვინილქლორიდის თანაპოლიმერები, დანარჩენი

—

3904 50

– ვინილიდენქლორიდის პოლიმერები:

3904 50 100 00
3904 50 900 00

– – ვინილქლორიდისა და აკრილონიტრილის თანაპოლიმერები, ჭიმვადი გრანულების სახით,
დიამეტრით 4 მკმ ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 20 მკმ-ისა
– – დანარჩენი

—
—

– ფთორპოლიმერები:
3904 61 000 00

– – პოლიტეტრაფთორეთილენი

3904 69

– – დანარჩენი:

3904 69 100 00

– – – პოლივინილფთორიდი მოცემული ჯგუფის 6 ბ) შენიშვნაში მოხსენიებული ერთ-ერთი ფორმით

—

3904 69 200 00

– – – ფტორელასტომერი Fluoroelastomers FKM

—

3904 69 800 00

– – – დანარჩენი

—

3904 90 000 00

– დანარჩენი

—

3905

—

ვინილაცეტატისა ან დანარჩენი რთული ვინილის ეთერების პოლიმერები პირველადი ფორმით;
დანარჩენი ვინილის პოლიმერები პირველადი ფორმით:
– პოლივინილაცეტატი:

3905 12 000 00

– – წყალის დისპერსიების სახით

—

3905 19 000 00

– – დანარჩენი

—

– ვინილაცეტატის თანაპოლიმერები:
3905 21 000 00

– – წყალიანი დისპერსიის სახით

—

3905 29 000 00

– – დანარჩენი

—

3905 30 000 00

– პოლივინილის სპირტი, არაჰიდროლიზებული აცეტატური ჯგუფების შემცველობით ან მათ გარეშე

—

– დანარჩენი:
3905 91 000 00

– – თანაპოლიმერები

3905 99

– – დანარჩენი:

—

– – – პოლივინილფორმალი მოცემული ჯგუფის 6 ბ) შენიშვნაში მოხსენიებული ერთ-ერთი ფორმით,
მოლეკულური მასით 10 000 ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 40 000-ისა და შემცველობით: 9,5 მას.% ან
3905 99 100 00

მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 13 მას.%-ისა აცეტილური ჯგუფისა, ვინილაცეტატზე გადაანგარიშებით, და

—

5 მას.% ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 6,5 მას.%-ისა ჰიდროქსილის ჯგუფისა, ვინილის სპირტზე
გადაანგარიშებით
3905 99 90

– – – დანარჩენი:

3905 99 901 00

– – – – პოლივინილპიროლიდონი

—

3905 99 909 00

– – – – დანარჩენი

—

3906

აკრილის პოლიმერები პირველადი ფორმებით:

3906 10 000 00

– პოლიმეთილმეტაკრილატი

3906 90

– დანარჩენი:

3906 90 100 00

– – პოლი[N-(3-ჰიდროქსიიმინო-1,1-დიმეთილბუტილ)აკრილამიდი]

3906 90 200 00
3906 90 300 00
3906 90 400 00

—

—

– – 2-დიზოპროპილამინოეთილმეტაკრილატისა და დეცილმეტაკრილატის თანაპოლიმერი, ხსნარის
სახით N,N– დიმეთილაცეტამიდში, თანაპოლიმერის შემცველობით 55 მას.% ან მეტი
– – აკრილიმჟავასა და 2-ეთილჰექსილაკრილატის თანაპოლიმერი, 2-ეთილჰექსილაკრილატის
შემცველობით 10 მას.% ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 11 მას.%-ისა
– – აკრილონიტრილისა და მეთილაკრილატის თანაპოლიმერი, პოლიბუტადიენაკრილონიტრილით
მოდიფიცირებული (NBR)

—
—
—

– – აკრილიმჟავას ალკილმეტაკრილატთან და დანარჩენი მონომერების მცირე რაოდენობასთან
3906 90 500 00

პოლიმერიზაციის

პროდუქტი,

ტექსტილის

პასტისებრი

საბეჭდი

საღებავების

წარმოებაში

—

შემასქელებლების სახით გამოსაყენებლად
– – მეთილაკრილატის, ეთილენისა და მონომერის სამმაგი თანაპოლიმერი, კარბოქსილის არანაპირა
3906 90 600 00

ჯგუფის, როგორც ჯგუფი-შემცვლელის შემცველი, მეტილაკრილატის შემცველობით 50 მას.% ან
მეტი, კაჟმიწასთან შერეული ან შეურეველი

—

3906 90 900 00

– – დანარჩენი

—

პოლიაცეტალები, დანარჩენი მარტივი პოლიეთერები და ეპოქსიდის ფისები პირველადი ფორმით;
3907

პოლიკარბონატები, ალკიდის ფისები, რთული პოლიალილის ეთერები და დანარჩენი რთული
პოლიეთერები პირველადი ფორმით:

3907 10 000 00

– პოლიაცეტალები

3907 20

– დანარჩენი მარტივი პოლიეთერები:

—

– – პოლისპირტების არასრული ეთერები:
3907 20 110 00

– – – პოლიეთილენგლიკოლები

—

3907 20 200 00

– – – დანარჩენი

—

– – დანარჩენი:
3907 20 910 00

– – – 1-ქლორ-2,3-ეპოქსიპროპანისა და ეთილენის ოქსიდის თანაპოლიმერი

—

3907 20 990 00

– – – დანარჩენი

—

3907 30 000 00

– ეპოქსიდის ფისები

—

3907 40 000 00

– პოლიკარბონატები

—

3907 50 000 00

– ალკიდის ფისები

—

– პოლიეთილენტერეფტალატი:
3907 61 000 00

– – დამახასიათებელი სიბლანტის მქონე 78 მლ/გრ ან მეტი

—

3907 69 000 00

– – დანარჩენი

—

3907 70 000 00

– პოლილაქტიდი

—

– პოლიეთერები რთული დანარჩენი:
3907 91

– – უჯერი:

3907 91 100 00

– – – თხევადი

—

3907 91 900 00

– – – დანარჩენი

—

3907 99

– – დანარჩენი:

3907 99 050 00

– – – თერმოპლასტიკური თხევადკლისტალური არომატული პოლიეთერული თანაპოლიმერები

—

3907 99 100 00

– – – პოლიეთილენნაფტალინ-2,6-დიკარბოქსილატი

—

3907 99 800 00

– – – დანარჩენი

—

3908

პოლიამიდები პირველადი ფორმით:

3908 10 000 00

– პოლიამიდ-6, -11,-12,-6,6,-6,9,-6,10 ან -6,12

—

3908 90 000 00

– დანარჩენი

—

3909

ამინოალდეჰიდური ფისები, ფენოლალდეჰიდური ფისები და პოლიურეთანები პირველადი
ფორმით:

3909 10 000 00

– კარბამიდისა და თიოკარბამიდის ფისები

—

3909 20 000 00

– მელამინური ფისები

—

– ამინოალდეჰიდური ფისები დანარჩენი:
3909 31 000 00

– – პოლიმეთილენფენილიზოციანატი(ნედლი MDI, პოლიმერული MDI)

—

3909 39 000 00

– – დანარჩენი

—

3909 40 000 00

– ფენოლალდეჰიდური ფისები

—

3909 50

– პოლიურეთანები:
–

3909 50 100 00

–

პოლიურეთანი,

2,2’-(ტრეტ-ბუტილიმინო)დიეთანოლისა

მეთილენდიციკლოჰექსილდიიზოციანატის

თანაპოლიმერი,

და

ხსნარის

სახით

4,4’N,N–

—

დიმეთილაცეტამიდში, პოლიმერის შემცველობით 50 მას.% ან მეტი
3909 50 900 00

– – დანარჩენი

—

3910 00 000 00

სილიკონები პირველადი ფორმით

—

ნავთობის
3911

ფისები,

კუმარონინდენის

ფისები,

პოლიტერპენები,

პოლისულფიდები,

პოლისულფონები და დანარჩენი პროდუქტები, მოცემული ჯგუფის 3 შენიშვნაში მითითებული,
პირველადი ფორმებით, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:

3911 10 000 00

– ნავთობის, კუმარონის, ინდენისა ან კუმარონინდენის ფისები და პოლიტერპენები

3911 90

– დანარჩენი:

—

– – კონდენსაციის პროდუქტები ან პოლიმერიზაციის პროდუქტები გადაჯგუფებით, ქიმიურად
მოდიფიცირებული ან არამოდიფიცირებული:
3911 90 110 00

– – – პოლიოქსი-1,4-ფენილენსულფონილ-1,4-ფენილენოქსი-1,4-ფენილენიზოპროპილიდინ-1,4ფენილენი, მოცემული ჯგუფის 6 ბ) შენიშვნაში მოხსენიებული ერთ-ერთი ფორმით

—

3911 90 130 00

– – – პოლიტიო-1,4-ფენილენი

—

3911 90 190 00

– – – დანარჩენი

—

– – დანარჩენი:
–
3911 90 920 00

–

–

p-კრეზოლისა

და

დივინილბენზოლის

თანაპოლიმერი,

ხსნარის

სახით

N,N-

დიმეთილაცეტამიდში, პოლიმერის შემცველობით 50 მას.% ან მეტი; ვინილტოლუოლისა და α-

—

მეთილსტერინის ჰიდრირებული თანაპოლიმერები
3911 90 990 00
3912

– – – დანარჩენი
ცელულოზა

და

—
მისი

ქიმიური

წარმოებულები,

პირველადი

ფორმით,

სხვა

ადგილას

დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:
– ცელულოზის აცეტატები:

3912 11 000 00

– – არაპლასტიფიცირებული

—

3912 12 000 00

– – პლასტიფიცირებული

—

3912 20

– ცელულოზის ნიტრატები (კოლოდიუმის ჩათვლით):
– – არაპლასტიფიცირებული:

3912 20 110 00

– – – კოლოდიუმები და ცელოიდინი

—

3912 20 190 00

– – – დანარჩენი

—

3912 20 900 00

– – პლასტიფიცირებული

—

– ცელულოზის მარტივი ეთერები:
3912 31 000 00

– – კარბოქსილმეთილცელულოზა და მისი მარილები

3912 39

– – დანარჩენი:

3912 39 200 00

– – – ჰიდროქსიპროპილცელულოზა

—

3912 39 850 00

– – – დანარჩენი

—

3912 90

– დანარჩენი:

3912 90 100 00

– – ცელულოზის რთული ეთერები

—

3912 90 900 00

– – დანარჩენი

—

—

ბუნებრივი პოლიმერები (მაგალითად, ალგინმჟავა) და ბუნებრივი მოდიფიცირებული პოლიმერები
3913

(მაგალითად, გამყარებული პროტეინები, ნატურალური კაუჩუკის ქიმიური წარმოებულები),
პირველადი ფორმით, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:

3913 10 000 00

– ალგინმჟავა, მისი მარილები და რთული ეთერები

—

3913 90 000 00

– დანარჩენი

—

3914 00 000 00

იონმიმოცვლითი ფისები, 3901-3913 სასაქონლო პოზიციების პოლიმერების ფუძეზე მიღებული,
პირველადი ფორმით

—

II. ნარჩენები, ჩამონაჭრები და ჯართი; ნახევარფაბრიკატები; ნაწარმი
3915

პლასტმასის ნარჩენები, ჩამონაჭრები და ჯართი:

3915 10 000 00

– ეთილენის პოლიმერების

—

3915 20 000 00

– სტიროლის პოლიმერების

—

3915 30 000 00

– ვინილქლორიდის პოლიმერების

—

3915 90

– დანარჩენი პლასტმასების:

3915 90 110 00

– – პროპილენის პოლიმერების

—

3915 90 800 00

– – დანარჩენი

—

3916

პლასტმასის მონოძაფი 1 მმ-ზე მეტი განივკვეთით, წნელები, ღერძები და ფასონური პროფილები,
დამუშავებული ან დაუმუშავებელი ზედაპირით, მაგრამ სხვაგვარად დაუმუშავებელი:

3916 10 000 00

– ეთილენის პოლიმერებისაგან

3916 20 00

– ვინილქლორიდის პოლიმერებისაგან:

3916 20 001 00

– – პოლივინილქლორიდისაგან

—

3916 20 009 00

– – დანარჩენი

—

—

3916 90
3916 90 100 00

– დანარჩენი პლასტმასებისაგან:
– – ქიმიურად მოდიფიცირებული ან არამოდიფიცირებული კონდენსაციის პროდუქტებისა ან
პოლიმერიზაციის პროდუქტებისაგან გადაჯგუფებით

—

3916 90 500 00

– – პოლიმიერთების პროდუქტებისაგან

—

3916 90 900 00

– – დანარჩენი

—

3917
3917 10

პლასტმასის მილები, მილაკები და შლანგები და მათი ფიტინგები (მაგალითად, შეერთებები,
მუხლები, მილტუჩები):
– ხელოვნური გარსაცმები (ძეხვეულის ნაწარმისათვის) გამყარებული პროტეინებისაგან ან
ცელულოზის მასალებისაგან:

3917 10 100 00

– – გამყარებული პროტეინებისაგან

—

3917 10 900 00

– – ცელულოზის მასალებისაგან

—

– ხისტი მილები, მილაკები და შლანგები:
3917 21
3917 21 100 00

– – ეთილენის პოლიმერებისაგან:
– – – უნაწიბურო და დაჭრილი ნაჭრებად, რომელთა სიგრძე აღემატება განივკვეთის მაქსიმალურ
ზომას, დამუშავებული ან დაუმუშავებელი ზედაპირით, მაგრამ სხვაგვარად დაუმუშავებელი

—

3917 21 900

– – – დანარჩენი:

3917 21 900 01

– – – – დაყენებული ფიტინგებით, სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

3917 21 900 09

– – – – დანარჩენი

—

3917 22

– – პროპილენის პოლიმერებისაგან:

3917 22 100 00

– – – უნაწიბურო და დაჭრილი ნაჭრებად, რომელთა სირძე აღემატება განივკვეთის მაქსიმალურ
ზომას, დამუშავებული ან დაუმუშავებელი ზედაპირით, მაგრამ სხვაგვარად დაუმუშავებელი

—

3917 22 900

– – – დანარჩენი:

3917 22 900 01

– – – – დაყენებული ფიტინგებით, სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

3917 22 900 09

– – – – დანარჩენი

—

3917 23

– – ვინილქლორიდის პოლიმერებისაგან:

3917 23 100 00

– – – უნაწიბურო და დაჭრილი ნაჭრებად, რომელთა სიგრძე აღემატბა განივკვეთის მაქსიმალურ
ზომას, დამუშავებული ან დაუმუშავებელი ზედაპირით, მაგრამ სხვაგვარად დაუმუშავებელი

—

3917 23 900

– – – დანარჩენი:

3917 23 900 01

– – – – დაყენებული ფიტინგებით, სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

3917 23 900 09

– – – – დანარჩენი

—

3917 29 00

– – დანარჩენი პლასტმასებისაგან:

3917 29 000 01

– – – დაყენებული ფიტინგებით, სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

3917 29 000 09

– – – დანარჩენი

—

– დანარჩენი მილები, მილაკები და შლანგები:
3917 31 00

– – დრეკადი მილები, მილაკები და შლანგები, რომლებიც უძლებენ 27,6 მპა-მდე წნევას:

3917 31 000 01

– – – დაყენებული ფიტინგებით, სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

3917 31 000 09

– – – დანარჩენი

—

3917 32 000 00

– – დანარჩენი, დაუარმატურებელი ან სხვა მასალებთან არაკომბინირებული, უფიტინგებოდ

—

3917 33 00

– – დანარჩენი, დაუარმატურებელი ან სხვა მასალებთან არაკომბინირებული, ფიტინგებით:

3917 33 001 00

– – – დაყენებული ფიტინგებით, სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

3917 33 009 00

– – – დანარჩენი

—

3917 39 00

– – დანარჩენი:

3917 39 000 01

– – – დაყენებული ფიტინგებით, სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

3917 39 000 09

– – – დანარჩენი

—

3917 40 00

– ფიტინგები:

3917 40 000 01

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

3917 40 000 09

– – დანარჩენი

—

პლასტმასის იატაკის საფარები, თვითწებვადი ან არათვითწებვადი, რულონებად ან ფირფიტებად;
3918

პლასტმასის

საფარები

მითითებული:

კედლებისა

და

ჭერებისათვის,

მოცემული

ჯგუფის

9

შენიშვნაში

3918 10

– ვინილქლორიდის პოლიმერებისაგან:

3918 10 100 00

– – პოლივინილქლორიდით გაჟღენთილი ან დაფარული ფუძისაგან შემდგარი

მ²

3918 10 900 00

– – დანარჩენი

მ²

3918 90 000 00

– დანარჩენი პლასტმასებისაგან

მ²

3919
3919 10

პლასტმასის ფილები, ფურცლები, ფირები, კილიტა, ლენტები, ზოლები და დანარჩენი ბრტყელი
ფორმები, თვითწებვადი, რულონებად ან არარულონებად:
– რულონებად სიგანით არა უმეტეს 20 სმ-ისა:
– – ზოლები ან ლენტები არავულკანირებული ნატურალური ან სინთეზური კაუჩუკის საფარით:

3919 10 120 00

– – – პოლივინილქლორიდისა ან პოლიეთილენისაგან

—

3919 10 150 00

– – – პოლიპროპილენისაგან

—

3919 10 190 00

– – – დანარჩენი

—

3919 10 800 00

– – დანარჩენი

—

3919 90

– დანარჩენი:

3919 90 200 00
3919 90 800 00

–

–

მრგვალი

თვითწებვადი

საპრიალებელი

ბალიშები,

ნახევარგამტარი

ფირფიტების

დასამზადებლად გამოსაყენებელი
– – დანარჩენი

—
—

პლასტმასის ფილები, ფურცლები, ფირები და ზოლები ან ლენტები, დანარჩენი, უფორებო და
3920

დაუარმატურებელი, არაშრეული, ფუძეშრის გარეშე და სხვა მასალებთან ანალოგიური წესით
შეუერთებელი:

3920 10

– ეთილენის პოლიმერებისაგან:
– – სისქით არა უმეტეს 0,125 მმ-ისა:
– – – პოლიეთილენისაგან ხვედრითი წონით:
– – – – 0,94-ზე ნაკლები:

3920 10 230 00

– – – – – პოლიეთილენის ფირი სისქით 20 მკმ ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 40 მკმ-ისა,

ნახევარად

გამტარებისა ან ნაბეჭდი სქემების წარმოებში გამოსაყენებელი ფტორეზისტის ფირების მისაღებად

—

3920 10 240 00

– – – – – გაჭიმული ფირი, დაუბეჭდავი

—

3920 10 250 00

– – – – – დანარჩენი

—

3920 10 280 00

– – – – 0,94 ან მეტი

—

3920 10 400 00

– – – დანარჩენი

—

– – სისქით 0,125 მმ-ზე მეტი:
– – – სინთეზური ქაღალდის მასა ტენიანი ფურცლების სახით, პოლიეთილენის შეუკვრელი თხლად
3920 10 810 00

განშტოებული ფიბრილებისაგან მიღებული, ცელულოზის ბოჭკოებთან შერეული ან შეურეველი
რაოდენობით არა უმეტეს 15%-ისა, დამატენიანებელი აგენტის სახით წყალში გახსნილი

—

პოლივინილის სპირტის შემცველი
3920 10 890 00

– – – დანარჩენი

3920 20

– პროპილენის პოლიმერებისაგან:

—

– – სისქით არა უმეტეს 0,10 მმ-ისა:
3920 20 210 00

– – – ბიაქსიალურად ორიენტირებული

—

3920 20 290 00

– – – დანარჩენი

—

3920 20 800 00

– – სისქით 0,10 მმ-ზე მეტი

—

3920 30 000 00

– სტიროლის პოლიმერებისაგან

—

– ვინილქლორიდის პოლიმერებისაგან:
3920 43

– – პლასტიფიკატორების შემცველობით არანაკლებ 6 მას.%-ისა:

3920 43 100 00

– – – სისქით არა უმეტეს 1 მმ-ისა

—

3920 43 900 00

– – – სისქით 1 მმ-ზე მეტი

—

3920 49

– – დანარჩენი:

3920 49 100 00

– – – სისქით არა უმეტეს 1 მმ-ისა

—

3920 49 900 00

– – – სისქით 1 მმ-ზე მეტი

—

– აკრილის პოლიმერებისაგან:

3920 51 000 00

– – პოლიმეთილმეტაკრილატისაგან

3920 59

– – დანარჩენი:

3920 59 100 00
3920 59 900 00

—

– – – ფირი სისქით არა უმეტეს 150 მკმ-ისა აკრილისა და მეტაკრილის მჟავების რთული ეთერების
თანაპოლიმერებისაგან
– – – დანარჩენი

—
—

– დანარჩენი პოლიკარბონატების, ალკიდური ფისების, პოლიალილის რთული ეთერების ან რთული
პოლიეთერებისაგან:
3920 61 000 00

– – პოლიკარბონატებისაგან

3920 62

– – პოლიეთილენტერეფტალატისაგან:

—

– – – სისქით არა უმეტეს 0,35 მმ-ისა:
– – – – ფირი პოლიეთილენტერეფტალატისაგან სისქით 72 მკმ და მეტი, მაგრამ არა უმეტესი 79 მკმ3920 62 120 00

ისა, დრეკადი მაგნიტური დისკოების წარმოებისათვის; ფირი პოლიეთილენტერეფტალატისაგან
სისქით 100 მკმ და მეტი, მაგრამ არა უმეტესი 150 მკმ-ისა, ფოტოპოლიმერული საბეჭდი ფირფიტების

—

წარმოებისათვის
3920 62 190 00

– – – – დანარჩენი

—

3920 62 900 00

– – – სისქით 0,35 მმ-ზე მეტი

—

3920 63 000 00

– – რთული უჯერი პოლიეთერებისაგან

—

3920 69 000 00

– – დანარჩენი რთული პოლიეთერებისაგან

—

– ცელულოზისა ან მისი ქიმიური წარმოებულებისაგან:
3920 71 000 00

– – რეგენერირებული ცელულოზისაგან

3920 73

– – ცელულოზის აცეტატისაგან:

3920 73 100 00

–

–

–

ფირი

რულონებად,

—

ზოლებისა

ან

ლენტების

სახით

კინემატოგრაფიისა

ან

ფოტოგადაღებისათვის

—

3920 73 800 00

– – – დანარჩენი

3920 79

– – ცელულოზის დანარჩენი წარმოებულებისაგან:

3920 79 100 00

– – – ვულკანიზებული ბოჭკოსაგან

—

3920 79 900 00

– – – დანარჩენი

—

—

– დანარჩენი პლასტმასებისაგან:
3920 91 000 00

– – პოლივინილბუტირალისაგან

—

3920 92 000 00

– – პოლიამიდებისაგან

—

3920 93 000 00

– – ამინოალდეჰიდური ფისებისაგან

—

3920 94 000 00

– – ფენოლოალდეჰიდური ფისებისაგან

—

3920 99

– – დანარჩენი პლასტმასებისაგან:
– – – ქიმიურად მოდიფიცირებული ან არამოდიფიცირებული კონდენსაციის პროდუქტებისა ან
პოლიმერიზაციის პროდუქტებისაგან გადაჯგუფებით:

3920 99 210 00
3920 99 280 00

– – – – პოლიამიდური ფურცელი და ზოლი ან ლენტი, დაფარული ან დაუფარავი, ან მხოლოდ
პლასტმასის საფარით
– – – – დანარჩენი

—
—

– – – პოლიმიერთების პროდუქტებისაგან:
–
3920 99 520 00

–

–

–

პოლივინილფთორიდის

ფურცელი;

პოლივინილის

სპირტის

ბიაქსიალურად

ორიენტირებული ფირი, პოლივინილის სპირტის შემცველობით 97 მას.% ან მეტი, საფარის გარეშე,

—

სისქით არა უმეტეს 1 მმ-ისა
3920 99 530 00

–

–

–

–

ფთორირებული

პლასტმასის

იონმიმოცვლითი

მემბრანები,

ელექტროლიზერებში გამოსაყენებლი

ქლორტუტის

—

3920 99 590 00

– – – – დანარჩენი

—

3920 99 900 00

– – – დანარჩენი

—

3921

პლასტმასის ფილები, ფურცლები, ფირები, ზოლები ან ლენტები, დანარჩენი:
– ფოროვანი:

3921 11 000 00

– – სტიროლის პოლიმერებისაგან

—

3921 12 000 00

– – ვინილქლორიდის პოლიმერებისაგან

—

3921 13

– – პოლიურეთანებისაგან:

3921 13 100 00

– – – დრეკადი

—

3921 13 900 00

– – – დანარჩენი

—

3921 14 000 00

– – რეგენერირებული ცელულოზისაგან

—

3921 19 000 00

– – დანარჩენი პლასტმასებისაგან

—

3921 90

– დანარჩენი:
– – ქიმიურად მოდიფიცირებული ან არამოდიფიცირებული კონდენსაციის პროდუქტებისა ან
პოლიმერიზაციის პროდუქტებისაგან გადაჯგუფებით:

3921 90 100 00

– – – რთული პოლიეთერებისაგან

—

3921 90 300 00

– – – ფენოლალდეჰიდური ფისებისაგან

—

– – – ამინოალდეჰიდური ფისებისაგან:
– – – – შრეული:
3921 90 410 00

– – – – – შრეული მაღალი წნევის, ერთი ან ორივე მხრიდან დეკორირებული ზედაპირით

—

3921 90 430 00

– – – – – დანარჩენი

—

3921 90 490 00

– – – – დანარჩენი

—

3921 90 550 00

– – – დანარჩენი

—

3921 90 600 00

– – პოლიმიერთების პროდუქტებისაგან

—

3921 90 900 00

– – დანარჩენი

—

აბაზანები, შხაპები, წყლის ჩასადინარი ნიჟარები, პირსაბანი ნიჟარები, ბიდეები, უნიტაზები,
3922

დასაჯდომები

და

სახურავები

მათთვის,

წყალჩასაშვები

ავზაკები

და

ანალოგიური

სანიტარულტექნიკური ნაწარმი, პლასტმასებისაგან:
3922 10 000 00

– აბაზანები, შხაპები და წყლის ჩასადინარი ნიჟარები და პირსაბანი ნიჟარები

—

3922 20 000 00

– უნიტაზის დასაჯდომები და სახურავები

—

3922 90 000 00

– დანარჩენი

—

3923
3923 10

პლასტმასის ნაწარმი საქონლის ტრანსპორტირებისა ან შეფუთვისათვის; პლასტმასის საცობები,
ხუფები, თალფაქები და სხვა საცობი ნაწარმი:
– კოლოფები, ყუთები, კალათები და ანალოგიური ნაწარმი:
– – კოლოფები, ყუთები, კალათები და ანალოგიური ნაწარმი პლასტმასისგან, სპეციალურად

3923 10 100 00

განკუთვნილი ნახევარგამტარი ფირფიტების, ნიღბების ან ბადეების ტრანსპორტირებისთვის ან

—

შეფუთვისთვის
3923 10 900 00

– – დანარჩენი

—

– ტომრები და ჩანთები (კონუსისებურთა ჩათვლით):
3923 21 000 00

– – ეთილენის პოლიმერებისაგან

3923 29

– – დანარჩენი პლასტმასებისაგან:

3923 29 100 00

– – – პოლივინილქლორიდისაგან

—

3923 29 900 00

– – – დანარჩენი

—

3923 30

– ბოცები, ბოთლები, ფლაკონები და ანალოგიური ნაწარმი:

3923 30 10

– – ტევადობით არა უმეტეს 2 ლ-ისა:

3923 30 101 00

– – – პრეფორმები

ცალი

3923 30 109 00

– – – დანარჩენი

ცალი

3923 30 90

– – ტევადობით 2 ლ-ზე მეტი:

3923 30 901 00

– – – პრეფორმები

ცალი

3923 30 909 00

– – – დანარჩენი

ცალი

3923 40

– კოჭები, მასრები, ბობინები და ანალოგიური ნაწარმი:

3923 40 100 00

– – კოჭები, ბობინები და ანალოგიური ნაწარმი ფოტო– და კინოფირებისა ან ლენტებისათვის,
ფირებისა და 8523 სასაქონლო პოზიციის ანალოგიური მასალებისათვის

3923 40 900 00

– – დანარჩენი

3923 50

– საცობები, ხუფები, თალფაქები და სხვა საცობი ნაწარმი:

3923 50 100 00

– – საცობები და თალფაქები ბოთლების საცობად

—

—
—

—

3923 50 900 00

– – დანარჩენი

—

3923 90 000 00

– დანარჩენი

—

3924

სასადილო, სამზარეულო ჭურჭელი, სხვა საოჯახო ნივთები და და ჰიგიენური ან ტუალეტის საგნები
პლასტმასისაგან:

3924 10 000 00

– სასადილო და სამზარეულო ჭურჭელი

—

3924 90 000 00

– დანარჩენი

—

3925

პლასტმასის სამშენებლო დეტალები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:

3925 10 000 00

– რეზერვუარები, ცისტერნები, ავზები და ანალოგიური ტევადობები მოცულობით 300 ლ-ზე მეტი

3925 20 000 00

– კარები და ზღურბლები მათთვის, ფანჯრები და მათი ჩარჩოები

3925 30 000 00
3925 90
3925 90 100 00

– დარაბები, შტორები (ვენეციური ჟალუზების ჩათვლით) და ანალოგიური ნაწარმი და მათი
ნაწილები

—
ცალი
—

– დანარჩენი:
– – ფიტინგები და სამაგრი დეტალები, განკუთვნილი კარებებზე, ფანჯრებზე, კიბეებზე, კედლებსა
და შენობის სხვა ნაწილებზე მუდმივად დასაყენებლად

—

3925 90 200 00

– – მაგისტრალური, არხიანი და კაბელური ღარები ელექტრული წრედებისათვის

—

3925 90 800 00

– – დანარჩენი

—

3926

პლასტმასის დანარჩენი ნაწარმი და 3901–3914 სასაქონლო პოზიციების დანარჩენი მასალების
ნაწარმი:

3926 10 000 00

– საკანცელარიო ან სასკოლო ნივთები

—

3926 20 000 00

– ტანსაცმელი და მისი საკუთნოები (ხელთათმანების, ხელჯაგებისა და თათმანების ჩათვლით)

—

3926 30 000 00

– სამაგრი ნაკეთობები და ფურნიტურა ავეჯისათვის, სატრანსპორტო საშუალებებისათვის ან
ანალოგიური ნაწარმი

3926 40 000 00

– ქანდაკებები და სხვა ორნამენტალური ნაკეთობები

3926 90

– დანარჩენი:

3926 90 001 00

– – ტექნიკური მიზნებისათვის, სამოქალაქო ავიაციისათვის

3926 90 500 00

– – პერფორირებული ტევადობები და ანალოგიური ნაწარმი, განკუთვნილი დრენაჟული სისტემის
შესასვლელებში წყლის გასაფილტრად

—
—

—
—

– – დანარჩენი:
3926 90 920 00

– – – დამზადებული ფურცლოვანი მასალისაგან

—

3926 90 970 00

– – – დანარჩენი

—

ჯგუფი 40
კაუჩუკი, რეზინი და მათი ნაწარმი
შენიშვნები:
1. თუ კონტექსტში სხვაგვარად არ არის განმარტებული, მაშინ მთელ ნომენკლატურაში
ტერმინი „კაუჩუკი და რეზინი“ აღნიშნავს ვულკანიზებულ ან არავულკანიზებულ, მყარ ან არამყარ
შემდეგ პროდუქტებს: ნატურალურ კაუჩუკს, ბალატას, გუტაპერჩს, გვაიულას, ჩიკლს და
ანალოგიურ ბუნებრივ ფისებს, სინთეზურ კაუჩუკს, ზეთებისაგან მიღებულ ფაკტისს და იგივე
მასალებს რეგენერირებული სახით.
2. მოცემულ ჯგუფში არ ჩაირთვება:
ა) XI კარის საქონელი (ტექსტილის მასალები და ტექსტილის ნაწარმი);
ბ) 64 ჯგუფის ფეხსაცმელი ან მისი ნაწილები;
გ) 65 ჯგუფის თავსაბურავები ან მათი ნაწილები (საბანაო ქუდების ჩათვლით);
დ) XVI კარის მყარი რეზინისა ანუ ებონიტისაგან დამზადებული მექანიკური ან ელექტრული
მოწყობილობები ან მათი ნაწილები (ყველა სახის ელექტროსაქონლის ჩათვლით);
ე) 90, 92, 94 ან 96 ჯგუფის ნაწარმი; ან

ვ) 95 ჯგუფის ნაწარმი (სპორტული ხელთათმანების, ხელჯაგების, თათმანებისა და 4011–4013
სასაქონლო პოზიციების ნაწარმის გარდა).
3. 4001–4003 და 4005 სასაქონლო პოზიციებში ტერმინი „პირველადი ფორმები“ ნიშნავს შემდეგ
ფორმებს:
ა) სითხეებსა და პასტებს (ვულკანიზებული და არავულკანიზებული ლატექსისა და სხვა
დისპერსიებისა და ხსნარების ჩათვლით);
ბ) არასწორი ფორმის ბლოკებს, ნაჭრებს, დასტებს, ფხვნილებს, გრანულებს, ნაფხვენსა და
ანალოგიურ ნაყარ ფორმებს:
4. მოცემული ჯგუფის 1 შენიშვნაში და 4002 სასაქონლო პოზიციაში ტერმინი „სინთეზური
კაუჩუკი“ ნიშნავს:
ა) გაუჯერებელ სინთეზურ ნივთიერებებს, რომლებიც გოგირდით ვულკანიზაციის გზით
შეუქცევადად გარდაიქმნებიან არათერმოპლასტიკურ ნივთიერებებად, რომლებიც 18-290oC
ტემპერატურაზე, თავის საწყის სიგრძესთან 3-ჯერ მეტად გაჭიმვის შემთხვევაში არ წყდებიან,
ხოლო 2-ჯერ მეტად გაჭიმვის შემთხვევაში 5 წუთის განმავლობაში უბრუნდებიან სიგრძეს,
რომელიც საწყის სიგრძეს 1 1/2-ჯერ მეტად არ აღემატება. აღნიშნული გამოცდის დროს დასაშვებია
განივი კავშირების წარმოსაქმნელად აუცილებელი ნივთიერებების, კერძოდ აქტივატორებისა და
ვულკანიზაციის დამაჩქარებლების დამატება. დასაშვებია აგრეთვე 5B შენიშვნის „ა“ და „ბ“
ქვეპუნქტებში

აღნიშნული

ნივთიერებების

არსებობა.

მაგრამ,

დაუშვებელია

ნებისმიერი

ნივთიერების არსებობა, რომლებიც არ არის განკუთვნილი განივი კავშირების წარმოსაქმნელად,
როგორიცაა განმზავებლები, პლასტიფიკატორები და შემავსებლები;
ბ) თიოპლასტები (TM); და
გ) ნატურალური კაუჩუკი, მოდიფიცირებული დამყნობით ან პლასტმასებთან შერევის გზით,
დეპოლიმერიზებული ნატურალური კაუჩუკი, გაუჯერებელი სინთეზური ნივთიერებების
ნარევები გაჯერებულ სინთეზურ მაღალმოლეკულურ პოლიმერებთან იმ პირობით, რომ ყველა
ზემოთ ჩამოთვლილი პროდუქტი შეესაბამება მოცემული შენიშვნის 4ა პუნქტში მითითებულ
მოთხოვნებს ვულკანიზაციის, დაგრძელების და ზომების აღდგენის შესახებ.
5A. 4001 და 4002 სასაქონლო პოზიციებში არ ჩაირთვება კაუჩუკი ან კაუჩუკების ნარევები, თუ
კოაგულაციის წინ ან შემდეგ ისინი იქნენ შერეული:
ა) მავულკანიზებელ აგენტებთან, დამაჩქარებლებთან, შემნელებლებთან ან აქტივატორებთან
(ვულკანიზებული კაუჩუკის ლატექსის მისაღებად დამატებულების გარდა);
ბ) პიგმენტებთან ან სხვა საღებავ ნივთიერებებთან, მხოლოდ იდენტიფიკაციის მიზნით
გამოსაყენებლების გარდა;
გ) პლასტიფიკატორებთან ან შემავსებლებთან (მინერალური ზეთის გარდა ზეთშევსებული
კაუჩუკის შემთხვევაში), გამაძლიერებელ აგენტებთან, ორგანულ გამხსნელებთან ან ნებისმიერ სხვა
ნივთიერებებთან, 5B პუნქტში მოხსენიებულების გარდა.
5B. 4001 ან 4002 სასაქონლო პოზიციაში კაუჩუკისა ან კაუჩუკების ნარევის ჩართვაზე არ
იმოქმედებს მათში შემდეგი ნივთიერებების არსებობა იმ პირობით, რომ ასეთი კაუჩუკი ან
კაუჩუკების ნარევი ინარჩუნებს თავიანთ, როგორც ნედლეული მასალის, ძირითად თვისებებს:
ა) ემულგატორებისა ან ანტიადჰეზივებისა;
ბ) ემულგატორების დაშლის პროდუქტების მცირე რაოდენობისა;
გ)

სითბომგრძნობიარე

აგენტების

ძალიან

მცირე

რაოდენობებისა

(ძირითადად

სითბომგრძნობიარე კაუჩუკის ლატექსების მისაღებად), კათიონური ზედაპირულად აქტიური
ნივთიერებების

(ჩვეულებრივ

ელექტროდადებითი

კაუჩუკის

ლატექსების

მისაღებად),

ანტიმჟანგავების, კოაგულანტების, კაუჩუკის ფხვნილად გარდაქმნის ხელშემწყობი აგენტების,
ყინვაგამძლეობის

უზრუნველმყოფი

აგენტების,

პეპტიზატორების,

ანტიკოაგულანტების,

სტაბილიზატორების, სიბლანტის მარეგულირებელი აგენტების ან სპეციალური დანიშნულების
ანალოგიური დანამატების.
6. 4004 სასაქონლო პოზიციაში ტერმინი „ნარჩენები, ჩამონაჭრები და ჯართი“ ნიშნავს
რეზინისა და მისი ნაწარმის დამზადებისა ან დამუშავების დროს წარმოქმნილ ნარჩენებს,
ჩამონაჭრებსა და ჯართს, ასეთი სახით გამოსაყენებლად აბსოლუტურად გამოუსადეგარს
ნაჭდევების, ცვეთისა ან სხვა მიზეზების გამო.
7. მთლიანად ვულკანიზებული რეზინისაგან შედგენილი ძაფები, 5 მმ-ზე მეტი განივკვეთით,
ჩაირთვება 4008 სასაქონლო პოზიციაში, როგორც ზოლები, ლენტები, წნელები ან ფასონური
პროფილები.
8. 4010 სასაქონლო პოზიციაში ჩაირთვება კონვეიერული ლენტები, ამძრავი ღვედები ან
ბელტინგი რეზინით გაჟღენთილი, დაფარული ან დუბლირებული ქსოვილისაგან, ან რეზინით
გაჟღენთილი ან დაფარული ტექსტილის ნართისა ან კორდისაგან დამზადებული ქსოვილისაგან.
9. 4001, 4002, 4003 და 4008 სასაქონლო პოზიციებში ტერმინები „ფირფიტები“, „ფურცლები“ და
„ზოლები ან ლენტები“ ნიშნავს მხოლოდ ფირფიტებს, ფურცლებს, ზოლებს ან ლენტებს და ბლოკებს
წესიერი გეომეტრიული ფორმის, დაჭრილს ან დაუჭრელს მართკუთხა ფორმებად (კვადრატულის
ჩათვლით), რომლებიც წარმოადგენენ ან არ წარმოადგენენ მზა ნაწარმს ამოტვიფრული,
ამოუტვიფრავი ან სხვა მეთოდით დამუშავებული ზედაპირით, გარდა სხვა ფორმის ნაჭრებად
დაჭრილი ან შემდგომ დამუშავებული მასალებისა.
4008 სასაქონლო პოზიციაში ტერმინები „წნელები“ და „ფასონური პროფილები“ აღნიშნავენ
მხოლოდ ნაწარმს, სიგრძეზე დაჭრილს ან დაუჭრელს, დამუშავებული ან დაუმუშავებელი
ზედაპირით, მაგრამ შემდგომი დამუშავების გარეშე.
დამატებითი შენიშვნები:
1. იმ შემთხვევაში, როდესაც მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტრიკოტაჟის ტილო განკუთვნილია
მხოლოდ არმირებისათვის, ხელთათმანები, ხელჯაგები ან უთითო თათმანები, გაჟღენთილი ან
დაფარული ფოროვანი რეზინით, მიეკუთვნებიან მე-40 ჯგუფს, მაშინაც კი:
— თუ ისინი დამზადებულია ფოროვანი რეზინით გაჟღენთილი ან დაფარული მანქანით ან
ხელით ნაქსოვი ტრიკოტაჟს ტილოსგან (5903 სასაქონლო პოზიციის გარდა), ქეჩისგან ან ფეტრისგან,
ან
— თუ ისინი დამზადებულია გაუჟღენთავი ან დაუფარავი მანქანით ან ხელით ნაქსოვი
ტრიკოტაჟს ტილოსგან, ქეჩისგან ან ფეტრისგან და შემდგომ გაჟღენთილია ან დაფარული ფოროვანი
რეზინით.
4008 სასაქონლო პოზიციაში ტერმინები ,,წნელები’’ და ,,ფასონური პროფილები’’ აღნიშნავენ
მხოლოდ ნაწარმს, სიგრძეზე დაჭრილს ან დაუჭრელს, დამუშავებული ან დაუმუშავებელი
ზედაპირით, მაგრამ შემდგომი დამუშავების გარეშე.
დამატებითი შენიშვნები:
1. იმ შემთხვევაში, როდესაც მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტრიკოტაჟის ტილო განკუთვნილია
მხოლოდ არმირებისათვის, ხელთათმანები, ხელჯაგები ან უთითო თათმანები, გაჟღენთილი ან
დაფარული ფოროვანი რეზინით, მიეკუთვნებიან მე-40 ჯგუფს, მაშინაც კი:
— თუ ისინი დამზადებულია ფოროვანი რეზინით გაჟღენთილი ან დაფარული მანქანით ან
ხელით ნაქსოვი ტრიკოტაჟს ტილოსგან (5903 სასაქონლო პოზიციის გარდა), ქეჩისგან ან ფეტრისგან,
ან

— თუ ისინი დამზადებულია გაუჟღენთავი ან დაუფარავი მანქანით ან ხელით ნაქსოვი
ტრიკოტაჟს ტილოსგან, ქეჩისგან ან ფეტრისგან და შემდგომ გაჟღენთილია ან დაფარული ფოროვანი
რეზინით.
(შენიშვნა 3(გ) 56-ე ჯგუფი და შენიშვნა 2(ა)(5) 59-ე ჯგუფი).
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

4001
4001 10 000 00

ნატურალური კაუჩუკი, ბალატა, გუტაპერჩი, გვაიულა, ჩიკლი და ანალოგიური ბუნებრივი ფისები,
პირველადი ფორმით ან ფირფიტების, ფურცლების, ზოლებისა ან ლენტების სახით:
– ლატექსი კაუჩუკისა ნატურალური, ვულკანიზებული ან არავულკანიზებული

—

– ნატურალური კაუჩუკი სხვა ფორმებით:
4001 21 000 00

– – სმოკედ-შიტსი (ნატურალური კაუჩუკის მარკა)

—

4001 22 000 00

– – ნატურალური კაუჩუკი, ტექნიკურად სპეციფიცირებული (TSNR)

—

4001 29 000 00

– – დანარჩენი

—

4001 30 000 00

– ბალატა, გუტაპერჩი, გვაიულა, ჩიკლი და ანალოგიური ბუნებრივი ფისები

—

სინთეზური კაუჩუკი და ფაქტისი, მიღებული ზეთებისაგან, პირველადი ფორმით ან ფირფიტების,
4002

ფურცლების, ზოლებისა ან ლენტების სახით; 4001 სასაქონლო პოზიციის ნებისმიერი პროდუქტის
ნარევები მოცემული სასაქონლო პოზიციის ნებისმიერ პროდუქტთან, პირველადი ფორმით ან
ფირფიტების, ფურცლების, ზოლებისა ან ლენტების სახით:
– ბუტადიენსტიროლის კაუჩუკი (SBR); კარბოქსილირებული ბუტადიენსტიროლის კაუჩუკი (XSBR):

4002 11 000 00

– – ლატექსი

4002 19

– – დანარჩენი:

4002 19 100 00
4002 19 200 00
4002 19 300 00

—

– – – ბუტადიენსტიროლური კაუჩუკი მიღებული ემულსიური პოლიმერიზაციის (E-SBR) გზით,
დასტებად
–

–

–

ბუტადიენის

და

სტიროლის

ბლოკ-თანაპოლიმერი,

მიღებული

ხსნარში

(SBS

თერმოელასტოპლასტი) პოლიმერიზაციის გზით, გრანულების, ნამცეცების ან ფხვნილის სახით
– – – ბუტადიენსტიროლური კაუჩუკი მიღებული ხსნარში (S-SBR) პოლიმერიზაციის გზით,
დასტებად

—
—
—

4002 19 900 00

– – – დანარჩენი

—

4002 20 000 00

– ბუტადიენის კაუჩუკი (BR)

—

–

იზობუტილენიზოპრენული

კაუჩუკი

(ბუტილკაუჩუკი)

(IIR);

ჰალოგენირებული

იზობუტილენიზოპრენული კაუჩუკი (CIIR ან BIIR):
4002 31 000 00

– – იზობუტილენიზოპრენული კაუჩუკი (ბუტილკაუჩუკი) (IIR)

—

4002 39 000 00

– – დანარჩენი

—

– ქლოროპრენული კაუჩუკი (ქლორბუტადიენისა) (CR):
4002 41 000 00

– – ლატექსი

—

4002 49 000 00

– – დანარჩენი

—

– ბუტადიენნიტრილური კაუჩუკი (NBR):
4002 51 000 00

– – ლატექსი

—

4002 59 000 00

– – დანარჩენი

—

4002 60 000 00

– იზოპრენული კაუჩუკი (IR)

—

4002 70 000 00

– ეთილენპროპილენდიენის შეუუღლებელი კაუჩუკი (EPDM)

—

4002 80 000 00

– 4001 სასაქონლო პოზიციის ნებისმიერი პროდუქტის ნარევები მოცემული სასაქონლო პოზიციის
ნებისმიერ პროდუქტთან

—

– დანარჩენი:
4002 91 000 00

– – ლატექსი

4002 99

– – დანარჩენი:

4002 99 100 00

– – – პროდუქტები, მოდიფიცირებული პლასტმასების ჩართვის მეშვეობით

—

—

4002 99 900 00
4003 00 000 00
4004 00 000 00
4005

– – – დანარჩენი
რეგენერირებული კაუჩუკი პირველადი ფორმით ან ფირფიტების, ფურცლების, ზოლებისა ან
ლენტების სახით
რეზინის ნარჩენები, ჩამონაჭრები და ჯართი (გარდა მყარი რეზინისა), მათგან მიღებული ფხვნილები
და გრანულები

—
—
—

არავულკანიზებული რეზინის ნარევი, პირველადი ფორმით ან ფირფიტების, ფურცლების,
ზოლებისა ან ლენტების სახით:

4005 10 000 00

– რეზინის ნარევი, შევსებული ტექნიკური ნახშირბადით ან სილიციუმის დიოქსიდით

—

4005 20 000 00

– ხსნარები; დანარჩენი დისპერსიები, გარდა 4005 10 სუბპოზიციაში მითითებულებისა

—

– დანარჩენი:
4005 91 000 00

– – ფირფიტები, ფურცლები, ზოლები ან ლენტები

—

4005 99 000 00

– – დანარჩენი

—

4006

არავულკანიზებული რეზინის დანარჩენი ფორმები (მაგალითად, წნელები, მილები და ფასონური
პროფილები) და ნაკეთობები (მაგალითად დისკოები და რგოლები):

4006 10 000 00

– პროტექტორული ნამზადები სალტეების აღსადგენად

—

4006 90 000 00

– დანარჩენი

—

4007 00 000 00

ვულკანიზებული რეზინის ძაფი და კორდი

—

4008

ვულკანიზებული რეზინის ფირფიტები, ფურცლები, ზოლები, ლენტები, წნელები და ფასონური
პროფილები, გარდა მყარი რეზინისა:
– ფოროვანი რეზინის:

4008 11 000 00

– – ფირფიტები, ფურცლები, ზოლები ან ლენტები

—

4008 19 000 00

– – დანარჩენი

—

– არაფოროვანი რეზინის:
4008 21

– – ფირფიტები, ფურცლები, ზოლები ან ლენტები:

4008 21 100 00

– – – იატაკების საფარები და საგებები

მ²

4008 21 900 00

– – – დანარჩენი

—

4008 29

– – დანარჩენი:

4008 29 000 01

– – – ფასონური პროფილები, დაჭრილი ზომებად, სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

4008 29 000 09

– – – დანარჩენი

—

4009

ვულკანიზებული რეზინის მილები, მილაკები და შლანგები, გარდა მყარი რეზინისა, უფიტინგებოდ
ან ფიტინგებით (მაგალითად, შეერთებებით, მილყელებითა და მილტუჩებით):
– დაუარმატურებელი ან სხვა მეთოდით სხვა მასალებთან არაკომბინირებული:

4009 11 000 00

– – უფიტინგებოდ

4009 12 00

– – ფიტინგებით:

4009 12 000 01

– – – აირის ან სითხეების გასატარებლად, სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

4009 12 000 09

– – – დანარჩენი

—

—

– დაარმატურებული ან სხვა მეთოდით კომბინირებული მხოლოდ ლითონთან:
4009 21 000 00

– – უფიტინგებოდ

4009 22 00

– – ფიტინგებით:

4009 22 000 01

– – – აირის ან სითხეების გასატარებლად, სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

4009 22 000 09

– – – დანარჩენი

—

—

– დაარმატურებული ან სხვა მეთოდით კომბინირებული მხოლოდ ტექსტილის მასალებთან:
4009 31 000 00

– – უფიტინგებოდ

4009 32 00

– – ფიტინგებით:

4009 32 000 01

– – – აირის ან სითხეების გასატარებლად, სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

4009 32 000 09

– – – დანარჩენი

—

—

– დაარმატურებული ან სხვა მეთოდით კომბინირებული სხვა მასალებთან:
4009 41 000 00

– – უფიტინგებოდ

4009 42 00

– – ფიტინგებით:

—

4009 42 000 01

– – – აირის ან სითხეების გასატარებლად, სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

4009 42 000 09

– – – დანარჩენი

—

4010

ვულკანიზებული რეზინის კონვეიერული ლენტები ან ამძრავი ღვედები, ან ბელტინგი:
– ლენტები ან ბელტინგი, კონვეიერული:

4010 11 000 00

– – დაარმატურებული მხოლოდ ლითონით

—

4010 12 000 00

– – დაარმატურებული მხოლოდ ტექსტილის მასალებით

—

4010 19 000 00

– – დანარჩენი

—

– ღვედები ან ბელტინგი, ამძრავი:
4010 31 000 00
4010 32 000 00
4010 33 000 00
4010 34 000 00
4010 35 000 00
4010 36 000 00

– – უსასრულო ამძრავი ღვედები ტრაპეციისებრი განივი კვეთით (სოლური ღვედები), წიბოვანი,
გარშემოწერილობის სიგრძით 60 სმ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 180 სმ-ისა
– – უსასრულო ამძრავი ღვედები ტრაპეციისებრი განივი კვეთით (სოლური ღვედები), წიბოვანის
გარდა, გარშემოწერილობის სიგრძით 60 სმ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 180 სმ-ისა
– – უსასრულო ამძრავი ღვედები ტრაპეციისებრი განივი კვეთით (სოლური ღვედები), წიბოვანი,
გარშემოწერილობის სიგრძით 180 სმ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 240 სმ-ისა
– – უსასრულო ამძრავი ღვედები ტრაპეციისებრი განივი კვეთით (სოლური ღვედები), წიბოვანის
გარდა, გარშემოწერილობის სიგრძით 180 სმ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 240 სმ-ისა
– – უსასრულო დაკბილული ამძრავი ღვედები, გარშემოწერილობის სიგრძით 60 სმ-ზე მეტი, მაგრამ
არა უმეტეს 150 სმ-ისა
– – უსასრულო დაკბილული ამძრავი ღვედები, გარშემოწერილობის სიგრძით 150 სმ-ზე მეტი, მაგრამ
არა უმეტეს 198 სმ-ისა

4010 39 000 00

– – დანარჩენი

4011

რეზინის პნევმატური სალტეები და საბურავები, ახალი:

4011 10 000 00

–

მსუბუქი

—
—
—
—
—
—
—

ავტომობილებისათვის

(სატვირთო-სამგზავრო

ავტომობილი-ფურგონებისა

და

სპორტული ავტომობილების ჩათვლით)

ცალი

4011 20

– ავტობუსებისა ან ტვირთის გადასაზიდი ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებებისათვის:

4011 20 100 00

– – დატვირთვის ინდექსით არა უმეტეს 121-ისა

ცალი

4011 20 900 00

– – დატვირთვის ინდექსით 121-ზე მეტი

ცალი

4011 30 00

– ავიაციაში გამოსაყენებელი:

4011 30 000 01

– – სამოქალაქო ავიაციის

ცალი

4011 30 000 09

– – დანარჩენი

ცალი

4011 40 000 00

– მოტოციკლების

ცალი

4011 50 000 00

– ველოსიპედებისთვის

ცალი

4011 70 000 00

– სასოფლო და სატყეო მეურნეობაში გამოსაყენებელი სატრანსპორტო საშუალებებისათვის

ცალი

4011 80 000 00
4011 90 000 00
4012

–

მშენებლობაში

ან

მრეწველობაში

გამოსაყენებელი

სატრანსპორტო

საშუალებებისა

და

მანქანებისათვის
– დანარჩენი

ცალი
ცალი

რეზინის პნევმატური სალტეები და საბურავები, აღდგენილი ან ნახმარი; სალტეები და საბურავები
მთლიანი ან ნახევრადპნევმატური, სალტური პროტექტორები და ფერსოს ლენტები, რეზინის:
– აღდგენილი სალტეები და საბურავები:

4012 11 000 00

– – მსუბუქი ავტომობილების (სატვირთო-სამგზავრო ავტომობილი-ფურგონებისა და სპორტული
ავტომობილების ჩათვლით)

ცალი

4012 12 000 00

– – ავტობუსებისა ან ტვირთის გადასაზიდი ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებების

ცალი

4012 13 00

– – ავიაციაში გამოსაყენებელი:

4012 13 000 01

– – – სამოქალაქო ავიაციის

ცალი

4012 13 000 09

– – – დანარჩენი

ცალი

4012 19 000 00

– – დანარჩენი

ცალი

4012 20 00

– პნევმატური სალტეები და საბურავები, ნახმარი:

4012 20 000 01

– – სამოქალაქო ავიაციის

ცალი

4012 20 000 09

– – დანარჩენი

ცალი

4012 90

– დანარჩენი:

4012 90 200 00

– – მთლიანი ან ნახევრადპნევმატური სალტეები და საბურავები

—

4012 90 300 00

– – სალტური პროტექტორები

—

4012 90 900 00

– – ფერსოს ლენტები

—

4013

რეზინის კამერები:
– მსუბუქი ავტომობილების (სატვირთო-სამგზავრო ავტომობილი-ფურგონებისა და სპორტული

4013 10 000 00

ავტომობილების ჩათვლით), ავტობუსებისა ან ტვირთის გადასაზიდი ძრავიანი სატრანსპორტო

ცალი

საშუალებებისათვის
4013 20 000 00

– ველოსიპედების

ცალი

4013 90 000 00

– დანარჩენი

ცალი

4014

ვულკანიზებული რეზინის ჰიგიენური და ფარმაცევტული ნაწარმი (საწოვარების ჩათვლით), გარდა
მყარი რეზინისა, მყარი რეზინის ფიტინგებით ან მათ გარეშე:

4014 10 000 00

– კონტრაცეპტივები

4014 90 00

– დანარჩენი:

4014 90 000 01

– – სხვადასხვა ტიპის საწოვარები და ანალოგიური ნაწარმი ბავშვებისათვის

—

4014 90 000 09

– – დანარჩენი

—

4015

—

ვულკანიზებული რეზინის ტანსაცმელი და მისი საკუთნოები (ხელთათმანების, ხელჯაგებისა და
თათმანების ჩათვლით), მყარი რეზინის გარდა, სხვადასხვა მიზნებისათვის:
– ხელთათმანები, ხელჯაგები და თათმანები:

4015 11 000 00

– – ქირურგიული

წყვილი

4015 19 000 00

– – დანარჩენი

წყვილი

4015 90 000 00

– დანარჩენი

4016

ვულკანიზებული რეზინის ნაწარმი, გარდა მყარი რეზინისა, დანარჩენი:

4016 10 00

– ფოროვანი რეზინისაგან:

4016 10 000 01

– – ტექნიკური მიზნებისათვის, სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

4016 10 000 09

– – დანარჩენი

—

—

– დანარჩენი:
4016 91 000 00

– – იატაკის საფარები და ხალიჩები

—

4016 92 000 00

– – საკანცელარიო საშლელები

—

4016 93 00

– – შუასადებები, საყელურები და სხვა შემამჭიდროებლები:

4016 93 000 01

– – – ტექნიკური მიზნებისათვის, სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

4016 93 000 09

– – – დანარჩენი

—

4016 94 000 00

– – ნავისა ან ნავმისადგომის ამორტიზატორები, გასაბერი ან არაგასაბერი

—

4016 95 000 00

– – დანარჩენი გასაბერი ნაწარმი

—

4016 99

– – დანარჩენი:

4016 99 001 00

– – – ტექნიკური მიზნებისათვის, სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

– – – 8701–8705 სასაქონლო პოზიციების ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებებისათვის:
4016 99 520 00

– – – – ნაწილები ლითონშევსებული რეზინებისაგან

—

4016 99 570 00

– – – – დანარჩენი

—

– – – დანარჩენი:
4016 99 910 00

– – – – ნაწილები ლითონშევსებული რეზინებისაგან

—

4016 99 970 00

– – – – დანარჩენი

—

4017 00 00

მყარი რეზინი (მაგალითად, ებონიტი) ყველანაირი ფორმით, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით;
მყარი რეზინის ნაწარმი:

4017 00 001 00

– რეზინი მყარი (მაგალითად, ებონიტი) ნებისმიერი ფორმით, მათ შორის ნარჩენები და ჯართი

—

4017 00 009 00

– მყარი რეზინის ნაწარმი

—

კარი VIII

დაუმუშავებელი ტყავები, გამოქნილი ტყავი, ნატურალური ბეწვი და მათი ნაწარმი; სასარაჯოსაუნაგირე ნაწარმი და აკაზმულობა; სამგზავრო ნივთები, ქალის ჩანთები და ანალოგიური
საქონელი; ნაწარმი ცხოველების ნაწლავებისაგან (აბრეშუმხვევიის ფიბრიონის ბოჭკოს გარდა)
ჯგუფი 41
დაუმუშავებელი ტყავები (ნატურალური ბეწვის გარდა) და გამოქნილი ტყავი
შენიშვნები:
1. მოცემულ ჯგუფში არ ჩაირთვება:
ა) დაუმუშავებელი ტყავების ჩამონაჭრები და ანალოგიური ნარჩენები (0511 სასაქონლო
პოზიცია);
ბ) 0505 ან 6701 სასაქონლო პოზიციის ფრინველის ტყავები ან მათი ნაწილები, ფრთებით ან
ბუმბულით; ან
გ) ტყავები ბეწვისა ან მატყლის საფარით, დაუმუშავებელი, გათრიმლული, ან გამოქნილი
(ჯგუფი 43); მაგრამ დაუმუშავებელი ტყავები ბეწვისა ან მატყლის საფარით მხვილფეხა რქოსანი
პირუტყვის (კამეჩების ჩათვლით), ცხენების, ცხვრებისა ან ბატკნების (გარდა ასტრახანის,
დუმიანის, კრაველის, სპარსული და ანალოგიური ჯიშებისა, აგრეთვე ინდური, ჩინური,
მონღოლური ან ტიბეტური ჯიშებისა), თხებისა და ციკნების (გარდა იემენის, მონღოლურის და
ტიბეტურის ჯიშებისა), ღორების (ამერიკული ველური ღორების ჩათვლით), არჩვების, ქურციკების,
ჩრდილოეთის ირმების, ლოსების, ირემლაღების, შვლებისა ან ძაღლებისა უნდა ჩაირთოს 41-ე
ჯგუფში.
2A. 4104-4106 სასაქონლო პოზიციებში არ ჩაირთვება ტყავები, რომლებიც ექვემდებარებიან
შექცევად

თრიმვლას

(წინასწარ

გათრიმლულის

ჩათვლით)

(კონკრეტული

შემთხვევიდან

გამომდინარე 4101-4103 სასაქონლო პოზიციები).
2B. 4104-4106 სასაქონლო პოზიციებში ტერმინი „კრასტი“ ნიშნავს გაშრობამდე გათრიმლულ,
შეღებილ ან ცხიმით გაჟღენთილ ტყავებს.
3. მთელ ნომენკლატურაში ტერმინი „კომპოზიციური ტყავი“ ნიშნავს მხოლოდ 4115
სასაქონლო პოზიციის ტყავს.
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

მსხვილფეხა
4101

რქოსანი

პირუტყვის

(კამეჩების

ჩათვლით)

ან

ცხენების

ოჯახის

ცხოველების

დაუმუშავებელი ტყავები (ახალგატყავებული ან დამარილებული, გამომშრალი, ნაცრიანი, პიკელებული
ან სხვა წესით დაკონსერვებული, მაგრამ გაუთრიმლავი, პერგამენტის სახით გამოუქნელი ან შემდგომი
დამუშავების გარეშე), ბეწვის საფარით ან მის გარეშე, გაყოფილი ან არა.
– მთელი ტყავები, გაუხლეჩავი (არ დანაწევრებულა ორ ან მეტ ფენად), თითოეული მასით არა უმეტეს 8

4101 20

კგ-ისა მშრალი სახით, 10 კგ-ისა მშრალად დამარილებული ან 16 კგ-ისა ახალგატყავებული, სველად
დამარილებული ან სხვა დაკონსერვებული სახით:

4101 20 100 00

– – ახალგატყავებული

ცალი

4101 20 300 00

– – სველად დამარილებული

ცალი

4101 20 500 00

– – მშრალი ან მშრალად დამარილებული

ცალი

4101 20 800 00

– – დანარჩენი

ცალი

4101 50

– მთელი ტყავები მასით 16 კგ-ზე მეტი:

4101 50 100 00

– – ახალგატყავებული

ცალი

4101 50 300 00

– – სველად დამარილებული

ცალი

4101 50 500 00

– – მშრალი ან მშრალად დამარილებული

ცალი

4101 50 900 00

– – დანარჩენი

ცალი

4101 90 000 00

– დანარჩენი, ასალის, ნახევრადასალისა და პოლის ჩათვლით

—

ცხვრისა ან ბატკნის დაუმუშავებელი ტყავები (ახალგატყავებული ან დამარილებული, გამომშრალი,
4102

ნაცრიანი, პიკელებული ან სხვა წესით დაკონსერვებული, მაგრამ გაუთრიმლავი, პერგამენტის სახით
გამოუქნელი ან შემდგომი დამუშავების გარეშე), მატყლის საფარით ან მის გარეშე, გაყოფილი ან არა,
მოცემული ჯგუფის 1(გ) შენიშვნით გამორიცხულის გარდა:

4102 10

– მატყლის საფარით:

4102 10 100 00

– – ბატკნების

ცალი

4102 10 900 00

– – დანარჩენი

ცალი

– მატყლის საფარის გარეშე:
4102 21 000 00

– – პიკელებული

ცალი

4102 29 000 00

– – დანარჩენი

ცალი

სხვა დაუმუშავებელი ტყავები (ახალგატყავებული ან დამარილებული, გამომშრალი, ნაცრიანი,
4103

პიკელებული ან სხვა წესით დაკონსერვებული, მაგრამ გაუთრიმლავი, პერგამენტის სახით გამოუქნელი
ან შემდგომი დამუშავების გარეშე), ბეწვის საფარით ან მის გარეშე, გაყოფილი ან არა, მოცემული ჯგუფის
1(გ) შენიშვნით გამორიცხულის გარდა:

4103 20 000 00

– რეპტილიების

ცალი

4103 30 000 00

– ღორების

ცალი

4103 90 000 00

– დანარჩენი

4104

—

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის (კამეჩების ჩათვლით) ან ცხენების ოჯახის ცხოველების გათრიმლული
ტყავი ან ტყავის კრასტი ბეწვის საფარის გარეშე, გაყოფილი ან არა, მაგრამ შემდგომი დამუშავების გარეშე:
– ნოტიო მდგომარეობაში (ქრომირებული ნახევარფაბრიკატების ჩათვლით):

4104 11
4104 11 100 00

– – გაუხეხავი წაღმა გაუყოფელი; წაღმა გაყოფილი:
– – – მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის (კამეჩების ჩათვლით) მთლიანი ტყავებისაგან, რომლის
ზედაპირის ფართი არ აღემატება 2,6 მ²-ს (28 კვადრატულ ფუტს)

ცალი

– – – დანარჩენი:
– – – – მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის (კამეჩების ჩათვლით):
4104 11 510 00

– – – – – მთლიანი ტყავებისაგან, რომლის ზედაპირის ფართი აღემატება 2,6 მ²-ს (28 კვადრატულ ფუტს)

ცალი

4104 11 590 00

– – – – – დანარჩენი

ცალი

4104 11 900 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

4104 19

– – დანარჩენი:

4104 19 100 00

– – – მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის (კამეჩების ჩათვლით) მთელი ტყავებისაგან, რომლის ზედაპირის
ფართი არ აღემატება 2,6 მ²-ს (28 კვადრატულ ფუტს)

ცალი

– – – დანარჩენი:
– – – – მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის (კამეჩების ჩათვლით):
4104 19 510 00

– – – – – მთელი ტყავებისაგან, რომლის ზედაპირის ფართი აღემატება 2,6 მ²-ს (28 კვადრატულ ფუტს)

ცალი

4104 19 590 00

– – – – – დანარჩენი

ცალი

4104 19 900 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

– მშრალ მდგომარეობაში (კრასტი):
4104 41

– – გაუხეხავი წაღმა გაუყოფელი; წაღმა გაყოფილი:
– – – მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის (კამეჩების ჩათვლით) მთელი ტყავებისაგან, რომლის ზედაპირის
ფართი არ აღემატება 2,6 მ²-ს (28 კვადრატულ ფუტს):
– – – – ინდური ზებუს ხბოების მთელი ტყავებისაგან, თავითა და ფეხებით ან მათ გარეშე, თითოეული

4104 41 110 00

ნეტო-მასით არა უმეტეს 4,5 კგ-ისა, მცენარეული თრიმვლით, შემდგომი დამუშავების გარეშე ან
გარკვეული დამუშავებით, მაგრამ ტყავეულის ნაწარმის დასამზადებლად უშუალო გამოყენებისათვის

ცალი

აშკარად უვარგისი
4104 41 190 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

– – – დანარჩენი:
– – – – მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის (კამეჩების ჩათვლით):
4104 41 510 00

– – – – – მთელი ტყავებისაგან, რომლის ზედაპირის ფართი აღემატება 2,6 მ²-ს (28 კვადრატულ ფუტს)

ცალი

4104 41 590 00

– – – – – დანარჩენი

ცალი

4104 41 900 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

4104 49

– – დანარჩენი:
– – – მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის (კამეჩების ჩათვლით) მთელი ტყავებისაგან, რომლის ზედაპირის
ფართი არ აღემატება 2,6 მ²-ს (28 კვადრატულ ფუტს):
– – – – ინდური ზებუს ხბოების მთელი ტყავებისაგან, თავითა და ფეხებით ან მათ გარეშე, თითოეული

4104 49 110 00

ნეტო-მასით არა უმეტეს 4,5 კგ-ისა, მცენარეული თრიმვლით, შემდგომი დამუშავების გარეშე ან
გარკვეული დამუშავებით, მაგრამ ტყავეულის ნაწარმის დასამზადებლად უშუალო გამოყენებისათვის

ცალი

აშკარად უვარგისი
4104 49 190 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

– – – დანარჩენი:
– – – – მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის (კამეჩების ჩათვლით):
4104 49 510 00

– – – – – მთელი ტყავებისაგან, რომლის ზედაპირის ფართი აღემატება 2,6 მ²-ს (28 კვადრატულ ფუტს)

ცალი

4104 49 590 00

– – – – – დანარჩენი

ცალი

4104 49 900 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

4105

ცხვრისა ან ბატკნის გათრიმლული ტყავი ან ტყავეულის კრასტი, მატყლის საფარის გარეშე, გაყოფილი
ან არა, მაგრამ შემდგომი დამუშავების გარეშე:

4105 10 000 00

– ნოტიო მდგომარეობაში (ქრომირებული ნახევარფაბრიკატების ჩათვლით)

4105 30

– მშრალ მდგომარეობაში (კრასტი):

ცალი

– – ინდური უხეშმატყლიანი ცხვრის ტყავებისაგან, მცენარეული თრიმვლით, გარკვეული დამუშავებით
4105 30 100 00

ან მის გარეშე, მაგრამ ტყავეულის ნაწარმის დასამზადებლად უშუალო გამოყენებისათვის აშკარად

ცალი

უვარგისი
4105 30 900 00
4106

– – დანარჩენი

ცალი

სხვა ცხოველების გათრიმლული ტყავი ან ტყავის კრასტი, მატყლისა ან ბეწვის საფარის გარეშე,
გაყოფილი ან არა, მაგრამ შემდგომი დამუშავების გარეშე:
– თხისა ან ციკნის:

4106 21 000 00

– – ნოტიო მდგომარეობაში (ქრომირებული ნახევარფაბრიკატების ჩათვლით)

4106 22

– – მშრალ მდგომარეობაში (კრასტი):

ცალი

– – – ინდური თხისა ან ციკნის ტყავებისაგან, მცენარეული თრიმვლით, გარკვეული დამუშავებით ან
4106 22 100 00

დამუშავების გარეშე, მაგრამ ტყავეულის ნაწარმის დასამზადებლად უშუალო გამოყენებისათვის

ცალი

აშკარად უვარგისი
4106 22 900 00

– – – დანარჩენი

ცალი

– ღორების:
4106 31 000 00

– – ნოტიო მდგომარეობაში (ქრომირებული ნახევარფაბრიკატების ჩათვლით)

ცალი

4106 32 000 00

– – მშრალ მდგომარეობაში (კრასტი)

ცალი

4106 40

– რეპტილიების:

4106 40 100 00

– – წინასწარი მცენარეული თრიმვლით

ცალი

4106 40 900 00

– – დანარჩენი

ცალი

– დანარჩენი:
4106 91 000 00

– – ნოტიო მდგომარეობაში (ქრომირებული ნახევარფაბრიკატების ჩათვლით)

4106 92 000 00

– – მშრალ მდგომარეობაში (კრასტი)

—
ცალი

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის (კამეჩების ჩათვლით) ან ცხენების ოჯახის ცხოველების ტყავი,
4107

გათრიმლის შემდეგ დამატებით დამუშავებული ან ტყავეულის კრასტის სახით, პერგამენტის სახით
გამოყვანილის ჩათვლით, ბეწვის საფარის გარეშე, გაყოფილი ან არა, 4114 სასაქონლო პოზიციის ტყავის
გარდა:
– მთელი ტყავები:

4107 11

– – გაუხეხავი წაღმა გაუყოფელი:
– – – მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის (კამეჩების ჩათვლით) ტყავი, რომლის ზედაპირის ფართი არ
აღემატება 2,6 მ²-ს (28 კვადრატულ ფუტს):

4107 11 110 00

– – – – თალათინი ბოქსი

მ²

4107 11 190 00

– – – – დანარჩენი

მ²

4107 11 900 00

– – დანარჩენი

4107 12

– – წაღმა გაყოფილი:

მ²

– – – მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის (კამეჩების ჩათვლით) ტყავი, რომლის ზედაპირის ფართი არ
აღემატება 2,6 მ²-ს (28 კვადრატულ ფუტს):
4107 12 110 00

– – – – თალათინი ბოქსი

მ²

4107 12 190 00

– – – – დანარჩენი

მ²

– – – დანარჩენი:
4107 12 910 00

– – – – მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის (კამეჩების ჩათვლით) ტყავი

მ²

4107 12 990 00

– – – – ცხენების ოჯახის ცხოველების ტყავი

მ²

4107 19

– – დანარჩენი:

4107 19 100 00
4107 19 900 00

– – – მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის (კამეჩების ჩათვლით) ტყავი, რომლის ზედაპირის ფართი არ
აღემატება 2,6 მ²-ს (28 კვადრატულ ფუტს)
– – – დანარჩენი

მ²
მ²

– დანარჩენი, ნახევარტყავის ჩათვლით:
4107 91

– – გაუხეხავი წაღმა გაუყოფელი:

4107 91 100 00

– – – საძირე

—

4107 91 900 00

– – – დანარჩენი

მ²

4107 92

– – წაღმა გაყოფილი:

4107 92 100 00

– – – მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის (კამეჩების ჩათვლით) ტყავი

მ²

4107 92 900 00

– – – ცხენების ოჯახის ცხოველების ტყავი

მ²

4107 99

– – დანარჩენი:

4107 99 100 00

– – – – მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის (კამეჩების ჩათვლით) ტყავი

მ²

4107 99 900 00

– – – – ცხენების ოჯახის ცხოველების ტყავი

მ²

[4108-4111]
ცხვრისა ან ბატკნის ტყავი, გათრიმლის შემდეგ დამატებით დამუშავებული ან ტყავეულის კრასტის
4112 00 000 00

სახით, პერგამენტის სახით გამოქნილის ჩათვლით, მატყლის საფარის გარეშე, გაყოფილი ან არა, 4114

მ²

სასაქონლო პოზიციის ტყავის გარდა
დანარჩენი ცხოველების ტყავი, გათრიმლის შემდეგ დამატებით დამუშავებული ან ტყავის კრასტის
4113

სახით, პერგამენტის სახით გამოქნილის ჩათვლით, მატყლის საფარის გარეშე, გაყოფილი ან არა, 4114
სასაქონლო პოზიციის ტყავის გარდა:

4113 10 000 00

– თხისა ან ციკნის

მ²

4113 20 000 00

– ღორების

მ²

4113 30 000 00

– რეპტილიების

მ²

4113 90 000 00

– დანარჩენი

მ²

4114 00

ზამში (კომბინირებული ზამშის ჩათვლით); ლაქის ტყავი და ლამინირებული ლაქის ტყავი;
ლითონიზებული ტყავი:

4114 10

– ზამში (კომბინირებული ზამშის ჩათვლით):

4114 10 100 00

– – ცხვრისა ან ბატკნის ტყავებისაგან

ცალი

4114 10 900 00

– – დანარჩენი ცხოველების ტყავისაგან

ცალი

4114 20 000 00

– ლაქის ტყავი და ლამინირებული ლაქის ტყავი; ლითონიზებული ტყავი

მ²

კომპოზიციური ტყავი ნატურალური ტყავისა ან ტყავის ბოჭკოს ფუძვეზე, ფირფიტების, ფურცლების,
4115

ზოლების, ან ლენტების სახით, რულონებად ან არარულონებად; ნატურალური ან კომპოზიციური
ტყავის ჩამონაჭრები და სხვა ნარჩენები, ტყავის ნაწარმის დასამზადებლად უვარგისი; ტყავის მტვერი,
ფხვნილი და ფქვილი:

4115 10 000 00
4115 20 000 00

– კომპოზიციური ტყავი ნატურალური ტყავის ან ტყავეულის ბოჭკოს ფუძეზე, ფირფიტების,
ფურცლების, ზოლების, ლენტების სახით, რულონებად ან არარულონებად
– ნატურალური ან კომპოზიციური ტყავის ჩამონაჭრები და სხვა ნარჩენები, ტყავის ნაწარმის
დასამზადებლად უვარგისი; ტყავის მტვერი, ფხვნილი და ფქვილი

ჯგუფი 42

—
—

ტყავის ნაწარმი; სასარაჯო-საუნაგირე ნაწარმი და აკაზმულობა; სამგზავრო ნივთები, ქალის
ჩანთები და ანალოგიური საქონელი; ნაწარმი ცხოველების ნაწლავებისაგან (აბრეშუმის ჭიის
ფიბრიონის ბოჭკოს გარდა)
შენიშვნები:
1. მოცემულ ჯგუფის მიზნებისათვის ტერმინი „ტყავი“ მოიცავს ზამშეს(კომბინირებული
ზამშეს ჩათვლით), ლაქის ტყავს და ლამინირებულ ლაქის ტყავს აგრეთვე ლითონიზებული ტყავს:
2. მოცემულ ჯგუფში არ ჩაირთვება:
ა) სტერილური ქირურგიული კეტგუტი ან ანალოგიური სტერილური მასალები ნაკერების
დასადებად სასაქონლო პოზიცია 3006);
ბ) ტანსაცმლის საგნები და მისი საკუთნოები (ხელთათმანების, ხელჯაგებისა და თათმანების
გარდა) ნატურალური ან ხელოვნური ბეწვის სარჩულით ან რომლებსაც ნატურალური ან
ხელოვნური ბეწვი მიმაგრებული აქვს გარეთა მხრიდან, გარდა შემთხვევებისა, როდესაც ბეწვი
წარმოადგენს მხოლოდ გასაწყობს (4303 ან 4304 სასაქონლო პოზიცია);
გ) ბადის მზა ნაწარმი (სასაქონლო პოზიცია 5608);
დ) 64-ე ჯგუფის ნაწარმი;
ე) 65-ე ჯგუფის თავსაბურავები ან მათი ნაწილები;
ვ) შოლტები, მათრახები ან 6602 სასაქონლო პოზიციის სხვა ნაწარმი;
ზ) საკინძები, სამაჯურები ან დანარჩენი ბიჟუტერია (სასაქონლო პოზიცია 7117);
თ) აკაზმულობის დეტალები და მოსართავები, ისეთები როგორიცაა უზანგი, ლაგამი,
ლითონის ფურნიტურა და ცხენის კაზმულობის ბალთები, ცალკე წარმოდგენილი (ძირითადად XV
კარი);
ი) სიმები, ტყავი დოლებისათვის და ანალოგიური ნაწარმი ან მუსიკალური ინსტრუმენტების
სხვა ნაწილები (სასაქონლო პოზიცია 9209);
კ) 94-ე ჯგუფის ნაწარმი (მაგალითად, ავეჯი, ლამპები და სანათი მოწყობილობები);
ლ) 95-ე ჯგუფის ნაწარმი (მაგალითად, სათამაშოები, თამაშობები, სპორტული ინვენტარი); ან
მ) 9606 სასაქონლო პოზიციის ღილები, ღილაკები, შესაკრავები, ღილების ფორმები ან ამ
ნაწარმის სხვა ნაწილები, ღილების ნამზადები.
3A. 2. შენიშვნის დებულებებზე დამატებით, 4202 სასაქონლო პოზიციაში არ ჩაირთვება:
ა) პლასტმასის ფურცლებისაგან დამზადებული სახელურებიანი ჩანთები, დაბეჭდილი
გამოსახულებებით ან მათ გარეშე, რომლებიც არ არის განკუთვნილი ხანგრძლივი ხმარებისათვის
(სასაქონლო პოზიცია 3923);
ბ) ნაკეთობები საწნავი მასალისაგან (სასაქონლო პოზიცია 4602).
3B. 4202 და 4203 სასაქონლო პოზიციების ნაწარმი, რომელსაც აქვთ ძვირფასი ლითონების ან
ძვირფასი ლითონებით მიტკეცილი ლითონების ნაწილები, ბუნებრივი ან კულტივირებული
მარგალიტით,

ძვირფასი

ან

ნახევრად

ძვირფასი

ქვებით

(ბუნებრივი,

ხელოვნური

ან

რეკონსტრუირებული), ჩაირთვება მოცემულ სასაქონლო პოზიციებში, მაშინაც კი, თუ ასეთი
ნაწილები წარმოადგენენ არც თუ უმნიშვნელო გასაწყობ დეტალებსა ან პატარა ორნამენტებს, იმ
პირობით, რომ ეს არ ცვლის ნაწარმის ძირითად ხასიათს. წინააღმდეგ შემთხვევაში მოცემული
ნაწარმი ჩაირთვება 71 ჯგუფში.
4. 4203 სასაქონლო პოზიციაში ტერმინი „ტანსაცმელი და მისი საკუთნოები“, ნიშნავს, inter alia,
ხელთათმანებს, ხელჯაგებსა და თათმანებს (სპორტულის ჩათვლით), წინსაფრებსა და სხვა დამცავ

ტანსაცმელს, აჭიმებს, ქამრებს, პატრონტაშებსა და სამაჯეებს, საათის სამაჯურების გარდა
(სასაქონლო პოზიცია 9113).
დამატებითი შენიშვნები:
1. 4202 სასაქონლო პოზიციის სუბპოზიციაში ტერმინი „ზედაპირი“ ნიშნავს ნაწარმის
შეუიარაღებელი თვალით ხილულ ზედაპირის მასალებს, მაშინაც კი, თუ ეს მასალა წარმოადგენს
მასალების კომბინაციის ზედა ფენას, რომლისგანაც შედგება ნაწარმის გარე მასალა.
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

სასარაჯო-საუნაგირე ნაწარმი და აკაზმულობა ნებისმიერი ცხოველებისათვის (საწევების, სადავეების,
4201 00 000 00

სამუხლეების, სადრუნჩეების, ჩულების, აბგების, ძაღლის ჩულებისა და ანალოგიური ნაკეთობების

—

ჩათვლით), ნებისმიერი მასალისაგან დამზადებული
საკვოიაჟები, ჩემოდნები, ქალის ჩანთა-ჩემოდნები, საქმიანი ქაღალდების კეისები, პორტფელები,
სასკოლო ზურგჩანთები, სათვალეების, ბინოკლების, ფოტოაპარატების, მუსიკალური ინსტრუმენტების,
იარაღის ბუდეები, ტყავის ჩანთები და ანალოგიური შალითები; სამგზავრო ჩანთები, ჩანთა-თერმოსები
საკვები პროდუქტებისა და სასმელებისათვის, კოსმეტიკის ჩანთები, ზურგჩანთები, ქალის ხელჩანთები,
4202

სამეურნეო ჩანთები, პორტმონეები, საფულეები, გეოგრაფიული რუქების ფუტლარები, პორტსიგარები,
ქისები,

სამუშაო

ინსტრუმენტების

ჩანთები,

სპორტული

ჩანთები,

ბოთლების

ფუტლარები,

ძვირფასეულობის ზარდახშები, საპუდრეები, მჭრელი საგნების ბუდეები და ანალოგიური ნაწარმი
ნატურალური ან კომპოზიციური ტყავისაგან, პლასტმასის ფურცლების, ტექსტილის მასალის,
ვულკანიზებული ბოჭკოსა ან მუყაოსაგან ან მთლიანად ან ძირითადად დაფარული ამ მასალებით ან
ქაღალდით:
– საკვოიაჟები, ჩემოდნები, ქალის ჩანთა-ჩემოდნები, საქმიანი ქაღალდების კეისები, პორტფელები,
სასკოლო ზურგჩანთები და ანალოგიური ნაწარმი:
4202 11

– – ნატურალური ტყავის ან კომპოზიციური ტყავის ზედაპირით:

4202 11 100 00

– – – საქმიანი ქაღალდების კეისები, პორტფელები, სასკოლო ზურგჩანთები და ანალოგიური ნაწარმი

ცალი

4202 11 900 00

– – – დანარჩენი

ცალი

4202 12

– – პლასტმასის ან ტექსტილის მასალების ზედაპირით:
– – – პლასტმასის ფურცლებისაგან:

4202 12 110 00

– – – – საქმიანი ქაღალდების კეისები, პორტფელები, სასკოლო ზურგჩანთები და ანალოგიური ნაწარმი

ცალი

4202 12 190 00

– – – – დანარჩენი

—

4202 12 500 00

– – – დაყალიბებული პლასტმასებისაგან

—

– – – დანარჩენი მასალებისაგან, ვულკანიზებული ბოჭკოს ჩათვლით:
4202 12 910 00

– – – – საქმიანი ქაღალდების კეისები, პორტფელები, სასკოლო ზურგჩანთები და ანალოგიური ნაწარმი

ცალი

4202 12 990 00

– – – – დანარჩენი

4202 19

– – დანარჩენი:

4202 19 100 00

– – – ალუმინისაგან

—

4202 19 900 00

– – – დანარჩენი მასალებისაგან

—

—

– ქალის ჩანთები მხარზე გადასაკიდებელი თასმით ან თასმის გარეშე, უსახელურო ჩანთების ჩათვლით:
4202 21 000 00

– – ნატურალური ტყავის ან კომპოზიციური ტყავის ზედაპირით

ცალი

4202 22

– – პლასტმასის ფურცლებისა ან ტექსტილის მასალების ზედაპირით:

4202 22 100 00

– – – პლასტმასის ფურცლებისაგან

ცალი

4202 22 900 00

– – – ტექსტილის მასალებისაგან

ცალი

4202 29 000 00

– – დანარჩენი

ცალი

– ნაწარმი, ჩვეულებრივ ჯიბით ან ქალის ჩანთით სატარებელი:
4202 31 000 00

– – ნატურალური ტყავის ან კომპოზიციური ტყავის ზედაპირით

4202 32

– – პლასტმასის ფურცლებისა ან ტექსტილის მასალების ზედაპირით:

4202 32 100 00

– – – პლასტმასის ფურცლებისაგან

—

4202 32 900 00

– – – ტექსტილის მასალებისაგან

—

—

4202 39 000 00

– – დანარჩენი

—

– დანარჩენი:
4202 91

– – ნატურალური ტყავის ან კომპოზიციური ტყავის ზედაპირით:

4202 91 100 00

– – – სამგზავრო ჩანთები, კოსმეტიკური ჩანთები, ზურგჩანთები და სპორტული ჩანთები

—

4202 91 800 00

– – – დანარჩენი

—

4202 92

– – პლასტმასის ფურცლებისა ან ტექსტილის მასალების ზედაპირით:
– – – პლასტმასის ფურცლებისაგან:

4202 92 110 00

– – – – სამგზავრო ჩანთები, კოსმეტიკური ჩანთები, ზურგჩანთები და სპორტული ჩანთები

—

4202 92 150 00

– – – – მუსიკალური ინსტრუმენტების ფუტლარები

—

4202 92 190 00

– – – – დანარჩენი

—

– – – ტექსტილის მასალებისაგან:
4202 92 910 00

– – – – სამგზავრო ჩანთები, კოსმეტიკური ჩანთები, ზურგჩანთები და სპორტული ჩანთები

—

4202 92 980 00

– – – – დანარჩენი

—

4202 99 000 00

– – დანარჩენი

—

4203

ტანსაცმლის საგნები და მისი საკუთნოები ნატურალური ან კომპოზიციური ტყავისაგან:

4203 10 000 00

– ტანსაცმლის საგნები

—

– ხელთათმანები, ხელჯაგები, და თათმანები:
4203 21 000 00

– – სპეციალურად სპორტული მიზნებისათვის განკუთვნილი

წყვილი

4203 29

– – დანარჩენი:

4203 29 100 00

– – – დამცავი ყველა პროფესიისათვის

წყვილი

4203 29 900 00

– – – დანარჩენი

წყვილი

4203 30 000 00

– ქამრები, თასმები, აშურმები და პატრონტაშები

—

4203 40 000 00

– ტანსაცმლის დანარჩენი საკუთნოები

—

[4204]
4205 00

ნატურალური ტყავისა ან კომპოზიციური ტყავის ნაწარმი, დანარჩენი:
– გამოსაყენებლად მანქანებში ან მექანიკურ მოწყობილობებში ან სხვა ტექნიკური მიზნებისათვის:

4205 00 110 00

– – კონვეირული ლენტები ან ამძრავი ღვედები ან ბელტინგები

—

4205 00 190 00

– – დანარჩენი

—

4205 00 900 00

– დანარჩენი

—

4206 00 000 00

ნაწარმი ნაწლავებისაგან (აბრეშუმხვიას ფიბრიონის ბოჭკოს გარდა), ბუშტებისა და მყესებისაგან

—

ჯგუფი 43
ნატურალური და ხელოვნური ბეწვი; მათი ნაწარმი
შენიშვნები:
1. მთელ ნომენკლატურაში ტერმინი „ნატურალური ბეწვი“, გარდა 4301 სასაქონლო პოზიციის
გამოუქნელი ბეწვიანი ტყავებისა, გამოიყენება ბეწვისა ან მატყლის საფარიანი ყველა ცხოველის
გათრიმლული ან გამოქნილი ტყავების მიმართ.
2. მოცემულ ჯგუფში არ ჩაირთვება:
ა) ფრინველების ტყავები ან მათი ნაწილები, ფრთებითა ან ბუმბულით (0505 ან 6701
სასაქონლო პოზიცია);
ბ) 41-ე ჯგუფის დაუმუშავებელი ტყავები ბეწვისა ან მატყლის საფარით (იხ. მითითებული
ჯგუფის 1 (გ) შენიშვნა);
გ) ტყავის ხელთათმანები, ხელჯაგები და უთითო თათმანები ნატურალური ან ხელოვნური
ბეწვით (სასაქონლო პოზიცია 4203);

დ) 64-ე ჯგუფის ნაწარმი;
ე) 65-ე ჯგუფის თავსაბურავები ან მათი ნაწილები; ან
ვ) 95-ე ჯგუფის ნაწარმი (მაგალითად, სათამაშოები, თამაშები, სპორტული ინვენტარი).
3. 4303 სასაქონლო პოზიციაში ჩაირთვება გამოქნილი ბეწვიანი ტყავები და მათი ნაწილები,
შეერთებული სხვა მასალებთან, და გამოქნილი ბეწვიანი ტყავები და მათი ნაწილები, ერთად
შეკერილი ტანსაცმლის ან მისი ნაწილებისა ან საკუთნოების სახით, ან სხვა ნაწარმის სახით.
4. ტანსაცმლის საგნები და მისი საკუთნოები (2 შენიშვნაში მოხსენიებულის გარდა),
ნატურალური ან ხელოვნური ბეწვის სარჩულის, ან წაღმა პირზე მიმაგრებული ნატურალური ან
ხელოვნური ბეწვის მქონე, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ბეწვი წარმოადგენს მხოლოდ
გასაწყობს, შედის 4303 ან 4304 სასაქონლო პოზიციაში, კონკრეტული შემთხვევის შესაბამისად.
5. მთელ ნომენკლატურაში ტერმინი ,,ხელოვნური ბეწვი’’ ნიშნავს ნატურალური ბეწვის
ნებისმიერ იმიტაციას მატყლის, ბეწვისა ან სხვა ბოჭკოსაგან, დაწებებულს ან დაკერებულს ტყავზე,
ქსოვილზე ან სხვა მასალებზე, გარდა ნატურალური ბეწვის ნაქსოვი იმიტაციებისა (ძირითადად,
5801 ან 6001 სასაქონლო პოზიცია).
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

ბეწვეულის ნედლეული (თავების, კუდების, თათებისა და ბეწვეულის ნაწარმის დასამზადებლად
4301

გამოსადეგი სხვა ნაწილებისა და ჩამონაჭრების ჩათვლით), 4101, 4102 ან 4103 სასაქონლო პოზიციების
დაუმუშავებელი ტყავების გარდა:

4301 10 000 00

– წაულასი, მთლიანი, თავით, კუდითა ან თათებით ანდა მათ გარეშე

ცალი

– შემდეგი ჯიშების ბატკნებისა: ასტრახანის, დუმიანი, კრაველის, სპარსული და ანალოგიური ჯიშებისა,
4301 30 000 00

აგრეთვე ინდური, ჩინური, მონღოლური ან ტიბეტური ჯიშებისა, მთლიანი, თავით, კუდით, თათებით ან

ცალი

მათ გარეშე
4301 60 000 00

– მელიის, მთლიანი, თავით, კუდით, თათებით ან მათ გარეშე

4301 80 000 00

– დანარჩენი ტყავები, მთლიანი, თავით, კუდით, თათებითა ან მათ გარეშე

4301 90 000 00

– თავები, კუდები, თათები და ტყავების სხვა ნაწილები ან ჩამონაჭრები, ბეწვეულის ნაწარმის
დასამზადებლად ვარგისი

ცალი
—
—

გათრიმლული ან გამოქნილი ბეწვის ტყავები (თავების, კუდების, თათებისა და ბეწვის ტყავების სხვა
4302

ნაწილებისა და ჩამონაჭრების ჩათვლით), აუწყობელი ან აწყობილი (სხვა მასალების დამატების გარეშე),
4303 სასაქონლო პოზიციაში მითითებულის გარდა:
– მთლიანი ტყავები, თავით, კუდით, თათებით ან მათ გარეშე, აუწყობელი:

4302 11 000 00

– – წაულასი

ცალი

4302 19

– – დანარჩენი:

4302 19 150 00

– – – თახვის, ონდატრის ან მელიის

ცალი

4302 19 350 00

– – – ბოცვრისა ან კურდღლის

ცალი

– – – სელაპის:
4302 19 410 00

– – – – გრენლანდიის სელაპების ან ზღვის კურდღლების შვილებისა

ცალი

4302 19 490 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

– – – ცხვრებისა ან ბატკნების:
4302 19 750 00

– – – – შემდეგი ჯიშების ბატკნებისა: ასტრახანის, დუმიანი, კრაველის, სპარსული და ანალოგიური
ჯიშებისა, აგრეთვე ინდური, ჩინური, მონღოლური ან ტიბეტური ჯიშებისა

ცალი

4302 19 800 00

– – – – დანარჩენი

—

4302 19 990 00

– – – დანარჩენი

—

4302 20 000 00

– თავები, კუდები, თათები და სხვა ნაწილები ან ჩამონაჭრები, აუწყობელი

—

4302 30

– ტყავები მთლიანი და მათი ნაწილები ან ჩამონაჭრები, აწყობილი:

4302 30 100 00

– – ფირფიტები

—

– – დანარჩენი:
4302 30 250 00

– – – კურდღლისა ან ბოცვრის

ცალი

– – – სელაპის:
4302 30 510 00

– – – – გრენლანდიის სელაპების ან ზღვის კურდღლების შვილებისა

ცალი

4302 30 550 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

4302 30 990 00

– – – დანარჩენი

4303

ტანსაცმელის საგნები, ტანსაცმლის საკუთნოები და სხვა ნაწარმი ნატურალური ბეწვისაგან:

4303 10

– ტანსაცმელის საგნები და მისი საკუთნოები:

4303 10 100 00

– – გრენლანდიის სელაპების ან ზღვის კურდღლების შვილებისა

—

4303 10 900 00

– – დანარჩენი

—

4303 90 000 00

– დანარჩენი

—

4304 00 000 00

ხელოვნური ბეწვი და მისი ნაწარმი

—

—

კარი IX
მერქანი და მერქნის ნაწარმი; ხის ნახშირი; კორპი და მისი ნაწარმი; ჩალის, ალფის ან სხვა მასალის
წნული; კალათები და სხვა მოწნული ნაწარმი
ჯგუფი 44
მერქანი და მისი ნაწარმი; ხის ნახშირი
შენიშვნები:
1. მოცემულ ჯგუფში არ ჩაირთვება:
ა) მერქნის ნაფოტი, მერქნის ბურბუშელა, დაქუცმაცებული მერქანი ან (მერქნის მასისა ან
ფხვნილის

სახით,

რომლებიც

ძირითადად

გამოიყენება

პარფიუმერიაში,

ფარმაციაში

ან

ინსექტიციდური, ფუნგიციდური ან ანალოგიური მიზნებისთვის (სასაქონლო პოზიცია 1211);
ბ) ბამბუკი ან მერქნის თვისების სხვა მასალები, ძირითადად წვნისათვის გამოსაყენებელი,
დაუმუშავებელი, გაპობილი ან გაუპობელი, გრძივად დახერხილი ან დაუხერხავი, ან სიგრძეზე
დაჭრილი ან დაუჭრელი (სასაქონლო პოზიცია 1401);
გ) მერქანი – ნაფოტის, ბურბუშელას, მერქნის მასის ან ფხვნილის სახით, ძირითადად
შესაღებად ან სათრიმლავად გამოსაყენებლი (1404 სასაქონლო პოზიცია);
დ) აქტივირებული ხის ნახშირი (სასაქონლო პოზიცია 3802);
ე) 4202 სასაქონლო პოზიციის ნაწარმი;
ვ) 46-ე ჯგუფის საქონელი;
ზ) 64-ე ჯგუფის ფეხსაცმელი ან მისი ნაწილები;
თ) 66-ე ჯგუფის საქონელი (მაგალითად: ქოლგები, ხელჯოხები და მათი ნაწილები);
ი) 6808 სასაქონლო პოზიციის საქონელი;
კ) 7117 სასაქონლო პოზიციის ბიჟუტერია;
ლ) XVI ან XVII კარის საქონელი (მაგალითად, მანქანების ნაწილები, ტანები, ფუტლიარები,
მანქანისა და აპარატების კაბინები და თვლების დეტალები;
მ) XVIII კარის საქონელი (მაგალითად, საათებისა და მუსიკალური ინსტრუმენტების
კორპუსები და მათი ნაწილები);
ნ) ცეცხლსასროლი იარაღის ნაწილები (9305 სასაქონლო პოზიცია);
ო) 94-ე ჯგუფის ნაწარმი (მაგალითად, ავეჯი, ლამპები და სანათი მოწყობილობები, ასაწყობი
სამშენებლო კონსტრუქციები);

პ) 95-ე ჯგუფის ნაწარმი (მაგალითად, სათამაშოები, თამაშები, სპორტული ინვენტარი);
ჟ) 96-ე ჯგუფის ნაწარმი (მაგალითად, ჩიბუხები და მათი ნაწილები, ღილები, ფანქრები და
მონოსაყრდენები, ორფეხები, სამფეხები და ანალოგიური ნაწარმი), 9603 სასაქონლო პოზიციის
ნაწარმის ხის კორპუსებისა და სახელურების გამოკლებით; ან
რ) 97-ე ჯგუფის ნაწარმი (მაგალითად, ხელოვნების ნიმუშები).
2. მოცემულ ჯგუფში ტერმინი „დაწნეხილი მერქანი“ ნიშნავს მერქანს, რომელმაც განიცადა
ფიზიკური ან ქიმიური დამუშავება, რაც მერქნის შეერთებულ შრეებს აძლევს შეკავშირების
დამატებით სიმტკიცეს, რის შედეგადაც იზრდება მისი სიმკრივე ან სიმაგრე, მექანიკური სიმტკიცის
გაუმჯობესებასთან ან ქიმიური ან ელექტრული ზემოქმედებისადმი წინააღმდეგობის უნარის
გაზრდასთან ერთად.
3. 4414–4421 სასაქონლო პოზიციებში ჩაირთვება შესაბამისი აღწერილობის ნაწარმი
მერქანბურბუშელისაგან ან ანალოგიური ფილებისაგან, მერქანბოჭკოვანი ფილებისაგან, ფენოვანი
ან წნეხილი მერქნისაგან, მერქნის ნაწარმის ანალოგიურად.
4. 4410, 4411 ან 4412 სასაქონლო პოზიციების ნაკეთობებს შეიძლება მიეცეს პროფილი,
რომელიც დამახასიათებელია 4409 სასაქონლო პოზიციის ნაწარმისათვის, ისინი შეიძლება იყვნენ
გამობურცული, გოფრირებული, პერფორირებული, დაჭრილი ან ფორმირებული ფორმებად,
კვადრატულისა ან მართკუთხას გარდა, ან სხვა ნებისმიერი მეთოდით დამუშავებული იმ პირობით,
რომ ეს დამუშავება არ მისცემს მათ სხვა სასაქონლო პოზიციების ნაწარმის დამახასიათებელ
თვისებებს.
5. 4417 სასაქონლო პოზიციაში არ ჩაირთვება ინსტრუმენტები, რომელთა პირი, მუშა
ნაწიბური, მუშა ზედაპირი ან სხვა მუშა ნაწილი შესრულებულია 82 ჯგუფის 1 შენიშვნაში
ჩამოთვლილი მასალებისაგან.
6. ზემოთ მითითებული 1 შენიშვნის დებულების თანახმად და თუ კონტექსტი არ ითხოვს
სხვაგვარად, მოცემული ჯგუფის სასაქონლო პოზიციებში ტერმინი „მერქანი“ განეკუთვნება
აგრეთვე ბამბუკს და მერქნის თვისებების მქონე სხვა მასალებს.
შენიშვნები სუბპოზიციებისათვის:
1. 4401 31 სუბპოზიციაში ტერმინი „ხის გრანულები, პელეტები“ აღნიშნავს: ხის მექანიკური
დამუშავების, ავეჯის წარმოების და სხვა ხისგადამამუშავებელი წარმოებების ნარჩენების
(მაგალითად ბურბუშელა, ნახერხი, ანათალი) აგრომელირების ან უშუალოდ დაწნეხის, ან
შემაკავშირებელი ნივთიერების დამატების (შემაკავშირებელი ნივთიერება არ უნდა აღემატებოდეს
მთლიანი მასის 3%) საშუალებით მიღებულ ცილინდრული ფორმის გრანულებს, რომელთა
დიამეტრი არ აღემატება 25 მმ ხოლო სიგრძე ნაკლებია 100 მმ-ზე.
დამატებითი შენიშვნები:
1. 4405 სასაქონლო პოზიციაში ტერმინი „ხის ფქვილი“ აღნიშნავს ხის ფხვნილს, რომლის
არაუმეტეს 8 მას.%-ისა რჩება საცერზე ნახვრეტების ზომით 0,63 მმ.
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

სათბობი ხე-ტყე, მორების, კუნძების, როკების, ფიჩხის კონებისა ან ანალოგიური სახით; ნაფოტი ან
4401

ბურბუშელა; ნახერხი და ხის ნარჩენები, აგლომერირებული ან არააგლომერირებული, მორების,
ბრიკეტების, გრანულებისა ან ანალოგიური სახით:
– სათბობი ხე-ტყე მორების, კუნძების, როკების, ფიჩხის კონების ან ანალოგიური სახით:

4401 11 000 00

– – წიწვოვანი ჯიშების

—

4401 12 000 00

– – არაწიწვოვანი ჯიშების

—

– ხის ნაფოტი ან ბურბუშელა:
4401 21 000 00

– – წიწვოვანი ჯიშების

—

4401 22 000 00

– – არაწიწვოვანი ჯიშების

—

– ნახერხი და ხე-ტყის ნარჩენები და ჯართი აგლომერირებული მორების, ბრიკეტების, გრანულების ან
ანალოგიური სახით:
4401 31 000 00

– – ხის გრანულები

—

4401 39 000 00

– – დანარჩენი

—

4401 40

– ნახერხი და ხე-ტყის ნარჩენები და სკრაპი არააგლომერირებული:

4401 40 100 00

– – ნახერხი

—

4401 40 900 00

– – დანარჩენი

—

4402

ხის ნახშირი (ნაჭუჭის ან კაკლისაგან მიღებული ნახშირის ჩათვლით), აგლომერირებული ან
არააგლომერირებული:

4402 10 000 00

– ბამბუკისაგან

—

4402 90 000 00

– დანარჩენი

—

4403

ხე-ტყის მასალა დაუმუშავებელი, ქერქიანი ან ქერქგაცლილი ან ნაქურთვნი, ან ტლანქად დაძელვილი ან
დაძელვის გარეშე:
– დამუშავებული საღებავით, ამომჭმელებით, კრეოზოტით ან სხვა კონსერვანტებით:

4403 11 000 00

– – წიწვოვანი ჯიშების

მ³

4403 12 000 00

– – არაწიწვოვანი ჯიშების

მ³

– წიწვოვანი ჯიშებისაგან დანარჩენი:
4403 21

– – ფიჭვიგან (Pinus spp.), მაქსიმალური განივი კვეთის ზომით 15სმ ან მეტი:

4403 21 100 00

– – – მორები

მ³

4403 21 900 00

– – – დანარჩენი

მ³

4403 22 000 00

– – ფიჭვიგან (Pinus spp.) დანარჩენი

მ³

4403 23

– – სოჭისგან (Abies spp.) და ნაძვისგან (Picea spp.), მაქსიმალური განივი კვეთის ზომით 15სმ ან მეტი:

4403 23 100 00

– – – მორები

მ³

4403 23 900 00

– – – დანარჩენი

მ³

4403 24 000 00

– – სოჭისგან (Abies spp.) და ნაძვისგან (Picea spp.), დანარჩენი

მ³

4403 25

– – დანარჩენი, მაქსიმალური განივი კვეთის ზომით 15სმ ან მეტი:

4403 25 100 00

– – – მორები

მ³

4403 25 900 00

– – – დანარჩენი

მ³

4403 26 000 00

– – დანარჩენი

მ³

– დანარჩენი, ტროპიკული ჯიშების მერქნებისაგან:
4403 41 000 00

– – შორეა მუქი წითელი მერქნით, შორეა ღიაწითელი მერქნით და შორეა ბაკაუ

4403 49

– – დანარჩენი:

4403 49 100 00

– – – ენტანდროფრაგმა ცილინდრული, კაია ივორენზისი და ქლოროფორა მაღალი, ანუ აფრიკული
ტექტონა

მ³

მ³

4403 49 350 00

– – – კლაინის აუკუმეა და ენტანდროფრაგმა სასარგებლო

მ³

4403 49 850 00

– – – დანარჩენი

მ³

– დანარჩენი:
4403 91 000 00

– – მუხისაგან (Quercus sрр.)

მ³

4403 93 000 00

– – წიფლისაგან (Fagus sрр.), მაქსიმალური განივი კვეთის ზომით 15სმ ან მეტი

მ³

4403 94 000 00

– – წიფლისაგან (Fagus sрр.), დანარჩენი

მ³

4403 95

– – არყის ხისგან (Betula spp.), მაქსიმალური განივი კვეთის ზომით 15სმ ან მეტი:

4403 95 100 00

– – – მორები

მ³

4403 95 900 00

– – – დანარჩენი

მ³

4403 96 000 00

– – არყის ხისგან (Betula spp.), დანაჩენი

მ³

4403 97 000 00

– – ალვის ხისგან და ვერხვისგან (Populus spp.)

მ³

4403 98 000 00

– – ევკალიპტისგან (Eucalyptus spp.)

მ³

4403 99 000 00

– – დანარჩენი

მ³

მერქანი საკასრე; მორები დაპობილი; ხის ხიმინჯები, სარები და ბოძები, წამახული, მაგრამ სიგრძივ
4404

დაუხერხავი; ხე-ტყის მასალა ტლანქად გათლილი, მაგრამ გაუჩარხავი, გაუღუნავი ან სხვა წესით
დაუმუშავებელი, გამოსაყენებენლი ხელჯოხების, ქოლგების, ინსტრუმენტების სახელურებისა ან
ანალოგიური ნაწარმის დასამზადებლად; მერქანი ქერქგაცლილი და ანალოგიური:

4404 10 000 00

– წიწვოვანი ჯიშების

—

4404 20 000 00

– არაწიწვოვანი ჯიშების

—

4405 00 000 00

მერქნის მატყლი ანუ წმინდა ბურბუშელა; ხის ფქვილი

—

4406

ხის შპალები რკინიგზისა ან ტრამვაის ლიანდაგებისათვის:
– გაუჟღენთავი:

4406 11 000 00

– – წიწვოვანი ჯიშების

მ³

4406 12 000 00

– – არაწიწვოვანი ჯიშების

მ³

– დანარჩენი:
4406 91 000 00

– – წიწვოვანი ჯიშების

მ³

4406 92 000 00

– – არაწიწვოვანი ჯიშების

მ³

4407

ხე-ტყის მასალა გასწვრივ დახერხილი ან დაპობილი, შრეებად გაყოფილი ან შპონახდილი, გარანდული ან
გაურანდავი, გახეხილი ან გაუხეხავი, ტორსული შეერთების მქონე ან მის გარეშე, სისქით 6 მმ-ზე მეტი:
– წიწვოვანი:

4407 11

– – ფიჭვიგან (Pinus spp.) :

4407 11 100 00

– – – ტორსული შეერთების მქონე, გარანდული ან გაურანდავი, გახეხილი ან გაუხეხავი

მ³

4407 11 200 00

– – – გარანდული

მ³

4407 11 900 00

– – – დანარჩენი

მ³

4407 12

– – სოჭისგან (Abies spp.) და ნაძვისგან (Picea spp.):

4407 12 100 00

– – – ტორსული შეერთების მქონე, გარანდული ან გაურანდავი, გახეხილი ან გაუხეხავი

მ³

4407 12 200 00

– – – გარანდული

მ³

4407 12 900 00

– – – დანარჩენი

მ³

4407 19

– – დანარჩენი:

4407 19 100 00

– – – ტორსული შეერთების მქონე, გარანდული ან გაურანდავი, გახეხილი ან გაუხეხავი

მ³

4407 19 200 00

– – – გარანდული

მ³

4407 19 900 00

– – – დანარჩენი

მ³

–ტროპიკული ჯიშების მერქნისაგან:
4407 21

– – მახაგონის ხე (Swietenia sрр.):

4407 21 100 00

– – – გახეხილი; ტორსული შეერთების მქონე, გარანდული ან გაურანდავი, გახეხილი ან გაუხეხავი

მ³

– – – დანარჩენი:
4407 21 910 00

– – – – გარანდული

მ³

4407 21 990 00

– – – – დანარჩენი

მ³

4407 22

– – სურინამის ვიროლა, ფება ფორებიანი და ბალზა:

4407 22 100 00

– – – გახეხილი; ტორსული შეერთების მქონე, გარანდული ან გაურანდავი, გახეხილი ან გაუხეხავი

მ³

– – – დანარჩენი:
4407 22 910 00

– – – – გარანდული

მ³

4407 22 990 00

– – – – დანარჩენი

მ³

4407 25

– – შორეა მუქი წითელი მერქნით, შორეა მკრთალი წითელი მერქნით და შორეა ბაკაუ:

4407 25 100 00

– – – ტორსული შეერთების მქონე, გარანდული ან გაურანდავი, გახეხილი ან გაუხეხავი

მ³

– – – დანარჩენი:
4407 25 300 00

– – – – გარანდული

მ³

4407 25 500 00

– – – – გახეხილი

მ³

4407 25 900 00

– – – – დანარჩენი

მ³

4407 26
4407 26 100 00

– – მერქანი შორეას, პარაშორეას, პენტაკმეს, სხვადასხვა სახეობის ნაქურთენი მერქანი შორეას, ყველა
სახეობის პარაშორეა, შორეა ფაგუცინა და შორეას სხვა სახეობები და ფრაგრეა სურნელოვანი:
– – – ტორსული შეერთების მქონე, გარანდული ან გაურანდავი, გახეხილი ან გაუხეხავი

მ³

– – – დანარჩენი:
4407 26 300 00

– – – – გარანდული

მ³

4407 26 500 00

– – – – გახეხილი

მ³

4407 26 900 00

– – – – დანარჩენი

მ³

4407 27

– – ენტანდროფრაგმა ცილინდრული:

4407 27 100 00

– – – გახეხილი; ტორსული შეერთების მქონე გარანდული ან გაურანდავი, გახეხილი ან გაუხეხავი

მ³

– – – დანარჩენი:
4407 27 910 00

– – – – გარანდული

მ³

4407 27 990 00

– – – – დანარჩენი

მ³

4407 28

– – ქლოროფორა მაღალი, ან აფრიკული ტირიფი:

4407 28 100 00

– – – გახეხილი; ტორსული შეერთების მქონე გარანდული ან გაურანდავი, გახეხილი ან გაუხეხავი

მ³

– – – დანარჩენი:
4407 28 910 00

– – – – გარანდული

მ³

4407 28 990 00

– – – – დანარჩენი

მ³

4407 29

– – დანარჩენი:
– – – ორფრთანაყოფა, ვარბურგის გონისტილიუსი, არომატული დრიაბალანოპი, ანუ ქაფურის ხე,
ტექტონა, ანუ ჯატის ხე, ჯონგკონგი, ბეიკერის ინტსია, თხელწიბოვანი დიერა, კოომპასია, კლაინის
აუკუმეა,

მყარფისოვანი

ტრიპლოქიტონი,

ენტანდროფრაგმა

ცილინდრული,

ენტანდროფრაგმა

სასარგებლო, კაია ივორენზისი, გეკელის მიმუზოპსი, ქლოროფორა მაღალი, ენტანდროფრაგმა ანგოლის,
მანსონია მაღალი ანუ აფრიკული ტექტონა, ილომბა, ანუ ანგოლისა პიკნანტუსი, ლოვოა სახეობები,
ტერმინალია ფუშფუშა, იაკარანდა რიო, იაკარანდა პარა და ბრაზილიური ვარდისფერი ხე:
4407 29 150 00

– – – – ტორსული შეერთების მქონე გარანდული ან გაურანდავი, გახეხილი ან გაუხეხავი

მ³

– – – – დანარჩენი:
4407 29 200 00

– – – – – იაკარანდა რიო, იაკარანდა პარა და ბრაზილიური ვარდისფერი ხე, გარანდული

მ³

– – – – – დანარჩენი:
4407 29 830 00

– – – – – – გარანდული

მ³

4407 29 850 00

– – – – – – გახეხილი

მ³

4407 29 950 00

– – – – – – დანარჩენი

მ³

– – – დანარჩენი ტროპიკული ჯიშის ხეებისგან
4407 29 960 00

– – – – გარანდული; ტორსული შეერთების მქონე გარანდული ან გაურანდავი, გახეხილი ან გაუხეხავი

მ³

– – – – დანარჩენი:
4407 29 970 00

– – – – – გახეხილი

მ³

4407 29 980 00

– – – – – დანარჩენი

მ³

– დანარჩენი:
4407 91

– – მუხისაგან (Quercus sрр.):

4407 91 150 00

– – – გახეხილი; ტორსული შეერთების მქონე, გარანდული ან გაურანდავი, გახეხილი ან გაუხეხავი

მ³

– – – დანარჩენი:
– – – – გარანდული:
4407 91 310 00

– – – – – ძელაკები, თამასები და ფრიზი პარკეტის ან იატაკის ხის საფარისათვის, აუწყობელი

მ²

4407 91 390 00

– – – – – დანარჩენი

მ³

4407 91 900 00

– – – – დანარჩენი

მ³

4407 92 000 00

– – წიფლისაგან (Fagus sрр.)

მ³

4407 93

– – ნეკერჩხლისაგან (Acer spp.):

4407 93 100 00

– – – გარანდული; ტორსული შეერთების მქონე, გარანდული ან გაურანდავი, გახეხილი ან გაუხეხავი
– – – დანარჩენი:

—

4407 93 910 00

– – – – გახეხილი

მ³

4407 93 990 00

– – – – დანარჩენი

მ³

4407 94

– – ალუბლისაგან (Prunus spp.):

4407 94 100 00

– – – გარანდული; ტორსული შეერთების მქონე, გარანდული ან გაურანდავი, გახეხილი ან გაუხეხავი

მ³

– – – დანარჩენი:
4407 94 910 00

– – – – გახეხილი

მ³

4407 94 990 00

– – – – დანარჩენი

მ³

4407 95

– – იფნისაგან (Fraxinus spp.):

4407 95 100 00

– – – გარანდული; ტორსული შეერთების მქონე, გარანდული ან გაურანდავი, გახეხილი ან გაუხეხავი

მ³

– – – დანარჩენი:
4407 95 910 00

– – – – გახეხილი

მ³

4407 95 990 00

– – – – დანარჩენი

მ³

4407 96

– – არყისგან (Betula spp.):

4407 96 100 00

– – – გარანდული; ტორსული შეერთების მქონე, გარანდული ან გაურანდავი, გახეხილი ან გაუხეხავი

მ³

– – – დანარჩენი:
4407 96 910 00

– – – – გახეხილი

მ³

4407 96 990 00

– – – – დანარჩენი

მ³

4407 97

– – ალვის ხისგან და ვერხვისგან (Populus spp.):

4407 97 100 00

– – – გარანდული; ტორსული შეერთების მქონე, გარანდული ან გაურანდავი, გახეხილი ან გაუხეხავი

მ³

– – – დანარჩენი:
4407 97 910 00

– – – – გახეხილი

მ³

4407 97 990 00

– – – – დანარჩენი

მ³

4407 99

– – დანარჩენი:

4407 99 270 00

– – – გარანდული; ტორსული შეერთების მქონე, გარანდული ან გაურანდავი, გახეხილი ან გაუხეხავი

მ³

– – – დანარჩენი:
4407 99 400 00

– – – – გახეხილი

მ³

4407 99 900 00

– – – – დანარჩენი

მ³

მოსაპირკეთებელი ფურცლები (შრეული მერქნის დაყოფით მიღებულის ჩათვლით), შეწებებული
4408

ფანერისათვის ან სხვა ანალოგიური შერეული მერქნისათვის და სხვა ხის მასალა, გასწვრივ დახერხილი,
დაჭრილი ნაწილებად ან შპონახდილი, გარანდული ან გაურანდავი, გახეხილი ან გაუხეხავი, ტორსული
შეერთების მქონე ან მის გარეშე, სისქით არა უმეტეს 6 მმ-სა:

4408 10
4408 10 150 00

– წიწვოვანი ჯიშების:
– – გარანდული; გახეხილი; ტორსული შეერთების მქონე, გარანდული ან გაურანდავი, გახეხილი ან
გაუხეხავი

მ³

– – დანარჩენი:
4408 10 910 00

– – – ფანქრების დასამზადებელი პატარა ფიცრები

მ³

4408 10 980 00

– – – დანარჩენი

მ³

– ტროპიკული ჯიშების მერქნისაგან:
4408 31

– – შორეა მუქი წითელი მერქნით, შორეა მკრთალი წითელი მერქნით და შორეა ბაკაუ:

4408 31 110 00

– – – ტორსული შეერთები მქონე, გარანდული ან გაურანდავი, გახეხილი ან გაუხეხავი

მ³

– – – დანარჩენი:
4408 31 210 00

– – – – გარანდული

მ³

4408 31 250 00

– – – – გახეხილი

მ³

4408 31 300 00

– – – – დანარჩენი

მ³

4408 39

– – დანარჩენი:
– – – სხვადასხვა სახეობის შორეას, პარაშორეას, პენტაკმეს, მერქანი, ენტანდროფრაგმა სასარგებლო,
ტერმინალია

ფუშფუშა,

კლაინის

აუკუმეა,

ტრიპლოქიტონი

მყარფისოვანი,

კაია

ივორენზისი,

ენტანდროფრაგმა ცილინდრული, ვიროლა სურინამის, მახაგონის ხე (Swietenia sрр.), იაკარანდა რიო,
იაკარანდა პარა და ბრაზილიური ვარდისფერი ხე:

4408 39 150 00

– – – – გახეხილი; ტორსული შეერთების მქონე, გარანდული ან გაურანდავი, გახეხილი ან გაუხეხავი

მ³

– – – – დანარჩენი:
4408 39 210 00

– – – – – გარანდული

მ³

4408 39 300 00

– – – – – დანარჩენი

მ³

– – – დანარჩენი:
4408 39 550 00

– – – – გარანდული; გახეხილი; ტორსული შეერთების მქონე, გარანდული ან გაურანდავი, გახეხილი ან
გაუხეხავი

მ³

– – – – დანარჩენი:
4408 39 700 00

– – – – – პატარა ფიცრები ფანქრების დასამზადებლად

მ³

– – – – – დანარჩენი:
4408 39 850 00

– – – – – – სისქით არა უმეტეს 1 მმ-ისა

მ³

4408 39 950 00

– – – – – – სისქით 1 მმ-ზე მეტი

მ³

4408 90

– დანარჩენი:

4408 90 150 00

– – გარანდული; გახეხილი; ტორსული შეერთების მქონე, გარანდული ან გაურანდავი, გახეხილი ან
გაუხეხავი

მ³

– – დანარჩენი:
4408 90 350 00

– – – პატარა ფიცრები ფანქრების დასამზადებლად

მ³

– – – დანარჩენი:
4408 90 850 00

– – – – სისქით არა უმეტეს 1 მმ-ისა

მ³

4408 90 950 00

– – – – 1 მმ-ზე მეტი სისქისა

მ³

დახერხილი ხე-ტყე (პარკეტის თამასებისა და ფრიზის ჩათვლით, აუწყობელი) დაპროფილებული
პაგონაჟის სახით (ქიმებით, თხემებით, ღარებით, ნარანდიანი, ჩამოთლილი კიდეებით, ნახევრად
4409

მომრგვალებული ნარიმანდის შეერთების სახით, ფასონური, მომრგვალებული ან ანალოგიური)
ნებისმიერი ნაწიბურის ტორსისა ან სიბრტყის გასწვრივ, გარანდული ან გაურანდავი, გახეხილი ან
გაუხეხავი, ტორსული შეერთების მქონე ან არმქონე:

4409 10
4409 10 110 00
4409 10 180 00

– წიწვოვანი:
–

–

ბაგეტი,

სურათების,

ფოტოგრაფიების,

სარკეებისა

ან

ანალოგიური

საგნების

ჩარჩოების

დასამზადებლად
– – დანარჩენი

მ
—

– არაწიწვოვანი:
4409 21 000 00

– – ბამბუკისაგან

—

4409 22 000 00

– – ტროპიკული ჯიშების ხის მერქნისაგან

—

4409 29

– – დანარჩენი:

4409 29 100 00

– – – ბაგეტი სურათების, ფოტოგრაფიების, სარკეების ან ანალოგიური საგნების ჩარჩოების
დასამზადებლად

მ

– – – დანარჩენი:
4409 29 910 00

– – – – ძელაკები, თამასები და ფრიზი პარკეტისა ან იატაკის ხის საფარისათვის, აუწყობელი

მ²

4409 29 990 00

– – – – დანარჩენი

—

ფილები მერქანბურბუშელისა, ფილები ორიენტირებული ბურბუშელით (OSB)და ანალოგიური ფილები
4410

(მაგალითად ვაფლისებრი ფილები) მერქნისა ან ხვა გამერქნებული მასალებისაგან, გაჟღენთილი ან
გაუჟღენთავი ფისებით ან სხვა ორგანული შემკვრელი ნივთიერებებით:
– მერქნისაგან:

4410 11

– – ფილები მერქანბურბუშელის:

4410 11 100 00

– – – დაუმუშავებელი ან შემდგომი დამუშავების გარეშე, გახეხვის გარდა

მ³

4410 11 300 00

– – – დაფარული ზედაპირით, მელამინით გაჟღენთილი ქაღალდისგან

მ³

4410 11 500 00

– – – დაფარული ზედაპირით, დუბლირებული დეკორატიული პლასტმასებით

მ³

4410 11 900 00

– – – დანარჩენი

მ³

4410 12

– – ფილები ორიენტირებული ბურბუშელით (OSB):

4410 12 100 00

– – – დაუმუშავებელი ან შემდგომი დამუშავების გარეშე, გახეხვის გარდა

მ³

4410 12 900 00

– – – დანარჩენი

მ³

4410 19 000 00

– – დანარჩენი

მ³

4410 90 000 00

– დანარჩენი

მ³

4411

ფილები მერქანბოჭკოვანი მერქნისა ან სხვა გამერქნებული მასალებისაგან ფისების ან სხვა ორგანული
ნივთიერებების დამატებით ან მათი დამატების გარეშე:
– საშუალო სიმკვრივის მერქანბოჭკოვანი ფილები (MDF):

4411 12

– – სისქით არაუმეტს 5მმ-სა:

4411 12 100 00

– – – მექანიკური დამუშავების ან ზედაპირის დაფარვის გარეშე

მ³

4411 12 900 00

– – – დანარჩენი

მ³

4411 13

– – სისქით 5მმ-ზე მეტი, მაგრამ არაუმეტეს 9მმ-სა:

4411 13 100 00

– – – მექანიკური დამუშავების ან ზედაპირის დაფარვის გარეშე

მ³

4411 13 900 00

– – – დანარჩენი

მ³

4411 14

– – სისქით 9მმ-ზე მეტი:

4411 14 100 00

– – – მექანიკური დამუშავების ან ზედაპირის დაფარვის გარეშე

მ³

4411 14 900 00

– – – დანარჩენი

მ³

– დანარჩენი:
4411 92

– – სიმკვრივით 0,8 გ/სმ3 -ზე მეტი:

4411 92 100 00

– – – მექანიკური დამუშავების ან ზედაპირის დაფარვის გარეშე

მ³

4411 92 900 00

– – – დანარჩენი

მ³

4411 93

– – სიმკვრივით 0,5 გ/სმ3 -ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 0,8 გ/სმ3-ისა:

4411 93 100 00

– – – მექანიკური დამუშავების ან ზედაპირის დაფარვის გარეშე

მ³

4411 93 900 00

– – – დანარჩენი

მ³

4411 94

– – სიმკვრივით არა უმეტეს 0,5 გ/სმ :

4411 94 100 00

– – – მექანიკური დამუშავების ან ზედაპირის დაფარვის გარეშე

მ³

4411 94 900 00

– – – დანარჩენი

მ³

4412

ფანერა დაწებებული, პანელები ხის დაფანერებული და ანალოგიური მასალები შერეული მერქნისაგან:

4412 10 000 00

– ბამბუკისაგან

3

მ³

– დანარჩენი ფანერა დაწებებული, შედგენილი მხოლოდ მერქნის ფურცლებისაგან (გარდა ბამბუკისა),
რომელთაგან თითოეულის სისქე არ აღემატება 6 მმ-ს:
4412 31

– –ტროპიკული ჯიშების მერქნის ერთი გარე შრის მქონე მაინც:
– – – მუქი წითელი მერქნის შორეის, მკრთალი წითელი მერქნის შორეის, სხვადასხვა სახეობის შორეის,
პარაშორეის, პენტაკმესის, სასარგებლო ენტანდროფრაგის, ფუშფუშა ტერმინალიასი, მყარფისოვანი

4412 31 100 00

ტრიპლოქიტონისი, კაია ივორენზისის, ცილინდრული ენტანდროფრაგმის, ვიროლა სურინამის,

მ³

მახაგონის ხის (Swietenia sрр.), იაკარანდა რიოს, იაკარანდა პარას და ბრაზილიური ვარდისფერი ხის
მერქნის
4412 31 900 00

– – – დანარჩენი

მ³

– – დანარჩენი, არაწიწვოვანი ჯიშების მურყანის(Alnus spp.), იფანის (Fraxinus spp.), წიფელის (Fagus spp.),
არყის (Betula spp.), ბლის(Prunus spp.) წაბლის (Castanea spp.), თელას (Ulmus spp.), ევკალიპტის (Eucalyptus
4412 33 000 00

spp.), ჰიკორის (Carya spp.), ცხენის წაბლის (Aesculus spp.), ცაცხვის (Tilia spp.), ნეკერჩხალის (Acer spp.),

მ³

მუხის (Quercus spp.), ჭადარის (Platanus spp.), ვერხვის (Populus spp.) რობინიას (Robinia spp.)
ლილიოდენდრონის (Liriodendron spp.) ან კაკლის (Juglans spp.) მერქნის ერთი გარე შრის მქონე მაინც
4412 34 000 00
4412 39 000 00

– – დანარჩენი, არაწიწვოვანი ჯიშების მერქნის ერთი გარე შრის მქონე მაინც, გარდა 4412 33 სუბპოზიციაში
მითითებულისა
– – დანარჩენი

მ³
მ³

– დანარჩენი:
4412 94

– – ძელური, მრავალშრიანი და ლარტყული სადურგლო ფილები:

4412 94 100 00

– – – არაწიწვოვანი ჯიშების მერქნის ერთი გარე შრის მქონე მაინც

მ³

4412 94 900 00

– – – დანარჩენი

მ³

4412 99

– – დანარჩენი:

4412 99 300 00

– – – მერქანბურბუშელის ფილის ერთი შრის შემცველობით მაინც
– – – დანარჩენი:

მ³

– – – – – მურყნისგან, იფანისგან, წიფელისგან, ბალისგან, არყისგან, წაბლისგან, თელასგან,
4412 99 400 00

ჰიკორისგან,რცხილასგან,

ცხენის

წაბლისგან,

ცაცხვისგან,ნეკერჩხალისგან,

მუხისგან,

ჭადრისგან,

მ³

ვერხვისგან, ცრუაკაციასგან, კაკლისგან, ან ლირიოდენდრონისგან
4412 99 500 00

– – – – – დანარჩენი

მ³

4412 99 850 00

– – – – დანარჩენი

მ³

4413 00 000 00

მერქანი დაწნეხილი, ბლოკების, ფილების, ძელებისა ან დაპროფილებული ფორმების სახით

მ³

4414 00

ხის ჩარჩოები სურათების, ფოტოგრაფიების, სარკეების ან ანალოგიური საგნებისათვის:

4414 00 100 00

– ტროპიკული ჯიშების მერქნისაგან

—

4414 00 900 00

– დანარჩენი ჯიშების მერქნისაგან

—

4415
4415 10

ყუთები, კოლოფები, შესაფუთი კალათები, გოდრები და ანალოგიური ტარა მერქნისაგან; ხის საკაბელო
ბარაბნები; ქვეშები, ქვეშები ბორტებით და ხის სხვა ჩამტვირთი ფარები; ხის კარბები:
– ყუთები, კოლოფები, შესაფუთი კალათები, გოდრები ბარაბნები და ანალოგიური ტარა; საკაბელო
ბარაბნები:

4415 10 100 00

– – ყუთები, კოლოფები, შესაფუთი კალათები, ბარაბნები გოდრები, ბარაბნები და ანალოგიური ტარა

—

4415 10 900 00

– – საკაბელო ბარაბნები

—

4415 20

– პალეტები, ქვეშები და სხვა ხის ჩასატვირთი ფარები; ხის კარბები:

4415 20 200 00

– – პალეტები, ანუ ბრტყელი ქვეშები, ხის კარბები

4415 20 900 00

– – დანარჩენი

4416 00 000 00
4417 00 000 00
4418

კასრები, ხელკასრები, როფები, გეჯები და სხვა საკასრე ნაწარმი და მათი ნაწილები, მერქნისაგან, ტკეჩის
ჩათვლით
ინსტრუმენტები, კორპუსები და სახელურები ინსტრუმენტებისათვის, მერქნისაგან, ცოცხების ან
ჯაგრისების ხის ნაწილები და სახელურები; ხის სახარაზო კალაპოტები და საჭიმები ფეხსაცმლისათვის

ცალი
—
—
—

ნაწარმი სადურგლო და სახუროო ხის, სამშენებლო, უჯრედოვანი ხის პანელების, აწყობილი ფილაპარკეტის, სოლყავარისა და სახურავის ყავარის ჩათვლით:

4418 10

– ფანჯრები, აივნის კარები და მათი ჩარჩოები:

4418 10 100 00

– – ტროპიკული ჯიშების მერქნისაგან

ცალი

4418 10 500 00

– – წიწვოვანი ჯიშების მერქნისაგან

ცალი

4418 10 900 00

– – დანარჩენი

ცალი

4418 20

– კარები და მათი ჩარჩოები და ზღურბლები:

4418 20 100 00

– – ტროპიკული ჯიშების მერქნისაგან

ცალი

4418 20 500 00

– – წიწვოვანი ჯიშების მერქნისაგან

ცალი

4418 20 800 00

– – დანარჩენი ჯიშების მერქნისაგან

ცალი

4418 40 000 00

– ყალიბი დასაბეტონებლად

—

4418 50 000 00

– სახურავის სოლყავარი და ყავარი

—

4418 60 000 00

– დგარები და კოჭები

—

– იატაკის აწყობილი პანელები:
4418 73

– – ბამბუკისაგან ან ერთი წაღმა შრის (ცვეთადი შრის) მქონე მაინც ბამბუკისგან:

4418 73 100 00

– – – მოზაიკური იატაკებისათვის

მ²

4418 73 900 00

– – – დანარჩენი

მ²

4418 74 000 00

– – დანარჩენი, მოზაიკური იატაკებისათვის

მ²

4418 75 000 00

– – დანარჩენი, მრავალშრიანი

მ²

4418 79 000 00

– – დანარჩენი

მ²

– დანარჩენი:
4418 91 000 00

– – ბამბუკისაგან

4418 99

– – დანარჩენი:

4418 99 100 00

– – – წებოვან-შრიანი ხე-ტყის მასალა

—

4418 99 900 00

– – – დანარჩენი

—

4419

სასადილო და სამზარეულო საკუთნოები, ხისა:
– ბამბუკისაგან:

—

4419 11 000 00

– – დაფები პურის საჭერლად გამოსაყენებელი, დასანაწევრებელი დაფები და ანალოგიური დაფები

—

4419 12 000 00

– – საჭმელად გამოსაყენებელი ჩხირები

—

4419 19 000 00

– – დანარჩენი

—

4419 90

– დანარჩენი:

4419 90 100 00

– – ტროპიკული ჯიშების მერქნისაგან

—

4419 90 900 00

– – დანარჩენი ჯიშების მერქნისაგან

—

ხის ნაწარმი მოზაიკური და ინკრუსტირებული; ზარდახშები და კოლოფები საიუველირო ან დანისებრი
4420

და ანალოგიური ნაწარმისათვის, ხის; სტატუეტები და სხვა დეკორატიული ნაწარმი, ხის; ავეჯის ხის
საგნები, 94 ჯგუფში მიუთითებელი:

4420 10

– სტატუეტები და სხვა დეკორატიული ნაწარმი ხისაგან:

4420 10 110 00

– – ტროპიკული ჯიშების მერქნისაგან

—

4420 10 190 00

– – დანარჩენი ჯიშების მერქნისაგან

—

4420 90

– დანარჩენი:

4420 90 100 00

– – ხის ნაკეთობები მოზაიკური და ინკრუსტირებული

მ³

– – დანარჩენი:
4420 90 910 00

– – – ტროპიკული ჯიშების მერქნისაგან, მითითებული მოცემული ჯგუფის 2 დამატებით შენიშვნაში

—

4420 90 990 00

– – – დანარჩენი

—

4421

სხვა ნაწარმი, დანარჩენი:

4421 10 000 00

– ტანსაცმლის საკიდრები

ცალი

– დანარჩენი:
4421 91 000 00

– – ბამბუკისაგან

4421 99

– – დანარჩენი:

4421 99 100 00

– – – ბოჭკოვანი ფილებისაგან

—

—

– – – დანარჩენი:
4421 99 910 00

– – – – კუბოები

ცალი

4421 99 990 00

– – – – დანარჩენი

—

ჯგუფი 45
კორპი და მისი ნაწარმი
შენიშვნები:
მოცემულ ჯგუფში არ ჩაირთვება:
ა) ფეხსაცმელი ან 64-ე ჯგუფის ფეხსაცმლის ნაწილები;
ბ) თავსაბურავები ან 65-ე ჯგუფის თავსაბურავის ნაწილები; ან
გ) 95-ე ჯგუფის ნაწარმი (მაგალითად, სათამაშოები, თამაშები, სპორტული ინვენტარი).
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

4501

ნატურალური

კორპი,

დაუმუშავებელი

ან

პირველადი

დამუშავებით;

ნარჩენები

კორპისა;

დაქუცმაცებული, გრანულირებული ან დაფქული:

4501 10 000 00

– ნატურალური,კორპი დაუმუშავებელი ან პირველადი დამუშავებით

—

4501 90 000 00

– დანარჩენი

—

ნატურალური კორპი, მოშორებული გარე შრით ან, სახელდახელოდ ჩამოჭრილი, ან სწორკუთხოვანი
4502 00 000 00

(კვადრატულის

ჩათვლით)

ფორმის

ბლოკების,

ფილების,

ფურცლების

ან

ზოლების

(მოუმრგვალებელი ნაწიბურების მქონე ნამზადების ჩათვლით საცობების დასამზადებლად)
4503

ნატურალური კორპის ნაწარმი:

4503 10

– საცობები ან მხშობები:

სახით,

—

4503 10 100 00

– – ცილინდრული

—

4503 10 900 00

– – დანარჩენი

—

4503 90 000 00

– დანარჩენი

—

4504

აგლომერირებული კორპი (შემკვრელი ნივთიერებით ან მის გარეშე) და ნაწარმი მისგან:
– ბლოკები, ფილები, ფურცლები და ზოლები; ნებისმიერი ფორმის ძელები; მთლიანი ცილინდრები,

4504 10

დისკოების ჩათვლით:
– – საცობები და სახშობები:

4504 10 110 00

– – – ცქრიალა ღვინოებისათვის, ნატურალური კორპის საყელურიანი საცობების ჩათვლით

—

4504 10 190 00

– – – დანარჩენი

—

– – დანარჩენი:
4504 10 910 00

– – – შემკვრელი ნივთიერებით

—

4504 10 990 00

– – – დანარჩენი

—

4504 90

– დანარჩენი:

4504 90 001 00

– – შუასადებები, საყელურები და სხვა საიზოლაციო ნაწარმი, სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

4504 90 200 00

– – საცობები და სახშობები

—

4504 90 800 00

– – დანარჩენი

—

ჯგუფი 46
ჩალის, ალფის და სხვა დასაწნავი მასალების ნაწარმი; კალათები და მოწნული ნაწარმი
შენიშვნები:
1. მოცემულ ჯგუფში ტერმინი „დასაწნავი მასალები“ აღნიშნავს დასაწნავად, გადასაწნავად ან
ანალოგიური პროცესებისათვის გამოსადეგ მდგომარეობაში მყოფ მასალებს; ამ მასალებს
განეკუთვნება ჩალა, ტირიფის წნელები, ბამბუკი, როტანგი, ლერწამი, ლელქაში, მერქნის ზოლები,
სხვა მცენარეული მასალების ზოლები (მაგალითად, ქერქის ზოლები, ვიწრო ფოთლები და რაფია ან
ფართო ფოთლებისაგან გამოჭრილი ზოლები), ნატურალური საფეიქრო ბოჭკოები, დაურთველი
მონოძაფი და ზოლი და ანალოგიური ფორმები პოლიმერული მასალებისაგან და ზოლები
ქაღალდისაგან, მაგრამ არა ზოლები ნატურალური ტყავისაგან ან კომპოზიციური ტყავისაგან ან
ფეტრისაგან ან უქსოვადი მასალებისაგან, ადამიანის თმა, ცხენის ძუა, საფეიქრო ფთილა ან ნართი,
ან მონოძაფი და ზოლები და 54-ე ჯგუფის ანალოგიური მასალები.
2. მოცემულ ჯგუფში არ ჩაირთვება:
ა) 4814 სასაქონლო პოზიციის კედლის საფარები;
ბ) ბაწრები, ზონრები, თოკები ან ბაგირები, დაწნული ან დაუწნავი (5607 სასაქონლო პოზიცია);
გ) 64-ე ან 65-ე ჯგუფის ფეხსაცმელი ან თავსაბურავები ან მათი ნაწილები;
დ) სატრანსპორტო საშუალებები ან ძარები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის დასაწნავი
მასალებისაგან (87-ე ჯგუფი); ან
ე) 94-ე ჯგუფის ნაწარმი (მაგალითად, ავეჯი, ლამპები და გამანათებელი მოწყობილობები).
3. 4601 სასაქონლო პოზიციაში ცნება ,,დასაწნავი მასალები, დაწნული ნაკეთობები და
ანალოგიური ნაკეთობები დასაწნავი მასალებისაგან, შეკრული პარალელურ წნულებად’’ მოიცავს
დასაწნავ მასალებს, დაწნულ ნაკეთობებს და ანალოგიურ ნაკეთობებს დასაწნავი მასალებისაგან,
რიგებად

განლაგებულებს

და

ერთად

შეკრულებს,

ფურცლების

ფორმით,

იმისაგან

დამოუკიდებლად, გამოიყენება თუ არა მათ დასაკავშირებლად დართული საფეიქრო მასალები.

დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

წნულები და ანალოგიური ნაკეთობები დასაწნავი მასალებისაგან, შეერთებული ან შეუერთებელი
4601

ზოლებად ან ლენტებად; დასაწნავი მასალები, წნულები ან ანალოგიური ნაწარმი დასაწნავი
მასალებისაგან, პარალელურ წნულებად შეკრული ან მოქსოვილი ფურცლების სახით, დამთავრებული და
დაუმთავრებელი ნაკეთობანი (მაგალითად, ხალიჩები, ჭილოფები, შირმები):
– ხალიჩები, ჭილოფები და შირმები მცენარეული მასალებისაგან:

4601 21
4601 21 100 00

– – ბამბუკისაგან:
– – – წნულები ან მსგავსი ნაწარმისგან, დასაწნავი მასალისაგან წნულები ან მსგავსი ნაწარმისგან, დასაწნავი
მასალისაგან

4601 21 900 00

– – – დანარჩენი

4601 22

– – როტანგისაგან (ლიანა-კალამუსი):

4601 22 100 00

– – – წნულები ან მსგავსი ნაწარმისგან, დასაწნავი მასალისაგან წნულები ან მსგავსი ნაწარმისგან, დასაწნავი
მასალისაგან

4601 22 900 00

– – – დანარჩენი

4601 29

– – დანარჩენი:

4601 29 100 00
4601 29 900 00

– – – წნულები ან მსგავსი ნაწარმისგან, დასაწნავი მასალისაგან წნულები ან მსგავსი ნაწარმისგან, დასაწნავი
მასალისაგან
– – – დანარჩენი

—
—

—
—

—
—

– დანარჩენი:
4601 92
4601 92 050 00

– – ბამბუკისაგან:
– – – წნულები ან სხვა ნაწარმი დამზადებული დასაწნავი მასალისაგან, რომლებიც შეერთებულია ან არ
არის შეერთებული ზოლებად ან ლენტებად

—

– – – დანარჩენი:
4601 92 100 00

– – – – წნულები ან მსგავსი ნაწარმისგან, დასაწნავი მასალისაგან წნულები ან მსგავსი ნაწარმისგან,
დასაწნავი მასალისაგან

4601 92 900 00

– – – – დანარჩენი

4601 93

– – როტანგისაგან (ლიანა-კალამუსი):

4601 93 050 00

– – – წნულები ან სხვა ნაწარმი დამზადებული დასაწნავი მასალისაგან, რომლებიც შეერთებულია ან არ
არის შეერთებული ზოლებად ან ლენტებად

—
—

—

– – – დანარჩენი:
4601 93 100 00

– – – – წნულები ან მსგავსი ნაწარმისგან, დასაწნავი მასალისაგან წნულები ან მსგავსი ნაწარმისგან,
დასაწნავი მასალისაგან

4601 93 900 00

– – – – დანარჩენი

4601 94

– – დანარჩენი მცენარეული მასალებისაგან:

4601 94 050 00

– – – წნულები ან სხვა ნაწარმი დამზადებული დასაწნავი მასალისაგან, რომლებიც შეერთებულია ან არ
არის შეერთებული ზოლებად ან ლენტებად

—
—

—

– – – დანარჩენი:
4601 94 100 00

– – – – წნულები ან მსგავსი ნაწარმისგან, დასაწნავი მასალისაგან წნულები ან მსგავსი ნაწარმისგან,
დასაწნავი მასალისაგან

4601 94 900 00

– – – – დანარჩენი

4601 99

– – დანარჩენი:

4601 99 050 00

– – – წნულები ან სხვა ნაწარმი დამზადებული დასაწნავი მასალისაგან, რომლებიც შეერთებულია ან არ
არის შეერთებული ზოლებად ან ლენტებად

—
—

—

– – – დანარჩენი:
4601 99 100 00

– – – – წნულები ან სხვა ნაწარმი დამზადებული დასაწნავი მასალისაგან

—

4601 99 900 00

– – – – დანარჩენი

—

4602

კალათები, წნულები და სხვა ნაწარმი, დამზადებული უშუალოდ დასაწვნავი მასალებისაგან ან 4601
სასაქონლო პოზიციის საქონლისაგან; ნაწარმი ლუფასაგან:
– მცენარეული მასალებისაგან:

4602 11 000 00

– – ბამბუკისაგან

—

4602 12 000 00

– – როტანგისაგან (ლიანა-კალამუსი)

—

4602 19

– – დანარჩენი:

4602 19 100 00

– – – ჩალის გარსაცმი ბოთლებისათვის

—

4602 19 900 00

– – – დანარჩენი

—

4602 90 000 00

– დანარჩენი

—

კარი X
მასა მერქნისა ან სხვა ბოჭკოვანი ცელულოზის მასალებისაგან; რეგენერირებადი ქაღალდი ან
მუყაო (მაკულატურა და ნარჩენები); ქაღალდი, მუყაო და მათი ნაწარმი
ჯგუფი 47
მასა მერქნისა ან სხვა ბოჭკოვანი ცელულოზის მასალებისაგან; რეგენერირებადი ქაღალდი ან
მუყაო (მაკულატურა და ნარჩენები)
შენიშვნა:
4702 სასაქონლო პოზიციაში ტერმინი „მერქნის ცელულოზა, ხსნადი სორტები“ აღნიშნავს
მერქნის ცელულოზას, 92 მას.% ან მეტი არახსნადი ფრაქციის შემცველ ნატრონული ან სულფატური
ცელულოზისათვის ან 88 მას.% ან მეტი - სულფიტური ცელულოზისათვის, მისი ნატრიუმის
ჰიდროქსიდის (NaOH) 18 მას.% ოდენობით შემცველ კაუსტიკურ სოდაში 200C ტემპერატურაზე 1
საათით დაყოვნების შემდეგ, და სულფიტური ცელულოზისათვის ნაცრის შემცველობით არა
უმეტეს 0,15 მას.%-ისა.
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

4701 00

მერქნის მასა:

4701 00 100 00

– მერქნის მასა თერმომექანიკური

კგ 90% მ/ნ

4701 00 900 00

– დანარენი

კგ 90% მ/ნ

4702 00 000 00

მერქნის ცელულოზა, ხსნადი სორტები

კგ 90% მ/ნ

4703

მერქნის ცელულოზა, ნატრონული ან სულფატური, გარდა ხსნადი სორტებისა:
– გაუთეთრებელი:

4703 11 000 00

– – წიწვოვანი ჯიშებისაგან

კგ 90% მ/ნ

4703 19 000 00

– – ფოთლოვანი ჯიშებისაგან

კგ 90% მ/ნ

– ნახევრად გათეთრებული ან გათეთრებული:
4703 21 000 00

– – წიწვოვანი ჯიშებისაგან

კგ 90% მ/ნ

4703 29 000 00

– – ფოთლოვანი ჯიშებისაგან

კგ 90% მ/ნ

4704

მერქნის ცელულოზა, სულფიტური, გარდა ხსნადი სორტებისა:
– გაუთეთრებელი:

4704 11 000 00

– – წიწვოვანი ჯიშებისაგან

კგ 90% მ/ნ

4704 19 000 00

– – ფოთლოვანი ჯიშებისაგან

კგ 90% მ/ნ

– ნახევრად გათეთრებული ან გათეთრებული:
4704 21 000 00

– – წიწვოვანი ჯიშებისაგან

კგ 90% მ/ნ

4704 29 000 00

– – ფოთლოვანი ჯიშებისაგან

კგ 90% მ/ნ

4705 00 000 00

მერქნის მასა, მიღებული მექანიკური და ქიმიური ხარშვის პროცესების შეთავსებით

კგ 90% მ/ნ

4706
4706 10 000 00

მასა ბოჭკოვანი, მიღებული რეგენერირებადი ქაღალდისა და მუყაოსაგან (მაკულატურისა და
ნარჩენებისაგან) ან სხვა ბოჭკოვანი ცელულოზის მასალისაგან:
– ბამბის ლინტის მასა

—

– მასა ბოჭკოვანი, მიღებული რეგენერირებადი ქაღალდისა და მუყაოსაგან (მაკულატურისა და

4706 20 000 00

ნარჩენებისაგან)

4706 30 000 00

– დანარენი ბამბუკისაგან

კგ 90% მ/ნ
კგ 90% მ/ნ

– დანარენი:
4706 91 000 00

– – მერქნის

კგ 90% მ/ნ

4706 92 000 00

– – ცელულოზის

კგ 90% მ/ნ

4706 93 000 00

– – მექანიკური და ქიმიური მეთოდების კომბინირებით მიღებული

კგ 90% მ/ნ

4707

რეგენერირებადი ქაღალდი და მუყაო (მაკულატურა და ნარჩენები):

4707 10 000 00

– გაუთეთრებელი კრაფტქაღალდი ან კრაფტმუყაო ანუ გოფრირებილი ქაღალდი ან მუყაო
– ქაღალდი ან მუყაო დანარჩენი, მიღებული ძირითადად გათეთრებული ცელულოზისაგან, მასით

4707 20 000 00

შეუღებავი

—
—

– ქაღალდი ან მუყაო, მიღებული ძირითადად მერქნის მასისაგან (მაგალითად, გაზეთები, ჟურნალები და

4707 30

ანალოგიური ნაბეჭდი პროდუქცია):
– – ძველი და გაუყიდავი გაზეთები და ჟურნალები, სატელეფონო ცნობარები, ბროშურები და ნაბეჭდი

4707 30 100 00

სარეკლამო პროდუქცია

—

4707 30 900 00

– – დანარენი

4707 90

– დანარჩენი, დაუხარისხებელი მაკულატურისა და ნარჩენების ჩათვლით:

4707 90 100 00

– – დაუხარისხებელი

—

4707 90 900 00

– – დახარისხებული

—

—

ჯგუფი 48
ქაღალდი და მუყაო; ნაწარმი ქაღალდის მასის, ქაღალდის ან მუყაოსაგან
შენიშვნები:
1. მოცემულ ჯგუფში, თუ ტექსტში სხვაგვარად არ არის განმარტებული, ტერმინი ,,ქაღალდი”
ვრცელდება მუყაოზეც (მიუხედავად სისქისა და 1 მ2-ის მასისა).
2. მოცემულ ჯგუფში არ ჩაირთვება:
ა) 30-ე ჯგუფის ნაწარმი;
ბ) 3212 სასაქონლო პოზიციის სატვიფრი ფოლგა;
გ) არომატიზებული ქაღალდი ან ქაღალდი, გაჟღენთილი ან დაფარული კოსმეტიკური
საშუალებებით (ჯგუფი 33);
დ) ქაღალდი ან ცელულოზის ბამბა, გაჟღენთილი ან დაფარული საპნით ან სარეცხი
საშუალებებით (სასაქონლო პოზიცია 3401) ან საპრიალებელი ნივთიერებებით, კრემებით ან
ანოლოგიური საშუალებებით (სასაქონლო პოზიცია 3405);
ე) 3701–3704 სასაქონლო პოზიციების სენსიბილიზებული ქაღალდი ან მუყაო;
ვ) ქაღალდი, გაჟღენთილი დიაგნოსტიკური ან ლაბორატორიული რეაგენტებით (სასაქონლო
პოზიცია 3822);
ზ) ფურცლოვანი ფენოვანი პლასტმასა ქაღალდის შემავსებლებით, ან ქაღალდის ან მუყაოს
ერთი ფენა, დაფარული პლასმასის მასალის ფენით, თუ უკანასკნელი შეადგენს მასალის მთელი
სისქის ნახევარზე მეტს, ან ნაწარმი ასეთი მასალებისაგან, 4814 სასაქონლო პოზიციის კედლის
საფარების გამოკლებით (ჯგუფი 39);
თ) 4202 სასაქონლო პოზიციის ნაწარმი (მაგალითად, საგზაო საკუთნოები):
ი) 46-ე ჯგუფის ნაწარმი (ნაწარმი საწნავი მასალებისაგან);
კ) ქაღალდის ნართი ან ტექსტილის ნაწარმი მისგან (კარი XI);
ლ) 64-ე ან 65-ე ჯგუფის ნაწარმი;

მ) აბრაზიული ქაღალდი ან მუყაო (სასაქონლო პოზიცია 6805) ან ქარსი ქაღალდის ან მუყაოს
ფუძეზე (სასაქონლო პოზიცია 6814) (თუმცა ქაღალდი და მუყაო, დაფარული ქარსის ფხვნილით
ჩაირთვება მოცემულ ჯგუფში);
ნ) ლითონური ფოლგა ქაღალდის ან მუყაოს ფუძეზე (კარი XV);
ო) 9209 სასაქონლო პოზიციის ნაწარმი;
პ) 95-ე ჯგუფის (მაგალითად სათამაშოები, თამაშები, სპორტული ინვენტარი) ან
ჟ) 96-ე ჯგუფის ნაწარმი (მაგალითად, ღილები, სანიტარულ-ჰიგიენური საფენები და
ტამპონები, ბავშვის საფენები და ამოსახვევები და ანალოგიური ნაწარმი, ნებისმიერი მასალისაგან).
3. მოცემული ჯგუფის 7 შენიშვნის დებულებების გათვალისწინებით, 4801 – 4805 სასაქონლო
პოზიციებში

ჩაირთვება

ქაღალდი

და

მუყაო,

კალანდვრული,

სუპერკალანდვრული,

გაპეწიანებული ან ანალოგიურად გამოყვანილი, წყლის ნიშნების დატანით ან ზედაპირის
გაწებოიანებით, და აგრეთვე ქაღალდი, მუყაო, ცელულოზის ბამბა ან ცელულოზის ბოჭკოს ტილო,
შეღებილი მთელი მასით ან მარმარილოსებრ გამოყვანილი ნებისმიერი ხერხით. გარდა 4803
სასაქონლო პოზიციაში განსაკუთრებით დათქმული შემთხვევებისა, ამ სასაქონლო პოზიციებში არ
ჩაირთვება ქაღალდი, მუყაო, ცელულოზის ბამბა ან ცელულოზის ბოჭკოს ტილო, რომლებმაც
გაიარეს სხვაგვარი დამუშავება.
4. მოცემულ ჯგუფში ტერმინი „გაზეთის ქაღალდი“ აღნიშნავს არაცარცირებულ ქაღალდს,
გამოსაყენებელს გაზეთების საბეჭდად, მერქნის ბოჭკოების ბოჭკოს მთელი მასის არანაკლებ 50
მას.% ოდენობით, მიღებულს მექანიკური ან ქიმიურ-მექანიკური ხერხით, გაწებოვნების გარეშე ან
უმნიშვნელოდ გაწებოვნებულს, რომლის თითოეულ მხარეს ზედაპირის ხორკლიანობა, გაზომილი

Parker Print Surf (1მპა) აპარატით, აღემატება 2,5 მკმ(მიკრონს), 1 მ2-ის მასით არანაკლებ 40 გ, მაგრამ
არა უმეტეს 65გ-ისა და გამოიყენება მხოლოდ ქაღალდისთვის:
ა) ზოლებად ან ლენტებად, ან რულონებად სიგანით 28სმ-ზე მეტი; ან
ბ) მართკუთხა (კვადრატულის ჩათვლით) ფურცლებად გაშლილ მდგომარეობაში ზომებით
ერთ მხარეს 28სმ-ზე მეტი, ხოლო მეორე მხარეს 15სმ-ზე მეტი.
5. 4802 სასაქონლო პოზიციაში ტერმინები „ქაღალდი და მუყაო საწერი, საბეჭდი ან
გამოსაყენებელი სხვა გრაფიკული მიზნებისთვის“ და „არაპერფორირებული ბარათები და
არაპერფორირებული ქაღალდის ლენტები“ აღნიშნავს ქაღალდს და მუყაოს, რომელიც ძირითადად
დამზადებულია გათეთრებული მასისგან ან მექანიკური ან ქიმიურ-მექანიკური ხერხით მიღებული
მასისაგან, და აკმაყოფილებს ნებისმიერს შემდეგი პირობებიდან:
– ქაღალდისა ან მუყაოსათვის 1 მ2 -ის მასით არა უმეტეს 150 გ:
ა) მექანიკური ან ქიმიურ-მექანიკური ხერხით მიღებული ბოჭკოების შემცველობა 10% ან
მეტი, და:
1) 1 მ2-ის მასა არა უმეტეს 80 გ, ან
2) მთელი მასით შეღებილი; ან
ბ) ნაცრიანობა 8%-ზე მეტი, და
1) 1 მ2-ის მასა არა უმეტეს 80 გ, ან
2) მთელი მასით შეღებილი; ან
გ) ნაცრიანობა 3%-ზე მეტი და სითეთრე 60% ან მეტი; ან
დ) ნაცრიანობა 3%-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 8%-ისა, სითეთრე 60%-ზე ნაკლები და
ჩაჭყლეტის ინდექსი ნაკლებია ან ტოლი 2,5 კპა.მ2/გ; ან
ე) ნაცრიანობა 3% ან ნაკლები, სითეთრე 60% ან მეტი და ჩაჭყლეტის ინდექსი ნაკლებია ან
ტოლი 2,5 კპა.მ2/გ;

– ქაღალდისა ან მუყაოსათვის, 1 მ2-ის მასით 150 გ-ზე მეტი:
ა) მთელი მასით შეღებილი; ან
ბ) სითეთრე 60% ან მეტი, და
1) სისქე 225 მკმ(მიკრონი) ან ნაკლები, ან
2) სისქე 225 მკმ(მიკრონი) მეტი, მაგრამ არაუმეტეს 508 მკმ(მიკრონი) და ნაცრიანობა 3%-ზე
მეტი; ან
გ) სითეთრე 60%-ზე ნაკლები, სისქე 254 მკმ(მიკრონი) ან ნაკლები და ნაცრიანობა 8%-ზე მეტი.
თუმცა, 4802 სასაქონლო პოზიციაში არ ჩაირთვება საფილტრავი ქაღალდი ან მუყაო (ჩაის
დასაყენებელი პაკეტების ქაღალდის ჩათვლით) ან ქაღალდი-ფუძე ან მუყაო ფუძე სახურავი
მუყაოსთვის.
6. მოცემულ ჯგუფში ტერმინი „კრაფტ-ქაღალდი ან კრაფტ-მუყაო“ აღნიშნავს ქაღალდსა და
მუყაოს ბოჭკოს მთელი მასის არანაკლებ 80 მას.% ქიმიური სულფატური ან ნატრონული ხერხით
მიღებული ბოჭკოს შემცველობით.
7. გარდა სასაქონლო პოზიციებში განსაკუთრებით აღნიშნული შემთხვევებისა, ქაღალდი,
მუყაო, ცელულოზის ბამბა და ცელულოზის ბოჭკოს ტილო, რომლებიც შეიძლება შედიოდნენ 4801დან 4811-მდე ორ ან მეტ სასაქონლო პოზიციაში, შედის კოდების ზრდის რიგით ბოლოში
დასახელებულ სასაქონლო პოზიციაში.
8. 4803 - 4809, სასაქონლო პოზიციებში შედის მხოლოდ ქაღალდი, მუყაო, ცელულოზის ბამბა
და ცელულოზის ბოჭკოს ტილო:
ა) 36 სმ-ზე მეტი სიგანის ლენტებად ან რულონებად; ან
ბ) მართკუთხა (კვადრატულის ჩათვლით) ფურცლებად ერთი მხრის 36 სმ-ზე მეტი და მეორე
მხრის 15 სმ-ზე მეტი ზომით გაშლილი სახით.
9. 4814 სასაქონლო პოზიციაში ტერმინი „შპალერი და კედლის ანალოგიური საფარები“
აღნიშნავს მხოლოდ:
ა) ქაღალდს რულონებში, სიგანით არანაკლებ 45 სმ და არა უმეტეს 160 სმ-ისა, განკუთვნილს
კედლებისა და ჭერის დეკორირებისათვის:
ა.(1) მარცვლოვანი ტვიფრით, რელიეფური ნახატით, შეღებილი ზედაპირით, ნაბეჭდი
ნახატით ან სხვა წესით დეკორირებული ზედაპირით (მაგალითად, საფეიქრო ხაოთი), პლასმასის
გამჭვირვალე დამცავი ფენით დაფარულს ან დაუფარავს;
ა.(2) ხაოიანი ზედაპირით, წარმოქმნილი მერქნის, ჩალის და ა.შ. ნაწილაკებით;
ა.(3) პლასმასით დაფარული ზედაპირით, ამასთან ამ ფენას აქვს მარცვლოვანი ან ტვიფვრა,
რელიეფური ნახატი, შეღებილია, ნაბეჭდი ნახატი ან სხვაგვარადა დეკორირებული; ან
ა.(4) პარალელურ ზოლებად შეერთებული ან შეუერთებელი, ქსოვადი ან უქსოვადი საწნავი
მასალით დაფარული ზედაპირით;
ბ) ქაღალდის არშიები და ფრიზები, ზემოაღნიშნული წესებით დამუშავებული, რულონებად
ან არა რულონებად, გამოსადეგი კედლებისა ან ჭერების დეკორირებისათვის;
გ) კედლის საფარები ქაღალდისაგან, დამზადებული რამოდენიმე პანელისაგან, რულონებად
ან ფურცლებად, ნაბეჭდი გამოსახულებებით, რომლებიც ერთად კედელზე წარმოქმნიან პეიზაჟს,
სურათს ან ნახჭს.
ნაწარმი ქაღალდის ან მუყაოს ფუძეზე, გამოსადეგი როგორც იატაკის ისე კედლების
დასაფარავად, ჩაირთვება 4823 სასაქონლო პოზიციაში.

10. 4820 სასაქონლო პოზიციაში არ ჩაირთვება ცალკეული ფურცლები ან ბარათები, დაჭრილი
ზომებად,

ნაბეჭდი

ან

დაუბეჭდავი,

ნატვიფრი

ან

გაუტვიფრავი,

პერფორირებული

ან

არაპერფორირებული.
11. 4823 სასაქონლო პოზიციაში ჩაირთვება inter alia, , პერფორირებული ქაღალდი ან მუყაოს
პერფობარათები ჟაკარდული და ანალოგიური მანქანებისათვის, და ქაღალდის მაქმანი.
12. გარდა 4814 ან 4821 სასაქონლო პოზიციაში ჩართული ნაწარმისა, ქაღალდი, მუყაო,
ცელულოზის ბამბა და მათი ნაწარმი დაბეჭდილი ნახჭით, ნახატებით ან რეპროდუქციებით,
რომლებიც შეესაბამებიან ნაწარმის ძირითად დანიშნულებას, ჩაირთვება 49 ჯგუფში.
შენიშვნები სუბპოზიციებისადმი:
1. 4804 11 და 4804 19 სუბპოზიციებში ტერმინი ,,კრაფტ-ლაინერი’’ აღნიშნავს მანქანური წესით
გამოყვანილ ან გაპეწიანებულ ქაღალდს და მუყაოს, წარმოდგენილს რულონებად, მერქნის
ბოჭკოების შემცველობით ბოჭკოების მთლიანი მასის არანაკლებ 80%-ისა, მიღებულს ქიმიური
სულფატური ან ნატრონული წესით. ასეთი ნაწარმის 1 მ2-ის მასა აღემატება 115 გ და ჩაწნევისადმი
მინიმალური

წინაღობა

მიულენის

მიხედვით

შეესაბამება

ქვემოთ

მოყვანილი

ცხრილის

მნიშვნელობებს. 1მ2 მასის სხვა მნიშვნელობებისათვის ჩაწნევისადმი წინაღობა განისაზღვრება
წრფივი ინტერპოლაციით ან ექსტრაპოლაციით.
მასა,

ჩაწნევისადმი მინიმალური წინაღობა

გ/მ2

მიულენის მიხედვით, კპა

115

393

125

417

200

637

300

824

400

961

2. 4804 21 და 4804 29 სუბპოზიციებში ტერმინი „სატომრე კრაფტ-ქაღალდი“ აღნიშნავს
მანქანური გამოყვანის ქაღალდს, წარმოდგენილს რულონებად, ქიმიური სულფატური ან
ნატრონული ხერხით მიღებული ბოჭკოების შემცველობით ბოჭკოების მთლიანი მასის არანაკლები
80 მას.%-სა; ასეთი ქაღალდის 1 მ2-ის მასა შეადგენს არანაკლები 60გ და არა უმეტეს 115 გ-სა; ეს
ქაღალდი უნდა აკმაყოფილებდეს ქვემომოყვანილ პირობებიდან ერთ-ერთს:
ა) ჰქონდეს ჩაწნევის ინდექსი მიულენის მიხედვით არანაკლებ 3,7 კპა.მ2/გ, გაჭიმვის
კოეფიციენტი განივი მიმართულებით 4,5%-ზე მეტი, ხოლო გრძივი მიმართულებით - 2%-ზე მეტი.
ბ) ჰქონდეს გაგლეჯისადმი მინიმალური წინაღობა და წყვეტის სიმტკიცე ქვემომოყვანილ
ცხრილის სიდიდეების შესაბამისი, ხოლო ხვედრითი მასის სხვა მნიშვნელობების შემთხვევაში
ისინი განისაზღვრებიან წრფივი ინტერპოლაციის მეთოდით:
მასა, გ/მ2

გაგლეჯის მინიმალური წინაღობა, მნ

გაწყვეტის მინიმალური სიმტკიცე, კნ/მ

გრძივი

გრძივი და განივი

განივი

გრძივი და განივი

მიმართულებით

მიმართულებით

მიმართულებით

მიმართულებით

60

700

1510

1,9

6

70

830

1790

2,3

7,2

80

965

2070

2,8

8,3

100

1230

2635

3,7

10,6

115

1425

3060

4,4

12,3

3. 4805 11 სუბპოზიციაში ტერმინი „ქაღალდი გოფრირებისათვის ნახევარცელულოზისაგან“
აღნიშნავს ქაღალდს რულონებად, რომელიც შეიცავს ფოთლოვანი მერქნის გაუთეთრებელ
ბოჭკოებს, მექანიკური და ქიმიური მეთოდების კომბინირებით მიღებული, ბოჭკოების მთლიანი
მასის არანაკლები 65 მას.% ოდენობით; ამ ქაღალდის გაჭყლეტისადმი წინაღობა, გაზომილი CMT30
(Concora Medium Test 30-წუთიანი დაყოვნებით) მეთოდით, 50% ფარდობითი ტენიანობისა და 230C
ტემპერატურის დროს აღემატება 1.8 ნ·მ2/გ-ს.
4. 4805 12 სუბპოზიციაში ჩაირთვება ქაღალდი რულონებად, დამზადებული ძირითადად
ჩალის ცელულოზისაგან მექანიკური და ქიმიური მეთოდების კომბინირებით მიღებული, მასით
130 გ ან მეტი 1 მ2-ზე, ამ ქაღალდის გაჭყლეტისადმი წინაღობა, გაზომილი CMT30 (Corrugated
Medium Test 30-წუთიანი დაყოვნებით) მეთოდით, 50% ფარდობითი ტენიანობისა და 230C
ტემპერატურის დროს აღემატება 1.4 ნ·მ2/გ-ს.
5. სუბპოზიციები 4805 24 და 4805 25 შეიცავს ქაღალდს და მუყაოს, რომელიც მთლიანად ან
უპირატესად მიიღება რეგენერირებული ქაღალდისა ან მუყაოს (მაკულატურა ან ნარჩენები)
მასისაგან. ტესტ-ლაინერის ზედაპირული ფენა შესაძლოა იყოს შეღებილი ქაღალდისაგან ან
ქაღალდისაგან, რომელიც მიღებულია გათეთრებული ან გაუთეთრებელი არარეგენერირებული
მასისგან. ასეთ ნაკეთობებს ჩაწნევის ინდექსი მიულენის მიხედვით აქვთ არანაკლებ 2 კპა·მ2/გ.
6. 4805 30 სუბპოზიციაში ტერმინი „შესახვევი ქაღალდი სულფიტური“ აღნიშნავს მანქანური
წესით გაპეწიანებულ ქაღალდს, რომელიც ბოჭკოების მთლიანი მასის 40.%-ზე მეტი ოდენობით
შეიცავს მერქნის ბოჭკოებს, მიღებულს ქიმიური სულფიტური ხერხით, ნაცრის არა უმეტეს 8%
შემცველობით და ჩაწნევის ინდექსით მიულენის მიხედვით არანაკლებ 1,47 კპა·მ2/გ.
7. 4810 22 სუბპოზიციაში ტერმინი „მსუბუქი ცარცირებული ქაღალდი“ აღნიშნავს ორმხრივ
ცარცირებულ ქაღალდს, რომლის 1 მ2 საერთო მასა არ აღემატება 72გ, ამასთან დამფარავი ფენის 1 მ2
მასა თითოეულ ზედაპირზე არ უნდა აღემატებოდეს 15 გ, და ბოჭკოების მთლიანი მასის არანაკლებ
50 %-ს შეადგენენ მექანიკური წესით მიღებული მერქნის ბოჭკოები.
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

4801 00 000 00

გაზეთის ქაღალდი რულონებად ან ფურცლებად

—

ქაღალდი და მუყაო არაცარცირებული, გამოსაყენებელი საწერად, საბეჭდად ან სხვა გრაფიკული
4802

მიზნებისათვის, არაპერფორირებული ბარათები და არაპერფორირებული ქაღალდის ლენტები,
რულონებად ან ნებისმიერი ზომის მართკუთხა(კვადრატის ჩათვლით) ფურცლებად, გარდა 4801 ან 4803
სასაქონლო პოზიციის ქაღალდისა; ქაღალდი და მუყაო ხელით ჩამოსხმისა:

4802 10 000 00
4802 20 000 00
4802 40
4802 40 100 00
4802 40 900 00

– ქაღალდი და მუყაო ხელით ჩამოსხმისა
– ქაღალდი და მუყაო, გამოსაყენებელი როგორც ფუძე ფოტო-, თბო- ან ელექტრომგრძნობიარე ქაღალდის
ან მუყაოსათვის

—
—

– შპალერის ფუძე-ქაღალდი:
– – რომელიც არ შეიცავს მექანიკური წესით მიღებული ბოჭკოების, ან რომელშიც ასეთი ბოჭკოები
შეადგენენ არა უმეტეს 10%-ისა ბოჭკოს საერთო მასიდან
– – დანარჩენი

—
—

– ქაღალდი და მუყაო დანარჩენი რომელიც არ შეიცავს მექანიკური ან ქიმიურ-მექანიკური წესით
მიღებული ბოჭკოების, ან რომელშიც ასეთი ბოჭკოები შეადგენენ არა უმეტესი 10%-ისა ბოჭკოს საერთო
მასიდან:
4802 54 000 00

– – 1 მ2-ის მასით არაუმეტეს 40 გრ-ისა

4802 55

– – 1 მ2-ის მასით 40 გ და მეტი მაგრამ არაუმეტეს 150 გ-ისა რულონებად:

—

4802 55 150 00

– – – 1 მ2-ის მასით 40 გ და მეტი მაგრამ 60 გ-ზე ნაკლები

—

4802 55 250 00

– – – 1 მ2-ის მასით 60 გ და მეტი მაგრამ 75 გ-ზე ნაკლები

—

4802 55 300 00

– – – 1 მ2-ის მასით 75 გ და მეტი მაგრამ 80 გ-ზე ნაკლები

—

4802 55 900 00

– – – 1 მ2-ის მასით 80 გ და მეტი

—

4802 56

– – 1 მ2-ის მასით 40 გ-დან 150 გ-მდე ფურცლებად, ერთი გვერდის სიგრძით არაუმეტეს 435 მმ, ხოლო
მეორე – არაუმეტეს 297 მმ-ისა გაშლილი სახით:

4802 56 200 00

– – – ერთი გვერდის ზომით 297 მმ და მეორე გვერდის 210 მმ (ფორმატი А4)

—

4802 56 800 00

– – – დანარჩენი

—

4802 57 000 00

– – დანარჩენი 1 მ2-ის მასით 40 გ-დან 150 გ-მდე

—

4802 58

– – 1 მ2-ის მასით 150 გ-ზე მეტი:

4802 58 100 00

– – – რულონებად

—

4802 58 900 00

– – – ფურცლებად

—

– ქაღალდი და მუყაო დანარჩენი, მექანიკური ან ქიმიურ-მექანიკური გზით მიღებული ბოჭკოების
შემცველობით, ბოჭკოს საერთო მასის 10%-ზე მეტი:
4802 61
4802 61 150 00

– – რულონებად:
– – – 1მ2-ის მასით 72 გ-ზე ნაკლები და რომელშიც ბოჭკოს საერთო მასის 50 %-ზე მეტს შეადგენს
მექანიკური წესით მიღებული ბოჭკო

—

4802 61 800 00

– – – დანარჩენი

—

4802 62 000 00

– – ფურცლებად, ერთი გვერდის ზომით არა უმეტეს 435 მმ, მეორე – არაუმეტეს 297 მმ, გაშლილი სახით

—

4802 69 000 00

– – დანარჩენი

—

ტუალეტის ქაღალდის ხელსახოცები, ხელსახოცები სახისათვის, პირსახოცები, სუფრები და სხვა
სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ან სანიტარულ-ჰიგიენური დანიშნულების ქაღალდი, ცელულოზის ბამბა
4803 00

და

ცელულოზის

ბოჭკოს

ტილო,

კრეპირებული

ან

არაკრეპირებული,

გოფრირებული

ან

არაგოფრირებული, ნატვიფრი ან დაუტვიფრავი, პერფორირებული ან არაპერფორირებული, შეღებილი ან
შეუღებავი ზედაპირით დაბეჭდილი ან დაუბეჭდავი, რულონებად ან ფურცლებად:
4803 00 100 00

– ცელულოზის ბამბა

—

– კრეპირებული ქაღალდი და ტილო ცელულოზას ბოჭკოსაგან თითოეული ფენის 1 მ2 -ის მასით:
4803 00 310 00

– – არა უმეტეს 25 გ-ისა

—

4803 00 390 00

– – 25 გ-ზე მეტი

—

4803 00 900 00

– დანარჩენი

—

4804

კრაფტ-ქაღალდი და კრაფტ-მუყაო არაცარცირებული რულონებში ან ფურცლებად, 4802 ან 4803
სასაქონლო პოზიციაში მითითებულის გარდა:
– კრაფტ-ლაინერი:

4804 11

– – გაუთეთრებელი:
– – – რომელშიც ბოჭკოს საერთო მასის არანაკლებ 80%-ს შეადგენენ სულფატური ან ნატრონული წესით
მიღებული წიწვოვანი ჯიშების მერქნის ბოჭკოები:

4804 11 110 00

– – – – 1 მ2-ის მასით 150 გ-ზე ნაკლები

—

4804 11 150 00

– – – – 1 მ2-ის მასით 150 გ ან მეტი, მაგრამ 175 გ-ზე ნაკლები

—

4804 11 190 00

– – – – 1 მ2-ის მასით 175 გ ან მეტი

—

4804 11 900 00

– – – დანარჩენი

—

4804 19

– – დანარჩენი:
– – – რომელშიც ბოჭკოს საერთო მასის არანაკლებ 80%-ს შეადგენენ სულფატური ან ნატრონული წესით
მიღებული წიწვოვანი ჯიშების მერქნის ბოჭკოები:
– – – – შემდგარი ერთი ან რამდენიმე გაუთეთრებელი შრისაგან და ერთი გათეთრებული, ნახევრად
გათეთრებული ან შეღებილი გარე შრისაგან, 1 მ2-ის მასით:

4804 19 120 00

– – – – – 175 გ-ზე ნაკლები

—

4804 19 190 00

– – – – – 175 გ ან მეტი

—

4804 19 300 00

– – – – დანარჩენი

—

4804 19 900 00

– – – დანარჩენი

—

– კრაფტ-ქაღალდი სატომრე:

4804 21
4804 21 100 00

– – გაუთეთრებელი:
– – – რომელშიც ბოჭკოს საერთო მასის არანაკლებ 80%-ს შეადგენენ სულფატური ან ნატრონული წესით
მიღებული წიწვოვანი ჯიშების მერქნის ბოჭკოები

4804 21 900 00

– – – დანარჩენი

4804 29

– – დანარჩენი:

4804 29 100 00
4804 29 900 00

– – – რომელშიც ბოჭკოს საერთო მასის არანაკლებ 80%-ს შეადგენენ სულფატური ან ნატრონული წესით
მიღებული წიწვოვანი ჯიშების მერქნის ბოჭკოები
– – – დანარჩენი

—
—

—
—

–კრაფტ-ქაღალდი და კრაფტ-მუყაო დანარჩენი, 1 მ2-ის მასით 150 გ ან ნაკლები:
4804 31

– – გაუთეთრებელი:
– – – რომლებშიც ბოჭკოს საერთო მასის არანაკლებ 80%-ს შეადგენენ სულფატური ან ნატრონული წესით
მიღებული წიწვოვანი ჯიშების მერქნის ბოჭკოები:

4804 31 510 00

– – – – კრაფტ-ქაღალდი ელექტროტექნიკური საიზოლაციო

—

4804 31 580 00

– – – – დანარჩენი

—

4804 31 800 00

– – – დანარჩენი

—

4804 39

– – დანარჩენი:
– – – რომლებშიც ბოჭკოს საერთო მასის არანაკლებ 80%-ს შეადგენენ სულფატური ან ნატრონული წესით
მიღებული წიწვოვანი ჯიშების მერქნის ბოჭკოები:

4804 39 510 00

– – – – მთელი მასით თანაბრად გათეთრებული

—

4804 39 580 00

– – – – დანარჩენი

—

4804 39 800 00

– – – დანარჩენი

—

– კრაფტ-ქაღალდი და კრაფტ-მუყაო, რომელთა 1 მ2-ის მასა შეადგენს 150 გ-ზე მეტს, მაგრამ 225 გ-ზე
ნაკლებს, დანარჩენი:
4804 41

– – გაუთეთრებელი:

4804 41 910 00

– – – კრაფტი გაჟღენთილი

—

4804 41 980 00

– – – დანარჩენი

—

4804 42 000 00
4804 49 000 00

– – თანაბრად გათეთრებულები მთელი მასით და რომლებშიც ბოჭკოს საერთო მასის 95 მას.%-ზე მეტს
შეადგენენ ქიმიური წესით მიღებული მერქნის ბოჭკოები
– – დანარჩენი

—
—

–კრაფტ-ქაღალდი და კრაფტ-მუყაო დანარჩენი, 1 მ2-ის მასით 225 გ ან მეტი:
4804 51 000 00
4804 52 000 00
4804 59
4804 59 100 00
4804 59 900 00
4805

– – გაუთეთრებელი
– – თანაბრად გათეთრებული მთელი მასით და რომლებშიც ბოჭკოს საერთო მასის 95 მას.%-ზე მეტს
შეადგენენ ქიმიური წესით მიღებული მერქნის ბოჭკოები

—
—

– – დანარჩენი:
– – – რომელშიც ბოჭკოს საერთო მასის არანაკლებ 80%-ს შეადგენენ სულფატური ან ნატრონული წესით
მიღებული წიწვოვანი ჯიშების მერქნის ბოჭკოები
– – – დანარჩენი

—
—

ქაღალდი და მუყაო არაცარცირებული დანარჩენი, რულონებად ან ფურცლებად, შემდგომი დამუშავების
გარეშე ან დამუშავებული, როგორც ეს მითითებულია მოცემული ჯგუფის 3 შენიშვნაში:
– ქაღალდი გოფრირებისათვის:

4805 11 000 00

– – ქაღალდი გოფრირებისათვის ნახევარცელულოზისაგან

—

4805 12 000 00

– – ქაღალდი გოფრირებისათვის ჩალის მასისაგან

—

4805 19

– – დანარჩენი:

4805 19 100 00

– – – ქაღალდი "Wellenstoff"

—

4805 19 900 00

– – – დანარჩენი

—

– ტესტ-ლაინერი(რეგენერირებული მუყაო გოფრირებული მუყაოს ბრტყელი შრეებისათვის):
4805 24 000 00

– – 1 მ2-ის მასით 150 გ ან ნაკლები

—

4805 25 000 00

– – 1 მ2-ის მასით 150 გ-ზე მეტი

—

4805 30 000 00

– ქაღალდი შესაფუთი სულფიტური

—

4805 40 000 00

– საფილტრავი ქაღალდი და მუყაო

—

4805 50 000 00

– ფუძე-ქაღალდი და ფუძე-მუყაო - სახურავი მუყაოსათვის

—

– დანარჩენი:
4805 91 000 00

– – 1 მ2-ის მასით 150 გ ან ნაკლები

—

4805 92 000 00

– – 1 მ2-ის მასით 150 გ-ზე მეტი, მაგრამ 225 გ-ზე ნაკლები

—

4805 93

– – 1 მ2-ის მასით 225 გ ან მეტი:

4805 93 200 00

– – – მაკულატურისაგან დამზადებული

—

4805 93 800 00

– – – დანარჩენი

—

4806

მცენარეული პერგამენტი, ცხიმგაუმტარი ქაღალდი, კალკა, პერგამინი და სხვა გაპეწიანებული
გამჭვირვალე ან ნახევრად გამჭვირვალე ქაღალდი რულონებად ან ფურცლებად:

4806 10 000 00

– პერგამენტი მცენარეული

—

4806 20 000 00

– ქაღალდი ცხიმგაუმტარი

—

4806 30 000 00

– კალკა

—

4806 40

– პერგამინი და დანარჩენი გაპეწიანებული, გამჭვირვალე ან ნახევრად გამჭვირვალე ქაღალდი:

4806 40 100 00

– – პერგამინი

—

4806 40 900 00

– – დანარჩენი

—

ქაღალდი და მუყაო მრავალშრიანი (დამზადებული ქაღალდის ან მუყაოს რამოდენიმე ბრტყელი შრის
4807 00

ადგეზივით შეწებებით) ზედაპირული დაფარვის ან გაჟღენთვის გარეშე, დაარმატურებული ან
დაუარმატურებული, რულონებად ან ფურცლებად:

4807 00 300 00

– მაკულატურისაგან დამზადებული, ქაღალდით დაფარული ან დაუფარავი

—

4807 00 800 00

– დანარჩენი

—

ქაღალდი და მუყაო გოფრირებული (აკრული ან აუკრავი გლუვი გარე ფურცლებით), კრეპირებული,
4808

ნატვიფრი

ან

პერფორირებული,

რულონებად

ან

ფურცლებად,

4803

სასაქონლო

პოზიციაში

მითითებულების გარდა:
4808 10 000 00
4808 40 000 00
4808 90 000 00

– ქაღალდი და მუყაო გოფრირებული, პერფორირებული ან არაპერფორირებული
– კრაფტ-ქაღალდი, კრეპირებული ან გოფრირებული, ნატვიფრი ან დაუტვიფრავი, პერფორირებული ან
არაპერფორირებული
– დანარჩენი

—
—
—

ქაღალდი პირგადასაღები, თვითპირგადასაღები და დანარჩენი პირგადასაღები ან გადასაყვანი ქაღალდი
4809

(ტრაფარეტების, პირგადასაღები აპარატებისა ან ოფსეტური საბეჭდი ფირებისათვის დაფარული ან
გაჟღენთილი ქაღალდის ჩათვლით) დაბეჭდილი ან დაუბეჭდავი, რულონებად ან ფურცლებად:

4809 20 000 00

– თვითპირგადასაღები ქაღალდი

—

4809 90 000 00

– დანარჩენი

—

ქაღალდი და მუყაო, ერთი ან ორივე მხრიდან კაოლინით (ჩინური თიხა) ან სხვა არაორგანული
ნივთიერებებით დაფარული, შემკვრელი ნივთიერების გამოყენებით ან მის გარეშე, და სხვა რაიმე
4810

დაფარვის გარეშე, შეღებილი ან შეუღებავი, დეკორირებული ან არადეკორირებული ზედაპირით,
დაბეჭდილი ან დაუბეჭდავი, რულონებად ან ნებისმიერი ზომის მართკუთხა (კვადრატულების
ჩათვლით) ფურცლებად:
– ქაღალდი და მუყაო საწერი, საბეჭდი ან სხვა გრაფიკული მიზნებისათვის, მექანიკური ან ქიმიურმექანიკური წესით მიღებულ ბოჭკოების შემცველობის გარეშე, ან ასეთი ბოჭკოს საერთო მასის არა უმეტეს
10%-ის შემცველობით:

4810 13 000 00

– – რულონებად

—

4810 14 000 00

– – ფურცლებად, ერთი გვერდის ზომით არა უმეტეს 435 მმ, მეორე – არაუმეტეს 297 მმ, გაშლილი სახით

—

4810 19 000 00

– – დანარჩენი

—

– ქაღალდი და მუყაო საწერი, საბეჭდი ან სხვა გრაფიკული მიზნებისათვის, მექანიკური ან ქიმიურმექანიკური წესით მიღებულ ბოჭკოების შემცველობით, ბოჭკოების საერთო მასის არა უმეტეს 10%
ოდენობით:
4810 22 00
4810 22 001 00

– – მსუბუქი ცარცირებული ქაღალდი:
– – – რულონებად 15 სმ-ზე მეტი სიგანის ან ფურცლებად, ერთი გვერდის სიგრძით 36 სმ-ზე და მეორე
გვერდის სიგრძთ 15 სმ-ზე მეტი გაშლილი სახით

4810 22 009 00

– – – დანარჩენი

4810 29

– – დანარჩენი:

4810 29 300 00

– – – რულონებად

—
—

—

4810 29 800 00

– – – დანარჩენი

—

– კრაფტ-ქაღალდი და კრაფტ-მუყაო, გარდა წერისათვის, ბეჭდვისათვის ან სხვა გრაფიკული
მიზნებისათვის გამოსაყენებელი:
4810 31 000 00
4810 32

– – თანაბრად გათეთრებული მთელი მასით და რომლებშიც ბოჭკოს საერთო მასის 95%-ზე მეტს შეადგენენ
ქიმიური წესით მიღებული მერქნის ბოჭკოები, 1 მ2-ის მასით 150 გ ან ნაკლები

—

– – თანაბრად გათეთრებული მთელი მასით და რომლებშიც ბოჭკოს საერთო მასის 95 მას.%-ზე მეტს
შეადგენენ ქიმიური წესით მიღებული მერქნის ბოჭკოები, 1 მ2-ის მასით 150 გ-ზე მეტს:

4810 32 100 00

– – – კაოლინით დაფარული

—

4810 32 900 00

– – – დანარჩენი

—

4810 39 000 00

– – დანარჩენი

—

– ქაღალდი და მუყაო დანარჩენი:
4810 92

– – მრავალშრიანი:

4810 92 100 00

– – – ყველა გათეთრებული შრით

—

4810 92 300 00

– – – მხოლოდ ერთი გათეთრებული გარეშრით

—

4810 92 900 00

– – – დანარჩენი

—

4810 99

– – დანარჩენი:

4810 99 100 00

– – – ქაღალდი და მუყაო გათეთრებული, კაოლინით დაფარული

—

4810 99 800 00

– – – დანარჩენი

—

ქაღალდი, მუყაო, ცელულოზის ბამბა და ტილო ცელულოზის ბოჭკოსაგან, დაფარული, გაჟღენთილი,
4811

ლამინირებული, შეღებილი ან დეკორატიული ზედაპირით ან დაბეჭდილი, რულონებად ან მართკუთხა
(კვადრატულის ჩათვლით) ფურცლებად, ნებისმიერი ზომის 4803, 4809 ან 4810 სასაქონლო პოზიციის
საქონლის გარდა:

4811 10 000 00

– ქაღალდი და მუყაო მოგუდრონებული, დაბიტუმებული ან ასფალტირებული

—

– ქაღალდი და მუყაო გუმირებული ან წებვადი:
4811 41
4811 41 200 00

– – თვითწებვადი:
– – – სიგანით არაუმეტეს 10 სმ-ისა, დაფარული არავულკანიზირებული ნატურალური ან სინთეზური
კაუჩუკით

—

4811 41 900 00

– – – დანარჩენი

—

4811 49 000 00

– – დანარჩენი

—

– ქაღალდი და მუყაო დაფარული, გაჟღენთილი ან ლამინირებული პლასტმასით (გარდა წებოებისა):
4811 51 000 00

– – გათეთრებული, 1 მ2-ის მასით 150 გ-ზე მეტი

—

4811 59 000 00

– – დანარჩენი

—

4811 60 000 00

– ქაღალდი და მუყაო დაფარული ან გაჟღენთილი ცვილით, პარაფინით, სტეარინით, ზეთით ან
გლიცერინით

—

4811 90 000 00

– ქაღალდი, მუყაო, ცელულოზის ბამბა და ტილო ცელულოზის ბოჭკოსაგან, დანარჩენი

—

4812 00 000 00

ბლოკები, ფილები და ფირები საფილტრავი, ქაღალდის მასისაგან

—

4813

პაპიროსის ქაღალდი, ზომებად დაჭრილი ან დაუჭრელი ანდა წიგნაკების ან მილაკების ფორმით:

4813 10 000 00

– წიგნაკების ან მილაკების ფორმით

—

4813 20 000 00

– რულონებად სიგანით არა უმეტეს 5 სმ-ისა

—

4813 90

– დანარჩენი:

4813 90 100 00

– – რულონებად სიგანით 5სმ-ზე მეტი მაგრამ არა უმეტეს 15 სმ-ისა

—

4813 90 900 00

– – დანარჩენი

—

4814

შპალერის ქაღალდი და ანალოგიური კედლის საფარები; გამჭვირვალე ქაღალდი ფანჯრებისათვის:
– შპალერი და კედლის ანალოგიური საფარები, ქაღალდისაგან, რომელიც წაღმა პირიდან დაფარულია

4814 20 000 00

მარცვლოვანი, დატვიფრული, შეღებილი, ნაბეჭდი ნახატით, ან სხვა წესით დეკორირებული პლასტმასის

—

შრით
4814 90

– დანარჩენი:
– – შპალერი და კედლის ანალოგიური საფარები, შემდგარი მარცვლოვანი, დატვიფრული, შეღებილი,

4814 90 100 00

ნაბეჭდი ნახატით, ან სხვა წესით დეკორირებული ქაღალდისაგან, დაფარული პლასტმასის გამჭვირვალე

—

დამცავი მასალით
4814 90 700 00

– – დანარჩენი

—

[4815]
ქაღალდი პირგადასაღები ნახშირბადიანი, თვითპირგადასაღები და დანარჩენი პირგადასაღები ან
4816

გადასაყვანი ქაღალდი (გარდა 4809 სასაქონლო პოზიციის ქაღალდისა), ტრაფარეტები პირგადასაღები
აპარატებისათვის და ოფსეტური ფირები ქაღალდისაგან, ყუთებში შეფუთული ან შეუფუთავი:

4816 20 000 00

– თვითპირგადასაღები ქაღალდი

—

4816 90 000 00

– დანარჩენი

—

კონვერტები,
4817

ფარული

ბარათები,

საფოსტო

ღია

ბარათები

ნახატების

გარეშე

და

ბარათები

მიმოწერისათვის ქაღალდისა ან მუყაოსაგან; ყუთები, ჩანთები, ფუტლარები და კომპედიუმები
ქაღალდისა ან მუყაოსაგან, ქაღალდის საკანცელარიო საკუთნოების ნაკრებების შემცველი:

4817 10 000 00

– კონვერტები

—

4817 20 000 00

– ბარათები წერილებისათბის, საფოსტო ღია ბარათები ნახატების გარეშე და ბარათები მიმოწერისათვის

—

4817 30 000 00

– ყუთები, ჩანთები, ფუტლარები და კომპედიუმები ქაღალდისა ან მუყაოსაგან, ქაღალდის საკანცელარიო
საკუთნოების ნაკრებების შემცველი

—

ტუალეტის ქაღალდი და ანალოგიური ქაღალდი, ცელულოზის ბამბა ან ცელულოზის ბოჭკოს ტილო
სამეურნეო-საყოფაცხოვრებო ან სანიტარულ-ჰიგიენური დანიშნულებისა, არა უმეტეს 36 სმ სიგანის
4818

რულონებად ან დაჭრილი ზომებად ან ფორმებად; ცხვირსახოცები, კოსმეტიკური ხელსახოცები,
პირსახოცები, სუფრები, მაგიდის ხელსახოცები, და სამეურნეო–საყოფაცხოვრებო, სანიტარულჰიგიენური ან სამედიცინო დანიშნულების სხვა ნაწარმი, ტანსაცმლის და მისი საკუთნოები, ქაღალდის
მასისა, ქაღალდისა, ცელულოზის ბამბისა ან ცელულოზის ბოჭკოს ტილოსაგან:

4818 10

– ტუალეტის ქაღალდი:

4818 10 100 00

– – თითოეული შრის 1 მ2-ის მასით 25 გ ან ნაკლები

—

4818 10 900 00

– – თითოეული შრის 1 მ2-ის მასით 25 გ-ზე მეტი

—

4818 20

– ცხვირსახოცები, კოსმეტიკური ხელსახოცები ან პირსახოცები:

4818 20 100 00

– – ცხვირსახოცები და კოსმეტიკური ხელსახოცები ან პირსახოცები

—

– – ხელსაწმენდები:
4818 20 910 00

– – – რულონებად

—

4818 20 990 00

– – – დანარჩენი

—

4818 30 000 00

– სუფრები და მაგიდის ხელსახოცები

—

4818 50 000 00

– ტანსაცმელის საგნები და ტანსაცმელის საკუთნოები

—

4818 90

– დანარჩენი:

4818 90 100 00
4818 90 900 00

– – ნაწარმი, გამოსაყენებელი ქირურგიული, სამედიცინო ან ჰიგიენური მიზნებისათვის, საცალო
ვაჭრობისათვის დაუფასოებელი
– – დანარჩენი

—
—

ყუთები, კოლოფები, ტომრები, პაკეტები და სხვა საფუთავი ტარა ქაღალდის, მუყაოს, ცელულოზის
4819

ბამბისა ან ცელულოზის ბოჭკოების ტილოსაგან; კართოტეკის კოლოფები, ხონჩები წერილებისათვის და
სხვა ანალოგიური ნაწარმი, ქაღალდისა ან მუყაოსაგან, გამოსაყენებელი დაწესებულებებში, მაღაზიებში ან
ანალოგიური მიზნებისათვის:

4819 10 000 00

– კოლოფები და ყუთები გოფრირებული ქაღალდისა ან გოფრირებული მუყაოსაგან

—

4819 20 000 00

– კოლოფები და ყუთები დასაკეცი, არაგოფრირებული ქაღალდისა ან არაგოფრირებული მუყაოსაგან

—

4819 30 000 00

– ტომრები და ჩანთები 40 სმ ან მეტი სიგანის ძირით

—

4819 40 000 00

– ტომრები და პაკეტები დანარჩენი, კონუსურების ჩათვლით

—

4819 50 000 00

– დანარჩენი საფუთავები, გრამფირფიტების კონვერტების ჩათვლით

—

4819 60 000 00

– კარტოთეკის კოლოფები, ხონჩები წერილებისათვის, დოკუმენტების შესანახი ყუთები და ანალოგიური
ნაწარმი, გამოსაყენებელი დაწესებულებებში, მაღაზიებში ან ანალოგიური მიზნებისათვის
სარეგისტრაციო ჟურნალები, საბუღალტრო წიგნები, უბის წიგნაკები, ბლანკების, ორდერების, ქვითრების
წიგნაკები, წერილების, სამახსოვრო ჩანაწერების ბლოკნოტები, დღიურები და ანალოგიური ნაწარმი,
რვეულები,

4820

საშრობი

ქაღალდის

წიგნაკები,

მოსახსნელი

ყდები,

სწრაფჩამკერები

(მოსახსნელი

ფურცლებისათვის ან სხვა), სწრაფჩამკერები, საქაღალდეები, თვითპირგადასაღები საქმიანი ბლანკები,
ფურცელ-ფურცელ შუანადებები პირგადასაღები ნაკრებები და სხვა საკანცელარიო საქონელი, ქაღალდისა
ან მუყაოსაგან; ალბომები ნიმუშებისა და კოლექციებისათვის, წიგნების გარეკანები, ქაღალდისა ან
მუყაოსაგან:

—

– ჟურნალები სარეგისტრაციო, საბუღალტრო წიგნები, უბის წიგნაკები, ბლანკების, ორდერების,
4820 10

ქვითრების წიგნაკები, ბლოკნოტები წერილებისათვის, სამახსოვრო ჩანაწერიბისათვის, დღიურები და
ანალოგიური ნაწარმი:

4820 10 100 00

– – სარეგისტრაციო ჟურნალები, საბუღალტრო წიგნები და ბლანკების, ორდერებისა და ქვითრების
წიგნები

—

4820 10 300 00

– – უბის წიგნაკები, წერილებისა და სამახსოვრო ჩანაწერების ბლოკნოტები

—

4820 10 500 00

– – დღიურები

—

4820 10 900 00

– – დანარჩენი

—

4820 20 000 00

– რვეულები

—

4820 30 000 00

– მოსახსნელი ყდები, (გარდა წიგნების ყდებისა), საქაღალდეები და სწრაფჩამკერები

—

4820 40 000 00

– თვითპირგადასაღები საქმიანი ბლანკები და ფორმულარები და ფურცელ-ფურცელ შუანადები
პირგადასაღებები ნაკრებები

—

4820 50 000 00

– ალბომები ნიმუშებისა ან კოლექციებისათვის

—

4820 90 000 00

– დანარჩენი

—

4821

იარლიყები და ეტიკეტები ყველა სახისა, ქაღალდისა ან დაბეჭდილი ან დაუბეჭდავი:

4821 10

– დაბეჭდილი:

4821 10 100 00

– – თვითწებვადი

—

4821 10 900 00

– – დანარჩენი

—

4821 90

– დანარჩენი:

4821 90 100 00

– – თვითწებვადი

—

4821 90 900 00

– დანარჩენი

—

4822

ბობინები, კოჭები, მასრები და ანალოგიური საჭერები, ქაღალდის მასის, ქაღალდისა ან მუყაოსაგან
(პერფორირებული ან არაპერფორირებული, დაარმატურებული ან დაუარმატურებელი):

4822 10 000 00

– ტექსტილი ძაფების დასახვევად გამოსაყენებელი

—

4822 90 000 00

– დანარჩენი

—

ქაღალდი, მუყაო, ცელულოზის ბამბა და ტილო ცელულოზას ბოჭკოებისაგან, ზომებად ან ფორმებად
4823

დაჭრილი; დანარჩენი; ნაწარმი ქაღალდის მასის, ქაღალდის, მუყაოს, ცელულოზის ბამბისა ან
ცელულოზის ბოჭკოს ტილოსაგან, დანარჩენი:

4823 20 000 00
4823 40 000 00

– ქაღალდი და მუყაო საფილტრავი

—

– ქაღალდი სვეტებად დახაზული სარეგისტრაციო ხელსაწყოებისათვის, რულონებად, ფურცლებად ან
დისკოების სახით

—

– სინები, ლანგრები, თეფშები, ფინჯნები და ანალოგიური ნაწარმი, ქაღალდისა ან მუყაოსაგან:
4823 61 000 00

– – ბამბუკისაგან

4823 69

– – დანარჩენი:

4823 69 100 00

– – – სინები, ლანგრები და თეფშები

—

4823 69 900 00

– – – დანარჩენი

—

4823 70

– ნაწარმი ქაღალდის მასისაგან, ჩამოსხმული ან დაწნეხილი:

4823 70 100 00

– – სინები და ყუთები კვერცხის ჩასალაგებლად, ცამოსხმული

—

4823 70 900 00

– – დანარჩენი

—

4823 90

– დანარჩენი:

4823 90 001 00

– – შუასადებები, საყელურები და სხვა მამჭიდროებლები, სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

4823 90 400 00

– – ქაღალდი და მუყაო საწერი, საბეჭდი ან სხვა გრაფიკული მიზნებისათვის

—

4823 90 850 00

– – დანარჩენი

—

—

ჯგუფი 49
ნაბეჭდი წიგნები, გაზეთები, რეპროდუქციები და პოლიგრაფიული მრეწველობის სხვა ნაწარმი;
ხელნაწერები, მანქანით ნაბეჭდი ტექსტები და გეგმები

შენიშვნები:
1. მოცემულ ჯგუფში არ ჩაირთვება:
ა) ფოტოგრაფიული ნეგატივები ან პოზიტივები გამჭვირვალე ფუძეზე (ჯგუფი 37);
ბ) რელიეფური გეოგრაფიული რუკები, გეგმები ან გლობუსები, დაბეჭდილი ან დაუბეჭდავი
(სასაქონლო პოზიცია 9023);
გ) სათამაშო კარტები და 95-ე ჯგუფის სხვა საქონელი; ან
დ) გრავიურების, ესტამპებისა ან ლითოგრაფიები ორიგინალები (სასაქონლო პოზიცია 9702),
საფოსტო მარკები ან სახელმწიფო ბაჟის მარკები, საფოსტო გადასახადების ნიშნები, პირველ დღეს
განაღდებულების ჩათვლით, საფოსტო საკანცელარიო საკუთნოები ან 9704 სასაქონლო პოზიციის
ანალოგიური ნაწარმი, 100 წელზე მეტი ხნის ანტიკვარიატი და 97-ე ჯგუფის სხვა ნაწარმი.
2. 49-ე ჯგუფში ტერმინი „ნაბეჭდი“ აღნიშნავს აგრეთვე მასალებს, აღწარმოებულს
გასამრავლებელ მანქანაზე, მიღებულს გამოთვლითი მანქანის საშუალებით, და აგრეთვე
ტვიფვრით, ფოტოგრაფირებით, ფოტოკოპირებითა ან საწერ მანქანაზე ბეჭდვით.
3. გაზეთები, ჟურნალები და სხვა პერიოდული გამოცემები ჩასმული ყდაში, გარდა ქაღალდის
ყდისა, და გაზეთების, ჟურნალებისა ან სხვა პერიოდული გამოცემების ერთ ყდაში ერთზე მეტი
ეგზემპლარის შემცველი ნაკრებები, ჩაირთვება 4901 სასაქონლო პოზიციაში, მიუხედავად მათში
სარეკლამო მასალის არსებობისა.
4. 4901 სასაქონლო პოზიციაში აგრეთვე ჩაირთვება:
ა) ნაბეჭდი რეპროდუქციების კრებულები, მაგალითად, ხელოვნების ნაწარმოებებისა ან
ნახატებისა განმარტებითი ტექსტით, დანომრილი გვერდებით, ერთ ან რამოდენიმე ტომად
აკინძვისათვის მოხერხებული ფორმით;
ბ) ილუსტრირებული დანართები, რომლებიც თან ახლავს და ავსებს ყდაში ჩასმულ ტომებს;
და
გ) წიგნებისა ან ბროშურების ნაბეჭდი ნაწილები შერჩეული ან ცალკეული ფურცლების ან
სიგნატურების სახით, რომლებიც შეადგენენ მთელ ნაწარმოებს ან მის ნაწილს და განკუთვნილი
არიან ყდაში ჩასასმელად.
მაგრამ სურათების რეპროდუქციები ან ილუსტრაციები განმარტებითი ტექსტის გარეშე
სიგნატურებისა ან ცალკეული ფურცლების ფორმით შედის 4911 სასაქონლო პოზიციაში.
5. მოცემული ჯგუფის 3 შენიშვნის დებულებების გათვალისწინებით 4901 სასაქონლო
პოზიციაში არ შედის პუბლიკაციები, რომლებიც თავისი არსით მიეკუთვნება რეკლამას
(მაგალითად

ბროშურები,

პროსპექტები,

სააგიტაციო

ფურცლები,

საფირმო

კატალოგები,

წელიწდეულები, გამოქვეყნებული სავაჭრო ასოციაციების მიერ, ტურისტული პროსპექტები).
მსგავსი პუბლიკაციები შედის 4911 სასაქონლო პოზიციაში.
6. 4903 სასაქონლო პოზიციაში ტერმინი ,,საბავშვო წიგნი-სურათები’’ აღნიშნავს წიგნებს
ბავშვებისათვის, რომლებშიც ძირითად ინტერესს წარმოადგენენ სურათები, ხოლო ტექსტს აქვს
დამხმარე მნიშვნელობა.

დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

4901
4901 10 000 00

ნაბეჭდი წიგნები, ბროშურები, ფურცლები და ანალოგიური ნაბეჭდი მასალები, ბროშურებისა ან
ცალკეული ფურცლების სახით:
– ცალკეული ფურცლების სახით, დანარიმანდებული ან დაუნარიმანდებელი
– დანარჩენი:

—

4901 91 000 00

– – ლექსიკონები და ენციკლოპედიები და მათი სერიული გამოცემები

—

4901 99 000 00

– – დანარჩენი

—

4902

გაზეთები, ჟურნალები და სხვა პერიოდული გამოცემები, ილუსტრირებული ან არაილუსტრირებული,
სარეკლამო მასალის შემცველი ან მის გარეშე:

4902 10 000 00

– კვირაში არანაკლებ ოთხჯერ გამოცემით

—

4902 90 000 00

– დანარჩენი

—

4903 00 000 00

წიგნი-სურათები, სახატავი ან გასაფერადებელი წიგნები, საბავშვო

—

4904 00 000 00

ნოტები, დაბეჭდილი ან ხელნაწერი, აკინძული ან აუკინძავი, ილუსტრირებული ან არაილუსტრირებული

—

4905
4905 10 000 00

რუკები გეოგრაფიული და ჰიდროგრაფიული ან ყველა სახის ანალოგიური რუკები, ატლასების, კედლის
რუკების, ტოპოგრაფიული გეგმების და გლობუსების ჩათვლით, დაბეჭდილები:
– გლობუსები

—

– დანარჩენი:
4905 91 000 00

– – წიგნების სახით

—

4905 99 000 00

– – დანარჩენი

—

გეგმები და ნახაზები არქიტექტურული, ინჟინრული, სამრეწველო, კომერციული, ტოპოგრაფიული ან
4906 00 000 00

ანალოგიური

მიზნებისათვის,

რომლებიც

წარმოადგენენ

ხელით

შესრულებულ

ორიგინალებს;

ხელნაწერი ტექსტები; ფოტორეპროდუქციები სენსიბილიზებულ ქაღალდზე და ზემოხსენებული

—

საქონლის პირგადაღებული ეგზემპლარები
საფოსტო მარკები, სახელმწიფო ბაჟის მარკები გაუნაღდებელი და ანალოგიური მარკები მოქმედი ან
4907 00

ახალი გამოშვების იმ ქვეყანაში, რომლებშიც მათ აქვთ აღიარებული ნომინალური ღირებულება; გერბიანი
ქაღალდი; ბანკნოტები; საჩეკო წიგნაკები; აქციები, ობლიგაციები ან ბონები და ანალოგიური სახის
ფასიანი ქაღალდები:

4907 00 10

– საფოსტო მარკები, სახელმწიფო ბაჟის მარკები და ანალოგიური მარკები:

4907 00 101 00

– – აქციზური მარკები აქციზური საქონლის

—

4907 00 109 00

– – დანარჩენი

—

4907 00 300 00

– ბანკნოტები

—

4907 00 900 00

– დანარჩენი

—

4908

გადასაყვანი სურათები (დეკალკომანია):

4908 10 000 00

– გადასაყვანი სურათები (დეკალკომანია), გამინებული

—

4908 90 000 00

– დანარჩენი

—

დაბეჭდილი ან ილუსტრირებული საფოსტო ღია ბარათები; მისალოცი, მოსაწვევი და ანალოგიური
4909 00 000 00

ბარათები,

ილუსტრირებული

ან

არაილუსტრირებული,

კონვერტებით

ან

უკონვერტებოდ,

—

მოსართავებით ან მოსართავების გარეშე
4910 00 000 00

ნაბეჭდი კალენდრები ყველა სახისა, მოსახევების ჩათვლით

4911

დანარჩენი ნაბეჭდი პროდუქცია, ნაბეჭდი რეპროდუქციებისა და ფოტოგრაფიების ჩათვლით:

4911 10

– სარეკლამო მასალები, სასაქონლო კატალოგები და ანალოგიური პროდუქცია:

4911 10 100 00

– – სასაქონლო კატალოგები

—

4911 10 900 00

– – დანარჩენი

—

—

– დანარჩენი:
4911 91 000 00

– – რეპროდუქციები, ნახაზები და ფოტოგრაფიები

—

4911 99 000 00

– – დანარჩენი

—

კარი XI
ტექსტილის (საფეიქრო) მასალები და ტექსტილის ნაწარმი
შენიშვნები:
1. მოცემულ ჯგუფში არ ჩაირთვება:

ა) ცხოველების ჯაგარი ან ბეწვი ჯაგრისების დასამზადებლად (სასაქონლო პოზიცია 0502);
ცხენის ძუა ან მისი ნარჩენები (სასაქონლო პოზიცია 0511);
ადამიანის თმა ან ნაწარმი მისგან (სასაქონლო პოზიციები 0501, 6703 ან 6704), გარდა ზეთის
წნეხებში ან ანალოგიური მიზნებისათვის გამოსაყენებელი საფილტრავი ქსოვილისა (სასაქონლო
პოზიცია 5911);
გ) ბამბის ლინტი ან მე–14 ჯგუფის მცენარეული წარმოშობის სხვა მასალები;
დ) 2524 სასაქონლო პოზიციის ასბესტი ან მისი და 6812 ან 6813 სასაქონლო პოზიციის სხვა
მასალების ნაწარმი;
ე) 3005 ან 3006 სასაქონლო პოზიციის ნაწარმი; 3306 სასაქონლო პოზიციის კბილებს შორის
შუალედის

საწმენდი

ძაფები

(კბილის

აბრეშუმი)

ინდივიდუალურ

საფუთავში

საცალო

ვაჭრობისათვის;
ვ) 3701–3704 სასაქონლო პოზიციების სენსიბილიზებული ტექსტილის მასალები;
ზ) მონოძაფები განივი კვეთით 1 მმ-ზე მეტი ან ბრტყელი ძაფები ან ანალოგიური ფორმები
(მაგალითად, ხელოვნური ჩალა) სიგანით 5 მმ-ზე მეტი პლასტმასისაგან (ჯგუფი 39), ან წნული
ნაწარმი, ან ქსოვილები, ან მონოძაფებისა ან ბრტყელი ძაფების სხვა საკალათე ან წნული ნაწარმი
(ჯგუფი 46);
თ) ქსოვილები, ტრიკოტაჟის ტილოები, მანქანური წესით ან ხელით ნაქსოვი, ქეჩა ან ფეტრი ან
უქსოვადი მასალები, გაჟღენთილი, საფარით ან პლასტმასით დუბლირებული, ან 39-ე ჯგუფის მათი
ნაწარმი;
ი) ქსოვილები, ტრიკოტაჟის ტილოები, მანქანური ან ხელით ნაქსოვი, ქეჩა ან ფეტრი ან
უქსოვადი მასალები, გაჟღენთილი, საფარით ან რეზინით დუბლირებული, ან მე–40 ჯგუფის მათი
ნაწარმი;
კ) ტყავები ბეწვის ან მატყლის საფარით (ჯგუფი 41 ან 43) ან ნატურალური ბეწვის ნაწარმი,
ხელოვნური ბეწვი ან მისი ნაწარმი 4303 ან 4304 სასაქონლო პოზიციების:
ლ) 4201 ან 4202 სასაქონლო პოზიციის ტექსტილის მასალების ნაწარმი;
მ) 48-ე ჯგუფის საქონელი ან ნაწარმი (მაგალითად, ცელულოზის ბამბა);
ნ) ფეხსაცმელი ან მისი ნაწილები, გეტრები ან გამაშები ან 64-ე ჯგუფის ანალოგიური ნაწარმი;
ო) 65-ე ჯგუფის თმის ბადეები ან თავსაბურავები ან მათი ნაწილები;
პ) 67-ე ჯგუფის საქონელი;
ჟ) ტექსტილის მასალები აბრაზიული საფარით (სასაქონლო პოზიცია 6805), აგრეთვე 6815
სასაქონლო პოზიციის ნახშირბადის ბოჭკოები ან მათი ნაწარმი;
რ) მინის ბოჭკო ან მისი ნაწარმი, გარდა მინის ძაფით ხილული ფონით ნაქარგებისა (ჯგუფი
70);
ს) 94-ე ჯგუფის ნაწარმი (მაგალითად, ავეჯი, საწოლის საკუთნოები, ლამპები და სანათი
მოწყობილობები);
ტ) 95-ე ჯგუფის ნაწარმი (მაგალითად, სათამაშოები, თამაშები, სპორტული ინვენტარი და
ბადეები);
უ) 96-ე ჯგუფის ნაწარმი (მაგალითად, ჯაგრისები, კერვის სამგზავრო ნაკრებები, ,,ელვა’’
შესაკრავები, საბეჭდი მანქანების ლენტები, სანიტარულ-ჰიგიენური საფენები და ტამპონები,
ბავშვის საფენები და ამოსახვევები და ანალოგიური ნაწარმი, ნებისმიერი მასალისაგან ); ან
ფ) 97-ე ჯგუფის ნაწარმი.
2A. 50–55 ჯგუფებში ან 5809 ან 5902 სასაქონლო პოზიციაში ჩართული და ორი ან მეტი
ტექსტილის მასალის ნარევისაგან შემდგარი საქონელი, კლასიფიცირებული უნდა იქნას იმ

ტექსტილის მასალის მიხედვით, რომელიც მასით სჭარბობს ამ საქონლის ნებისმიერ სხვა
ტექსტილის მასალას.
თუ ტექსტილის მასალებიდან არც ერთი არ სჭარბობს მასით, მაშინ ასეთი საქონელი
კლასიფიცირებული

უნდა

იქნას

იმ

ტექსტილის

მასალის

მიხედვით,

რომელიც

შედის

განხილულებიდან კოდების ზრდის მიხედვით რიგით ბოლო სასაქონლო პოზიციაში.
2B. ზემომოყვანილი წესის გამოყენებისას:
ა) ცხენის ძუის სასირმე ძაფი (სასაქონლო პოზიცია 5110) და ლითონიზებული ძაფი
(სასაქონლო პოზიცია 5605) უნდა განიხილებოდეს როგორც ერთგვაროვანი ტექსტილის მასალა,
რომლის მასად ითვლება მისი კომპონენტების მასების ჯამი; ქსოვილების კლასიფიცირებისას
ლითონის ძაფი უნდა განიხილებოდეს როგორც ტექსტილის მასალა;
ბ) შესაფერისი სასაქონლო პოზიციის შერჩევისას ჯერ განისაზღვრება ჯგუფი, შემდეგ კი ამ
ჯგუფის შესაბამისი სასაქონლო პოზიცია, იმ მასალების გაუთვალისწინებლად, რომლებიც
მოცემულ ჯგუფში არ შედიან;
გ) იმ შემთხვევებში, როდესაც ორივე, 54-ე და 55-ე ჯგუფი დაკავშირებულია სხვა ნებისმიერ
ჯგუფთან, ისინი უნდა განიხილებოდეს როგორც ერთიანი ჯგუფი;
დ) როდესაც ჯგუფში ან სასაქონლო პოზიციაში შედის სხვადასხვა ტექსტილის მასალების
საქონელი, ასეთი მასალები უნდა განიხილებოდეს როგორც ერთიანი ტექსტილის მასალა.
2C. ზემოთ, (ა) და (ბ) შენიშვნებში წარმოდგენილი დებულებები გამოიყენება აგრეთვე ქვემოთ
3, 4, 5 ან 6 შენიშვნაში ნახსენები ნართის კლასიფიცირებისას.
3A. ამ კარის ფარგლებში, იმ პირობით, რომ დაცული იქნება ქვემოთ 3B შენიშვნაში
მითითებული გამონაკლისები, შემდგომ აღწერილი ძაფები (ცალფა, მრავალგრეხილი (გრეხილი) ან
ერთგრეხილი) უნდა განიხილებოდეს როგორც ,,ბაწრები, თოკები, ბაგირები და გვარლები’’:
ა) აბრეშუმის ძაფების ან აბრეშუმის ნარჩენებისაგან, ხაზოვანი სიმკვრივით 20 000 დტექსზე
მეტი;
ბ) ქიმიური ძაფებისაგან (54-ე ჯგუფის ორი ან მეტი მონოძაფისაგან შედგენილი ძაფების
ჩათვლით), ხაზოვანი სიმკვრივით 10 000 დტექსზე მეტი;
გ) ქერელისა ან სელის ბოჭკოებისაგან:
გ.(1) გაპეწიანებული, ხაზოვანი სიმკვრივით 1429 დტექსი ან მეტი; ან
Iგ.(2) არაგაპეწიანებული, ხაზოვანი სიმკვრივით 20 000 დტექსზე მეტი;
დ) ქოქოსის კაკლის ბოჭკოებისაგან სამფა ან მეტი;
ე) სხვა მცენარეული ბოჭკოებისაგან, ხაზოვანი სიმკვრივით 20 000 დტექსზე მეტი; ან
ვ) არმირებული ლითონის ძაფით.
3B გამონაკლისები:
ა) მატყლის ან ცხოველური წარმოშობის სხვა ბოჭკოების ნართი და ქაღალდის ნართი, გარდა
ლითონის ძაფით არმირებული ნართისა;
ბ) 55-ე ჯგუფის ქიმიური ბოჭკოს ჩალიჩი და 54-ე ჯგუფის კომპლექსური ძაფი დაუგრეხავი ან
გრეხვით 5 ბრ/მ-ზე ნაკლები;
გ) 5006 სასაქონლო პოზიციის აბრეშუმხვევიის ფიბროინის ბოჭკო და 54-ე ჯგუფის
მონოძაფები;
დ)

5605

სასაქონლო

პოზიციის

ლითონიზებული

ძაფები;

ლითონური

ძაფით

დაარმატურებული ნართი ჩაირთვება ზემოთ მოყვანილი 3A(ვ) შენიშვნის შესაბამისად; და
ე) 5606 სასაქონლო პოზიციის ნართი სინელი, სასირმის ძაფი და ფასონური მარყუჟებიანი
ნართი.

4A. 50–52, 54-ე და 55-ე ჯგუფებში, ქვემოთ, 4B შენიშვნაში დათქმული გამონაკლისების დაცვის
გათვალისწინებით, ტერმინი ,,დაფასოებული საცალო ვაჭრობისათვის ‘‘ აღნიშნავს ნართს (ცალფას,
მრავალგრეხილს (გრეხილს) ან ერთგრეხილს):
ა) მუყაოს ფირფიტებზე, კოჭებზე, ვაზნებზე ან ანალოგიურ მატარებლებზე, მასით
(მატარებლის მასის ჩათვლით) არა უმეტეს:
ა.(1) 85გ – აბრეშუმის ძაფების, აბრეშუმის ნარჩენებისა ან ქიმიური ძაფებისათვის; ან
ა.(2) 125 გ – დანარჩენი ნართისათვის;
ბ) გორგლებად, ფასმებადა ან შულოებად მასით არა უმეტეს:
ბ.(1) 85 გ – ქიმიური ძაფების ხაზოვანი სიმკვრივით 3000 დტექს-ზე ნაკლები, აბრეშუმის
ძაფებისა ან აბრეშუმის ნარჩენებისათვის;
ბ.(2) 125 გ – დანარჩენი ნართისათვის ხაზოვანი სიმკვრივით 2000 დტექს-ზე ნაკლები, ან
ბ.(3) 500 გ – დანარჩენი ნართისათვის;
გ) ფასმებად ან შულოებად, რომლებიც შეიცავენ რამდენიმე უფრო პატარა ფასმებსა ან
შულოებს, ერთმანეთისაგან ძაფებით განცალკევებულს, რაც მათ ერთმანეთისაგან დამოუკიდებელს
ხდის, ამასთან თითოეული ამ პატარა ფასმებსა ან შულოებისაგან არის მასით არა უმეტეს:
გ.(1) 85გ – აბრეშუმის ძაფების, აბრეშუმის ნარჩენებისა ან ქიმიური ძაფებისათვის; ან
გ.(2) 125 გ – დანარჩენი ნართისათვის.
4B. გამონაკლისები:
ა) ნებისმიერი ტექსტილის მასალის ცალძაფა ნართი, გარდა:
ა.(1) მატყლის ან ცხოველების წმინდა ბეწვის ცალძაფა გაუთეთრებელი ნართისა; და
ა.(2) მატყლისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვის ცალძაფა ნართისა, გათეთრებული, შეღებილი
ან დაბეჭდილი, ხაზოვანი სიმკვრივით 5000 დტექს-ზე მეტი;
ბ) მრავალგრეხილი (გრეხილი) ან ერთგრეხილი, ნართი გაუთეთრებელი:
ბ.(1) აბრეშუმის ძაფებისა ან აბრეშუმის ნარჩენებისაგან, დაფასოებული; ან
ბ.(2) სხვა ტექსტილის მასალებისაგან, გარდა მატყლისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვის
ნართისა, ფასმებად ან შულოებად;
გ) აბრეშუმის ძაფებისა ან აბრეშუმის ნარჩენების მრავალგრეხილი (გრეხილი) ან ერთგრეხილი
ნართი, გათეთრებული, შეღებილი ან დაბეჭდილი, ხაზოვანი სიკვრივით 133 დტექსი ან ნაკლები;
და
დ) ნებისმიერი ტექსტილის მასალის ცალძაფა, მრავალგრეხილი (გრეხილი) ან ერთგრეხილი
ნართი:
დ.(1) ფასმებად ან შულოებად ჯვარედინი დახვევით; ან
დ.(2) მატარებლებზე ან ტექსტილის მრეწველობაში მის გამოყენებაზე მიმათითებელი სხვა
წესით დახვეული (მაგალითად, ტაროებზე, საბრუნავ ვაზნებზე და მასრებზე, კონუსურ ბობინებზე
ან თითისტრებზე ან საქარგავი მანქანების პარკების ფორმით).
5. 5204, 5401 და 5508 სასაქონლო პოზიციებში ტერმინი ,,საკერავი ძაფები’’ აღნიშნავს
მრავალგრეხილ (გრეხილ) ან ცალგრეხილ ნართს:
ა) დაფასოებულს მატარებლებზე (მაგალითად მასრები, ვაზნები) მასით (მატარებლის მასის
ჩათვლით) არა უმეტეს 1000 გ-ისა;
ბ) აპრეტირებულს, საკერავი ძაფების სახით გამოყენებისათვის; და
გ) საბოლოო მარჯვენა ,,ძ” გრეხით.

6. მოცემულ კარში ტერმინი ,,მაღალი სიმტკიცის ნართი’’ აღნიშნავს ნართს ფარდობითი
გამწყვეტი დატვირთვით, რომელიც იზომება სნ/ტექს-ში (სანტინიუტონებით ტექსზე), და
აღემატება:
– ნაილონისა ან სხვა პოლიამიდების ან პოლიეთერების ცალძაფა ნართი – 60 სნ/ტექსს;
– ნაილონისს ან სხვა პოლიამიდების ან პოლიეთერების მრავალგრეხილი (გრეხილი) ან
ცალგრეხილი ძაფი – 53 სნ/ტექსს;
– ვისკოზის ბოჭკოს ცალძაფა, მრავალგრეხილი (გრეხილი) ან ცალგრეხილი ნართი – 27
სნ/ტექსს.
7. მოცემულ კარში ტერმინი ,,მზა’’ აღნიშნავს:
ა) გაჭრილ ნაწარმს, მაგრამ არა კვადრატებისა ან მართკუთხედების ფორმით;
ბ) ნაწარმს დასრულებული სახით წარმოდგენილს, გამოყენებისათვის გამოსადეგი (ან ისეთი,
რომელიც მოითხოვს მხოლოდ დაყოფას გამყოფი ძაფების გაჭრის გზით) და რომელიც არ მოითხოვს
გაკერვას ან სხვა დამუშავებას (მაგალითად, ხელსახოცები, პირსახოცები, სუფრები, შარფები,
საბნები);
გ) ზომების მიხედვით დაჭრილ ნაწარმს, რომლის ერთი გვერდი მაინც დამუშავებულია
თერმოშედუღებით ან რომელის სხვა გვერდები დამუშავებულია ამ შენიშვნის
აღწერილი რომელიმე

ქვეპუნქტებში

მეთოდით გარდა ისეთი მარტივი დაჭრის მეთოდისა როცა მოჭრილი

გვერდი დაცულია დარღვევისაგან ,,ცხელი მოჭრით“ ან რაიმე სხვა მარტივი ხერხით;
დ) ყველა კიდეზე შემოკეცილ ან ნაწიბურიან ან ნაწიბურიან-ფოჩიან ნაწარმს, იმ ნაქსოვი
ნაწარმის გამოკლებით, რომლის მოჭრილი გვერდები დაცულია დარღვევისაგან ამოხვევით ან რაიმე
სხვა მარტივი ხერხით;
ე) ზომების მიხედვით დაჭრილ ნაწარმს და დამუშავებულს კიდეებიდან ძაფების ამოღების
გზით;
ვ) ნაწარმს შეკერილს, შეწებებულს ანდ სხვა წესით აწყობილს (გარდა ცალობითი ნაწარმისა,
რომლებიც შედგება ერთნაირი მასალის ორი არ მეტი განისგან და ნაწარმისა, რომელიც შედგება ორ
ან მეტ ფენად აწყობილი ორი ან მეტი ნაწილისგან, რბილი შრეთი ან მის გარეშე);
ზ) ნაწარმს, ფორმის მიხედვით, მანქანითა ან ხელით ნაქსოვს და წარმოდგენილს ცალკეული
ნაწარმის ან რამდენიმე შეერთებული ნაწარმის სახით.
8. 50–60 ჯგუფებში:
ა) 50–55 და მე–60 ჯგუფებში და, თუ კონტექსტში სხვაგვარად არ არის დათქმული, 56–59
ჯგუფებში არ შედის ზემოთ მოყვნილი მე–7 შენიშვნის შესაბამისი მზა საქონელი; და
ბ) 50–55 და 60 ჯგუფებში არ შედის 56–59 ჯგუფების საქონელი.
9. 50–55 ჯგუფებში ჩართული ქსოვილები მოიცავენ ქსოვილებს, რომლებიც შედგება
ერთმანეთზე მახვილი ან სწორი კუთხით განლაგებული პარალელური ტექსტილის ძაფების
ფენებისაგან. ეს ფენები ძაფების გადაკვეთის ადგილებში შეკავშირებულია წებოვანი ნივთიერებით
ან თერმონაერთით.
10.

ელასტიური

ნაწარმი,

შემდგარი

ტექსტლის

მასალებისაგან

რეზინის

ძაფთან

კომბინირებული, ჩაირთვება მოცემულ კარში.
11. მოცემულ კარში ტერმინი „გაჟღენთილი“ აღნიშნავს აგრეთვე D დამუშავებას ჩაძირვის
მეთოდით.
12. მოცემულ კარში ტერმინი „პოლიამიდები“ ვრცელდება „არამიდებზეც“.
13.

მოცემულ

კარში

და,

სადაც

მიესადაგება,

მთელს

ნომენკლატურაში,

ტერმინი

„ელასტომერული ნართი“ ნიშნავს კომპლექსურ ძაფ, მონოძაფის ჩათვლით, სინთეზური

ტექსტილის მასალისაგან, განსხვავებული ტექსტურირებული მაღალმოცულობითი ძაფისაგან,
რომელიც არ წყდება საწყის სიგრძესთან შედარებით 3-ჯერ გაჭიმვისას, და რომელიც საწყის
სიგრძესთან შედარებით 2-ჯერ გაჭიმვისას 5 წუთის განმავლობაში უბრუნდება სიგრძეს, რომელიც
არა უმეტეს 1,5-ჯერ აღემატება საწყის სიგრძეს.
14. თუ კონტექსტში არ არის სხვაგვარად განმარტებული, ტანსაცმლის საგნები ტექსტილის
მასალებისაგან, რომლებიც განეკუთვნებიან სხვადასხვა სასაქონლო პოზიციებს, უნდა ჩაირთოს
შესაბამის სასაქონლო პოზიციაში მაშინაც კი, როდესაც ისინი წარმოდგენილი არიან ნაკრებში
საცალო ვაჭრობისათვის. მოცემულ შენიშვნაში ტერმინი „ტანსაცმელი ტექსტილის მასალებისაგან“
აღნიშნავს ტანსაცმელს, დასახელებულს 6101–6114 და 6201–6211 სასაქონლო პოზიციებში.
შენიშვნები სუბპოზიციებისათვის:
1. მოცემულ კარში და, სადაც მისაღებია, მთელს ნომენკლატურაში ქვემოთ მოყვანილი
ტერმინები აღნიშნავს:
ა) გაუთეთრებელი ნართი
ნართი, რომელსაც:
(1) აქვს მისი შემადგენელი ბოჭკოების ბუნებრივი ფერი და არაა გათეთრებული, შეღებილი
(მასად ან არამასად) ან დაბეჭდილი; ან
(2) აქვს გაურკვეველი ფერი („ხამი ნართი“) და დამზადებული გაწეწილი ნედლეულისაგან.
ასეთი ნართი D შეიძლება იყოს დამუშავებული უფერო აპრეტითა ან არამდგრადი საღებავით
(რომელიც ქრება საპნით უბრალო გარეცხვის შემდეგ), ხოლო ქიმიური ბოჭკოების შემთხვევაში –
დამუშავებული მასით დამამქრქალებელი საშუალებით (მაგალითად, ტიტანის დიოქსიდით).
ბ) გათეთრებული ნართი
ნართი, რომელიც:
ბ.(1) დაექვემდებარა გათეთრების პროცესს, დამზადებულია გათეთრებული ბოჭკოებისაგან
ან, თუ კონტექსტში სხვაგვარად არ არის განმარტებული, თეთრ ფრადაა შეღებილი (მასითა ან არა
მასით) ან დამუშავებული თეთრი აპრეტით;
ბ.(2) შედგება გათეთრებული და გაუთეთრებელი ბოჭკოების ნარევისგან; ან
ბ.(3)

წარმოადგენს

მრავალგრეხილ

(გრეხილი)

ან

ცალგრეხილ

ნართს,

შემდგარს

გაუთეთრებელი ან გათეთრებული ძაფებისაგან.
გ) ფერადი (შეღებილი ან დაბეჭდილი) ნართი
ნართი, რომელიც:
გ.(1) შეღებილია (მასითა ან არა მასით), გარდა თეთრი ან არამდგრადი ფერისა, ან დაბეჭდილი
ან დამზადებულია შეღებილი ან დაბეჭდილი ბოჭკოებისგან;
გ.(2) შედგება სხვადასხვა ფერის შეღებილი ბოჭკოების ნარევისაგან ან გაუთეთრებელი ან
გათეთრებული ბოჭკოებისა და შეღებილი ბოჭკოების ნარევებისაგან (ორფერი ფთილის ნართი ან
მელანჟის ნართი) ან ერთ ან რამოდენიმე ფრად დაბეჭდილი ნართი, შუალედებით, წერტილების
შთაბეჭდილების შესაქმნელად;
გ.(3) მიღებულია დაბეჭდილი ლენტისა ან ფთილისაგან; ან
გ.(4) მრავალგრეხილი (გრეხილი) ან ცალგრეხილი ნართია, და შემდგება გაუთეთრებელი ან
გათეთრებული ნართისა და შეღებილი ნართისაგან.
ზემოაღნიშნული განმარტებები გამოყენებადია აგრეთვე, შესაბამისი ცვლილებების შეტანის
შემდგომ, 54-ე ჯგუფის მონოძაფებისა და ბრტყელი ან ანალოგიური ძაფების მიმართ.
დ) გაუთეთრებელი ქსოვილები

გაუთეთრებელი ნართისაგან დამზადებული ქსოვილი რომელიც არ იქნა გათეთრებული,
შეღებილი ან დაბეჭდილი. ასეთმა ქსოვილებმა შეიძლება განიცადონ უფერო აპრეტირება ან ღებვა
არამდგრადი საღებავებით.
ე) გათეთრებული ქსოვლები
ტექსტილის ქსოვილი, რომელიც:
ე.(1) გათეთრებულია ან, თუ კონტექსტში სხვაგვარად არ არის განმარტებული, თეთრ ფრად
არის შეღებილი ან დამუშავებული თეთრი აპრეტით, ნაჭრად;
ე.(2) დამზადებულია გათეთრებული ნართისაგან; ან
ე.(3) დამზადებულია გაუთეთრებელი და გათეთრებული ნართისაგან.
ვ) შეღებილი ქსოვილები
ქსოვილი, რომელიც:
ვ.(1) თანაბრადაა შეღებილი, გარდა თეთრ ფრად შეღებილისა (თუ კონტექსტში სხვაგვარად არ
არის განმარტებული), ან ფერადად აპრეტირებული, გარდა თეთრი ფერისა (თუ კონტექსტში
სხვაგვარად არ არის განმარტებული), ნაჭრად; ან
ვ.(2) დამზადებულია ერთტონური შეღებილი ნართისაგან.
ზ) ქსოვილები სხვადასხვა ფერის ნართისაგან ქსოვილი (გარდა დაბეჭდილი ქსოვილებისა),
რომელიც:
ზ.(1) დამზადებულია სხვადასხვა ფერის ნართისა ან ერთი ფერის სხვადასხვა ელფერის
(გარდა მისი შემადგენელი ბოჭკოების ნატურალური ფერისა) ნართისაგან;
ზ.(2) დამზადებულია გაუთეთრებელი ან გათეთრებული ნართისა და შეღებილი ნართისაგან;
ან
ზ.(3) დამზადებულია ორფერი ან მელანჟის ნართისაგან.
(ყველა შემთხვევაში ძაფები, რომლებიც წარმოქმნიან ტილოს ნაწიბურს ან ბოლოს,
მხედველობაში არ მიიღება).
თ) დაბეჭდილი ქსოვილები:
ქსოვილები, დაბეჭდილი ნაჭრებად, მიუხედავად იმისა, სხვადასხვა ფერის ნართისაგან არიან
დამზადებული თუ არა.
(დაბეჭდილ ქსოვილებს მიეკუთვნება აგრეთვე ქსოვილები ნახატით, რომელიც დატანილია,
მაგალითად, ფუნჯითა ან პულვერიზატორით, ტრაფარეტის დახმარებით, ფლოკირების მეთოდით
ან ბატიკის მეთოდით).
მერსერიზაცია არ მოქმედებს ნართის ან ქსოვილების კლასიფიცირებაზე ზემოაღნიშნული
განმარტებების შესაბამისად.
განმარტებები,

ზემოთ

მოყვანილი

(დ)

–

(თ)

შენიშვნებში

სუბპოზიციებისადმი,

გამოსაყენებელია, შესაბამისი ცვლილებების შეტანისას, მანქანითა ან ხელით ნაქსოვი ტრიკოტაჟის
ტილოებისადმი.
ი) ტილოს ხლართის ქსოვილები:
ქსოვილები, რომელთა სტრუქტურაში ყოველი მისაქსლის ძაფი გადის რიგრიგობით ფუძის
თანმიმდევრული ძაფების ზემოდან და ქვემოდან და ფუძის ყოველი ძაფი გადის რიგრიგობით
მისაქსლის თანმიმდევრული ძაფების ზემოდან ან ქვემოდან.
2A. 56–63 ჯგუფების ნაწარმი, რომელიც შეიცავს ორ ან მეტ საფეიქრო მასალას, განიხილება
როგორც ნაწარმი, მთლიანად შემდგარი იმ საფეიქრო მასალისაგან, რომელიც ამ კარის 2 შენიშვნის
თანახმად უნდა იქნას არჩეული იმავე ტექსტილის მასალისაგან შემდგარი ნაწარმის 50–55
ჯგუფებში ან 5809 სასაქონლო პოზიციაში ჩასართველად.

2B. ზემოთ მოყვანილი წესის გამოყენებისას:
ა) სადაც მისაღებია, მხედველობაში მიიღება მხოლოდ ნაწილი, რომელიც განსაზღვრავს
კლასიფიკაციას ინტერპრეტაციის მე–3 ძირითადი წესის შესაბამისად;
ბ) მხედველობაში არ მიიღება ფონის ქსოვილი, თუ ტექსტილის ნაწარმი შედგება ფონის
ქსოვილისაგან და აქვს ხაოიანი ან თვლიანი ზედაპირი;
გ) 5810 სასაქონლო პოზიციის ნაქარგებისა ან მათი ნაწარმის შემთხვევაში მხედველობაში
მიიღება მხოლოდ ფონის ქსოვილი. თუმცა ნაქარგი ხილული ფონის გარეშე და მისი ნაწარმი უნდა
იყოს კლასიფიცირებული მხოლოდ საქარგავი ძაფების მიხედვით.
ჯგუფი 50
აბრეშუმი
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

ზომის

პოზიციის დასახელება

ერთეული
5001 00 000 00

აბრეშუმხვევიის პარკი, ამოსახვევად ვარგისი

—

5002 00 000 00

ხამი აბრეშუმი (დაუგრეხავი)

—

5003 00 000 00
5004 00

აბრეშუმის ნარჩენები (ამოსახვევად უვარგისი პარკის, პარკის ძაფის ნარჩენებისა და გაფხვიერებული
გაწეწილი ნედლეულის ჩათვლით)
აბრეშუმის

ძაფი

(აბრეშუმის

ნარჩენებისაგან

ნართის

გამოკლებით),

საცალო

—

ვაჭრობისათვის

დაუფასოებელი:

5004 00 100 00

– გაუთეთრებელი, გარეცხილი ან გათეთრებული

—

5004 00 900 00

– დანარჩენი

—

5005 00

ნართი აბრეშუმის ნარჩენებისაგან, საცალო ვაჭრობისათვის დაუფასოებელი:

5005 00 100 00

– გაუთეთრებელი, გარეცხილი ან გათეთრებული

—

5005 00 900 00

– დანარჩენი

—

5006 00
5006 00 100 00
5006 00 900 00

აბრეშუმის ძაფი და ნართი აბრეშუმის ნარჩენებისაგან, საცალო ვაჭრობისათვის დაფასოებული;
პარკხვევიის ფიბრიონის ბოჭკო:
– აბრეშუმის ძაფი
– ნართი აბრეშუმის სავარცხლური ანაჩეჩისაგან ან დანარჩენი აბრეშუმის ნარჩენებისაგან; აბრეშუმხვევიის
ფიბროინის ბოჭკო

5007

ქსოვილები აბრეშუმის ძაფებისაგან ან აბრეშუმის ნარჩენებისაგან:

5007 10 000 00

– ქსოვილები აბრეშუმის სავარცხლური ანაჩეჩისაგან

5007 20

—
—

მ²

– ქსოვილები დანარჩენი, აბრეშუმის ძაფის ან აბრეშუმის ნარჩენების შემცველობით 85 მას% ან მეტი,
გარდა აბრეშუმის სავარცხლური ანაჩეჩისა:
– – კრეპის ქსოვილები:

5007 20 110 00

– – – გაუთეთრებელი, გარეცხილი ან გათეთრებული

მ²

5007 20 190 00

– – – დანარჩენი

მ²

– – ეპონჟი, ხაბუტაი, ხონანი, ჩესუჩა, კორა და შორეული აღმოსავლეთის ანალოგიური ქსოვილები,
გამომუშავებული მთლიანად აბრეშუმის ძაფისაგან (შეურეველი სავარცხლურ ანაჩეჩებთანა ან სხვა
აბრეშუმის ნარჩენებთანა ან სხვა ტექსტილის მასალებთან):
5007 20 210 00

– – – ტილოს ხლართის, გაუთეთრებელი ან შემდგომი დამუშავების გარეშე, გარეცხვის გარდა

მ²

– – – დანარჩენი:
5007 20 310 00

– – – – ტილოს ხლართისა

მ²

5007 20 390 00

– – – – დანარჩენი

მ²

– – დანარჩენი:
5007 20 410 00

– – – გამჭვირვალე ქსოვილები (აჟურული ხლართის)

მ²

– – – დანარჩენი:
5007 20 510 00

– – – – გაუთეთრებელი, გარეცხილი ან გათეთრებული

მ²

5007 20 590 00

– – – – შეღებილი

მ²

– – – – სხვადასხვა ფერის ნართისაგან:
5007 20 610 00

– – – – – სიგანით 57 სმ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 75 სმ-ისა

მ²

5007 20 690 00

– – – – – დანარჩენი

მ²

5007 20 710 00

– – – – დაბეჭდილი

მ²

5007 90

– ქსოვილები დანარჩენი:

5007 90 100 00

– – გაუთეთრებელი, გარეცხილი ან გათეთრებული

მ²

5007 90 300 00

– – შეღებილი

მ²

5007 90 500 00

– – სხვადასხვა ფერის ნართისაგან

მ²

5007 90 900 00

– – დაბეჭდილი

მ²

ჯგუფი 51
მატყლი, ცხოველების წმინდა და უხეში ბეწვი; ნართი და ქსოვილი ცხენის ძუისაგან
შენიშვნა:
მთელს ნომენკლატურაში:
ა) ტერმინი „მატყლი“ აღნიშნავს ცხვრებისა ან ბატკნების მატყლს;
ბ) ტერმინი „ცხოველების წმინდა ბეწვი“ აღნიშნავს ალპაკის, ლამის, ვიკუნის, აქლემის, იაკის,
ანგორის, ტიბეტის, ქაშმირისა ან ანალოგიური თხების (ჩვეულებრივი თხების გარდა), ბოცვრის
(ანგორულის ჩათვლით), კურდღლის, თახვის, ნუტრიისა ან ონდატრის ბეწვს;
გ) ტერმინი „ცხოველების უხეში ბეწვი“ აღნიშნავს ცხოველების ბეწვს, რომლებიც არ არიან
ზემოთ ნახსენები, გარდა ჯაგრისების საწარმოებლად გამოსაყენებელი თმისა და ჯაგარისა
(სასაქონლო პოზიცია 0502) და ცხენის ძუისა (სასაქონლო პოზიცია 0511).
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

5101

მატყლი კარდ- ან სავარცხნ-გაუჩეჩავი:
– გაურეცხავი, კანძში გარეცხილი მატყლის ჩათვლით:

5101 11 000 00

– – მატყლი ნაკრეჭი

—

5101 19 000 00

– – დანარჩენი

—

– გარეცხილი, არაკარბონიზებული:
5101 21 000 00

– – მატყლი ნაკრეჭი

—

5101 29 000 00

– – დანარჩენი

—

5101 30 000 00

– კარბონიზებული

—

5102

ცხოველების ბეწვი, წმინდა ან უხეში, კარდ- ან სავარცხნ-გაუჩეჩავი:
– ცხოველების წმინდა ბეწვი:

5102 11 000 00

– – ქაშმირის თხების

5102 19

– – დანარჩენი:

5102 19 100 00

– – – ანგორის ბოცვრის

—

5102 19 300 00

– – – ალპაკის, ლამისა ან ვიკუნის

—

5102 19 400 00

– – – აქლემისა ან იაკის, ან ანგორის, ტიბეტისა ან მსგავსი ჯიშების თხების

—

5102 19 900 00

– – – ბოცვრის (ანგორის ბოცვრის გარდა), კურდღლის, თახვის, ნუტრიისა ან ონდატრის

—

5102 20 000 00

– ცხოველების უხეში ბეწვი

—

5103

ნარჩენები მატყლისა ან ცხოველების წმინდა ან უხეში ბეწვისა, დართვის ნარჩენების ჩათვლით, მაგრამ
გაწეწილი ნედლეულის გამოკლებით:

—

5103 10

– მატყლისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვის ანაჩეჩი:

5103 10 100 00

– – არაკარბონიზებული

—

5103 10 900 00

– – კარბონიზებული

—

5103 20 000 00

– მატყლისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვის ნარჩენები დანარჩენი

—

5103 30 000 00

– ცხოველების უხეში ბეწვის ნარჩენები

—

5104 00 000 00

გაწეწილი ნედლეული მატყლისა ან ცხოველების წმინდა და უხეში ბეწვისაგან

—

5105
5105 10 000 00

მატყლი და ცხოველების წმინდა ან უხეში ბეწვი, კარდ- ან სავარცხნ-ნაჩეჩი (სავარცხნ-ნაჩეჩი მატყლის
ჩათვლით, ნაჭრებად):
– მატყლი კარდ-ნაჩეჩი

—

– სავარცხლური ლენტი შალისა და დანარჩენი მატყლი, სავარცხნ-ნაჩეჩი:
5105 21 000 00

– – მატყლი სავარცხნ-ნაჩეჩი, ნაჭრებად

—

5105 29 000 00

– – დანარჩენი

—

– ცხოველების წმინდა ბეწვი, კარდ- ან სავარცხნ-ნაჩეჩი:
5105 31 000 00

– – ქაშმირის თხების

—

5105 39 000 00

– – დანარჩენი

—

5105 40 000 00

– ცხოველების უხეში ბეწვი, კარდ- ან სავარცხნ-ნაჩეჩი

—

5106

შალის ნართი აპარატული დართვისა, საცალო ვაჭრობისათვის დაუფასოებელი:

5106 10

– მატყლის შემცველობით 85 მას.% ან მეტი:

5106 10 100 00

– – გაუთეთრებელი

—

5106 10 900 00

– – დანარჩენი

—

5106 20

– მატყლის შემცველობით 85 მას.%-ზე ნაკლები:

5106 20 100 00

– – მატყლისა და ცხოველების წმინდა ბეწვის შემცველობით 85 მას.% ან მეტი

—

– – დანარჩენი:
5106 20 910 00

– – – გაუთეთრებელი

—

5106 20 990 00

– – – დანარჩენი

—

5107

შალის ნართი სავარცხლური დართვისა, საცალო ვაჭრობისათვის დაუფასოებელი:

5107 10

– მატყლის შემცველობით 85 მას.% ან მეტი:

5107 10 100 00

– – გაუთეთრებელი

—

5107 10 900 00

– – დანარჩენი

—

5107 20

– მატყლის შემცველობით 85 მას% -ზე ნაკლები:
– – მატყლისა და ცხოველების წმინდა ბეწვის შემცველობით 85 მას.% ან მეტი:

5107 20 100 00

– – – გაუთეთრებელი

—

5107 20 300 00

– – – დანარჩენი

—

– – დანარჩენი:
– – – შერეული ძირითადად ან მხოლოდ სინთეზურ ბოჭკოებთან:
5107 20 510 00

– – – – გაუთეთრებელი

—

5107 20 590 00

– – – – დანარჩენი

—

– – – შერეული დანარჩენი:
5107 20 910 00

– – – – გაუთეთრებელი

5107 20 990 00

– – – – დანარჩენი

5108

ნართი,

ცხოველების

—
—
წმინდა

ბეწვისაგან

(აპარატული

ან

სავარცხლური

დართვის),

საცალო

ვაჭრობისათვის დაუფასოებელი:

5108 10

– აპარატული დართვის:

5108 10 100 00

– – გაუთეთრებელი

—

5108 10 900 00

– – დანარჩენი

—

5108 20

– სავარცხლური დართვის:

5108 20 100 00

– – გაუთეთრებელი

—

5108 20 900 00

– – დანარჩენი

5109

ნართი მატყლისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვისაგან, საცალო ვაჭრობისათვის დაფასოებული:

5109 10

– მატყლისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვის შემცველობით 85 მას.% ან მეტი:

5109 10 100 00

– – გორგლებად, შულოებად ან ფასმებად მასით 125 გ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 500 გ-ისა

—

5109 10 900 00

– – დანარჩენი

—

5109 90 000 00

– დანარჩენი

—

5110 00 000 00

—

ნართი ცხოველების უხეში ბეწვისა ან ცხენის ძუისაგან (ცხენის ძუის სასირმე ძაფის ჩათვლით), საცალო
ვაჭრობისათვის დაფასოებული ან დაუფასოებელი

—

ქსოვილები აპარატული დართვის შალის ნართისაგან ან ცხოველების წმინდა ბეწვის აპარატული

5111

დართვის ნართისაგან:
– მატყლისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვის შემცველობით 85 მას.% ან მეტი:

5111 11 000 00

– – ზედაპირული სიმკვრივით არა უმეტეს 300 გ/მ²-ისა

მ²

5111 19 000 00

– – დანარჩენი

მ²

5111 20 000 00

– დანარჩენი, ძირითადად ან მხოლოდ ქიმიურ ძაფებთან შერეული

მ²

5111 30

– დანარჩენი, ძირითადად ან მხოლოდ ქიმიურ ბოჭკოებთან შერეული:

5111 30 100 00

– – ზედაპირული სიმკვრივით არა უმეტეს 300 გ/მ²-ისა

მ²

5111 30 800 00

– – ზედაპირული სიმკვრივით 300 გ/მ²-ზე მეტი

მ²

5111 90

– დანარჩენი:

5111 90 100 00

– – 50 ჯგუფის ტექსტილის მასალების საერთო შემცველობით 10 მას%-ზე მეტი

მ²

– – დანარჩენი:
5111 90 910 00

– – – ზედაპირული სიმკვრივით არა უმეტეს 300 გ/მ²-ისა

მ²

5111 90 980 00

– – – ზედაპირული სიმკვრივით 300 გ/მ²-ზე მეტი

მ²

ქსოვილები სავარცხლური დართვის შალის ნართისა ან სავარცხლური დართვის ცხოველების წმინდა

5112

ბეწვის ნართისაგან:
– მატყლისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვის შემცველობით 85 მას% ან მეტი:

5112 11 000 00

– – ზედაპირული სიმკვრივით არა უმეტეს 200 გ/მ²-ისა

მ²

5112 19 000 00

– – დანარჩენი

მ²

5112 20 000 00

– დანარჩენი, ძირითადად ან მხოლოდ ქიმიურ ძაფებისაგან შერეული

მ²

5112 30

– დანარჩენი, ძირითადად ან მხოლოდ ქიმიურ ბოჭკოებთან შერეული:

5112 30 100 00

– – ზედაპირული სიმკვრივით არა უმეტეს 200 გ/მ²

მ²

5112 30 800 00

– – ზედაპირული სიმკვრივით 200 გ/მ²-ზე მეტი

მ²

5112 90

– დანარჩენი:

5112 90 100 00

– – 50 ჯგუფის ტექსტილის მასალების საერთო შემცველობით10 მას%-ზე მეტი

მ²

– – დანარჩენი:
5112 90 910 00

– – – ზედაპირული სიმკვრივით არა უმეტეს 200 გ/მ²-ისა

მ²

5112 90 980 00

– – – ზედაპირული სიმკვრივით 200 გ/მ²-ზე მეტი

მ²

5113 00 000 00

ქსოვილები ცხოველების უხეში ბეწვისა ან ცხენის ძუისაგან

მ²

ჯგუფი 52
ბამბა
შენიშვნა სუბპოზიციებისათვის:
5209 42 და 5211 42 სუბპოზიციებში ტერმინი „დენიმი ან ჯინსის ქსოვილი“ აღნიშნავს
ქსოვილებს სამ- ან ოთხძაფიანი სარჟული ხლართის სხვადასხვა ფერის ნართისაგან, ტეხილი სარჟის
ჩათვლით, წაღმა ზედაპირის შემქმნელი ერთი ფერის ქსლის ძაფებითა და გაუთეთრებელი,
გათეთრებული, ნაცრისფრადა ან ქსლის ძაფებთან შედარებით უფრო ღია ტონებად შეღებილი
მისაქსლის ძაფებით.

დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

5201 00

ბამბის ბოჭკო, კარდ- ან სავარცხნ-გაუჩეჩავი:

5201 00 100 00

– ჰიგროსკოპული ან გათეთრებული

—

5201 00 900 00

– დანარჩენი

—

5202

ბამბის ბოჭკოს ნარჩენები (დართვის ნარჩენებისა და გაწეწილი ნედლეულის ჩათვლით):

5202 10 000 00

– დართვის ნარჩენები (ნაბურდის ჩათვლით)

—

– დანარჩენი:
5202 91 000 00

– – გაწეწილი ნედლეული

—

5202 99 000 00

– – დანარჩენი

—

5203 00 000 00

ბამბის ბოჭკო, კარდ- ან სავარცნ-ნაჩეჩი

—

5204

ბამბის ძაფები საკერავი, დაფასოებული ან დაუფასოებელი საცალო ვაჭრობისათვის:
– დაუფასოებელი საცალო ვაჭრობისათვის:

5204 11 000 00

– – ბამბის ბოჭკოების შემცველობით 85 მას.% ან მეტი

—

5204 19 000 00

– – დანარჩენი

—

5204 20 000 00

– დაფასოებული საცალო ვაჭრობისათვის

—

5205

ბამბის ნართი (საკერავი ძაფების გარდა), ბამბის ბოჭკოების შემცველობით 85 მას.% ან მეტი,
დაუფასოებელი საცალო ვაჭრობისათვის:
– ერთძაფიანი ნართი სავარცხნ-დაუჩეჩავი ბოჭკოებისაგან:

5205 11 000 00
5205 12 000 00
5205 13 000 00
5205 14 000 00
5205 15
5205 15 100 00
5205 15 900 00

– – წირითი სიმკვრივით 714,29 დტექსი ან მეტი (არა უმაღლეს 14 მეტრული ნომრისა)
– – წირითი სიმკვრივით 714,29 დტექს-ზე ნაკლები, მაგრამ არანაკლებ 232,56 დტექს-ისა (14 მეტრულ
ნომერზე მაღალი, მაგრამ არა უმაღლეს 43 მეტრული ნომრისა)
– – წირითი სიმკვრივით 232,56 დტექს-ზე ნაკლები, მაგრამ არანაკლებ 192,31 დტექს-ისა (43 მეტრულ
ნომერზე მაღალი, მაგრამ არა უმაღლეს 52 მეტრული ნომრისა)
– – წირითი სიმკვრივით 192,31 დტექს-ზე ნაკლები, მაგრამ არანაკლებ 125 დტექს-ისა (52 მეტრულ
ნომერზე მაღალი, მაგრამ არა უმაღლეს 80 მეტრული ნომრისა)

—
—
—
—

– – წირითი სიმკვრივით 125 დტექს-ზე ნაკლები (80 მეტრულ ნომერზე მაღალი):
– – – წირითი სიმკვრივით 125 დტექს-ზე ნაკლები, მაგრამ არანაკლებ 83,33 დტექს-ისა (80 მეტრულ
ნომერზე მაღალი, მაგრამ არა უმაღლეს 120 მეტრული ნომრისა)
– – – წირითი სიმკვრივით 83,33 დტექს-ზე ნაკლები (120 მეტრულ ნომერზე მაღალი)

—
—

– ერთძაფიანი ნართი სავარცხნ-ნაჩეჩი ბოჭკოებისაგან:
5205 21 000 00
5205 22 000 00
5205 23 000 00
5205 24 000 00
5205 26 000 00
5205 27 000 00
5205 28 000 00

– – წირითი სიმკვრივით 714,29 დტექსი და მეტი (არა უმაღლეს 14 მეტრული ნომრისა)
– – წირითი სიმკვრივით 714,29 დტექს-ზე ნაკლები, მაგრამ არანაკლებ 232,56 დტექს-ისა (14 მეტრულ
ნომერზე მაღალი, მაგრამ არა უმაღლეს 43 მეტრული ნომრისა)
– – წირითი სიმკვრივით 232,56 დტექს-ზე ნაკლები, მაგრამ არანაკლებ 192,31 დტექს-ისა (43 მეტრულ
ნომერზე მაღალი, მაგრამ არა უმაღლეს 52 მეტრული ნომრისა)
– – წირითი სიმკვრივით 192,31 დტექს-ზე ნაკლები, მაგრამ არანაკლებ 125 დტექს-ისა (52 მეტრულ
ნომერზე მაღალი, მაგრამ არა უმაღლეს 80 მეტრული ნომრისა)
– – წირითი სიმკვრივით 125 დტექს-ზე ნაკლები, მაგრამ არანაკლებ 106,38 დტექს-ისა (80 მეტრულ
ნომერზე მაღალი, მაგრამ არა უმაღლეს 94 მეტრული ნომრისა)
– – წირითი სიმკვრივით 106,38 დტექს-ზე ნაკლები, მაგრამ არანაკლებ 83,33 დტექს-ისა (94 მეტრულ
ნომერზე მაღალი, მაგრამ არა უმაღლეს 120 მეტრული ნომრისა)
– – წირითი სიმკვრივით 83,33 დტექს-ზე ნაკლები (120 მეტრულ ნომერზე მაღალი)

—
—
—
—
—
—
—

– მრავალგრეხილი (გრეხილი) ან ერთგრეხილი ნართი სავარცხნ-დაუჩეჩავი ბოჭკოებისაგან:
5205 31 000 00

– – წირითი სიმკვრივით ერთძაფიანი ნართისათვის 714,29 დტექსი ან მეტი (არა უმაღლეს 14 მეტრული
ნომრისა ერთძაფიანი ნართისათვის)

—

– – წირითი სიმკვრივით ერთძაფიანი ნართისათვის 714,29 დტექს-ზე ნაკლები, მაგრამ არანაკლებ 232,56
5205 32 000 00

დტექს-ისა (14 მეტრულ ნომერზე მაღალი, მაგრამ არა უმაღლეს 43 მეტრული ნომრისა ერთძაფიანი

—

ნართისათვის)
– – წირითი სიმკვრივით ერთძაფიანი ნართისათვის 232,56 დტექს-ზე ნაკლები, მაგრამ არანაკლებ 192,31
5205 33 000 00

დტექს-ისა (43 მეტრულ ნომერზე მაღალი, მაგრამ არა უმაღლეს 52 მეტრული ნომრისა ერთძაფიანი
ნართისათვის)

—

– – წირითი სიმკვრივით ერთძაფიანი ნართისათვის 192,31 დტექს-ზე ნაკლები, მაგრამ არანაკლებ 125
5205 34 000 00

დტექს-ისა (52 მეტრულ ნომერზე მაღალი, მაგრამ არა უმაღლეს 80 მეტრული ნომრისა ერთძაფიანი

—

ნართისათვის)
5205 35 000 00

– – წირითი სიმკვრივით ერთძაფიანი ნართისათვის 125 დტექს-ზე ნაკლები (80 მეტრულ ნომერზე მაღალი
ერთძაფიანი ნართისათვის)

—

– მრავალგრეხილი (გრეხილი) ან ცალგრეხილი ნართი სავარცხნ-ნაჩეჩი ბოჭკოებისაგან:
5205 41 000 00

– – წირითი სიმკვრივით ერთძაფიანი ნართისათვის 714,29 დტექსი ან მეტი (არა უმაღლეს 14 მეტრული
ნომრისა ერთძაფიანი ნართისათვის)

—

– – წირითი სიმკვრივით ერთძაფიანი ნართისათვის 714,29 დტექს-ზე ნაკლები, მაგრამ არანაკლებ 232,56
5205 42 000 00

დტექსი (14 მეტრულ ნომერზე მაღალი, მაგრამ არა უმაღლეს 43 მეტრული ნომრისა ერთძაფიანი

—

ნართისათვის)
– – წირითი სიმკვრივით ერთძაფიანი ნართისათვის 232,56 დტექს-ზე ნაკლები, მაგრამ არანაკლებ 192,31
5205 43 000 00

დტექს-ისა (43 მეტრულ ნომერზე მაღალი, მაგრამ არა უმაღლეს 52 მეტრული ნომრისა ერთძაფიანი

—

ნართისათვის)
– – წირითი სიმკვრივით ერთძაფიანი ნართისათვის 192,31 დტექს-ზე ნაკლები, მაგრამ არანაკლებ 125
5205 44 000 00

დტექს-ისა (52 მეტრულ ნომერზე მაღალი, მაგრამ არა უმაღლეს 80 მეტრული ნომრისა ერთძაფიანი

—

ნართისათვის)
– – წირითი სიმკვრივით ერთძაფიანი ნართისათვის 125 დტექს-ზე ნაკლები, მაგრამ არანაკლებ 106,38
5205 46 000 00

დტექსისა (80 მეტრულ ნომერზე მაღალი, მაგრამ არა უმაღლეს 94 მეტრული ნომრისა ერთძაფიანი

—

ნართისათვის)
– – წირითი სიმკვრივით ერთძაფიანი ნართისათვის 106,38 დტექს-ზე ნაკლები, მაგრამ არანაკლებ 83,33
5205 47 000 00

დტექს-ისა (94 მეტრულ ნომერზე მაღალი, მაგრამ არა უმაღლეს 120 მეტრული ნომრისა ერთძაფიანი

—

ნართისათვის)
5205 48 000 00
5206

– – წირითი სიმკვრივით ერთძაფიანი ნართისათვის 833,3 დტექს-ზე ნაკლები (120 მეტრულ ნომერზე
მაღალი ერთძაფიანი ნართისათვის)

—

ბამბის ნართი (საკერავი ძაფების გარდა), ბამბის ბოჭკოების შემცველობით 85 მას.%-ზე ნაკლები,
დაუფასოებელი საცალო ვაჭრობისათვის:
– ერთძაფიანი ნართი სავარცხნდაუჩეჩავი ბოჭკოებისაგან:

5206 11 000 00
5206 12 000 00
5206 13 000 00
5206 14 000 00
5206 15 000 00

– – წირითი სიმკვრივით 714,29 დტექსი ან მეტი (არა უმაღლეს 14 მეტრული ნომრისა)
– – წირითი სიმკვრივით 714,29 დტექს-ზე ნაკლები, მაგრამ არანაკლებ 232,56 დტექს-ისა (14 მეტრულ
ნომერზე მაღალი, მაგრამ არა უმაღლეს 43 მეტრული ნომრისა)
– – წირითი სიმკვრივით 232,56 დტექს-ზე ნაკლები, მაგრამ არანაკლებ 192,31 დტექს-ისა (43 მეტრულ
ნომერზე მაღალი, მაგრამ არა უმაღლეს 52 მეტრული ნომრისა)
– – წირითი სიმკვრივით 192,31 დტექს-ზე ნაკლები, მაგრამ არანაკლებ 125 დტექს-ისა (52 მეტრულ
ნომერზე მაღალი, მაგრამ არა უმაღლეს 80 მეტრული ნომრისა)
– – წირითი სიმკვრივით 125 დტექს-ზე ნაკლები (80 მეტრულ ნომერზე მაღალი)

—
—
—
—
—

– ერთძაფიანი ნართი სავარცხნდაუჩეჩავი ბოჭკოებისაგან:
5206 21 000 00
5206 22 000 00
5206 23 000 00
5206 24 000 00
5206 25 000 00

– – წირითი სიმკვრივით 714,29 დტექსი და მეტი (არა უმაღლეს 14 მეტრული ნომრისა)
– – წირითი სიმკვრივით 714,29 დტექს-ზე ნაკლები, მაგრამ არანაკლებ 232,56 დტექს-ისა (14 მეტრულ
ნომერზე მაღალი, მაგრამ არა უმაღლეს 43 მეტრული ნომრისა)
– – წირითი სიმკვრივით 232,56 დტექს-ზე ნაკლები, მაგრამ არანაკლებ 192,31 დტექს-ისა (43 მეტრულ
ნომერზე მაღალი, მაგრამ არა უმაღლეს 52 მეტრული ნომრისა)
– – წირითი სიმკვრივით 192,31 დტექს-ზე ნაკლები, მაგრამ არანაკლებ 125 დტექს-ისა (52 მეტრულ
ნომერზე მაღალი მაგრამ არა უმაღლეს 80 მეტრული ნომრისა)
– – წირითი სიმკვრივით 125 დტექს-ზე ნაკლები (80 მეტრულ ნომერზე მაღალი)

—
—
—
—
—

– მრავალგრეხილი (გრეხილი) ან ცალგრეხილი ნართისავარცხნდაუჩეჩავი ბოჭკოებისაგან:
5206 31 000 00

– – წირითი სიმკვრივით ერთძაფიანი ნართისათვის 714,29 დტექსი ან მეტი (არა უმაღლეს 14 მეტრული
ნომრისა ერთძაფიანი ნართისათვის)

—

– – წირითი სიმკვრივით ერთძაფიანი ნართისათვის 714,29 დტექს-ზე ნაკლები, მაგრამ არანაკლებ 232,56
5206 32 000 00

დტექს-ისა (14 მეტრულ ნომერზე მაღალი, მაგრამ არა უმაღლეს 43 მეტრული ნომრისა ერთძაფიანი

—

ნართისათვის)
– – წირითი სიმკვრივით ერთძაფიანი ნართისათვის 232,56 დტექს-ზე ნაკლები, მაგრამ არანაკლებ 192,31
5206 33 000 00

დტექს-ისა (43 მეტრულ ნომერზე მაღალი, მაგრამ არა უმაღლეს 52 მეტრული ნომრისა ერთძაფიანი

—

ნართისათვის)
– – წირითი სიმკვრივით ერთძაფიანი ნართისათვის 192,31 დტექს-ზე ნაკლები, მაგრამ არანაკლებ 125
5206 34 000 00

დტექს-ისა (52 მეტრულ ნომერზე მაღალი, მაგრამ არა უმაღლეს 80 მეტრული ნომრისა ერთძაფიანი
ნართისათვის)

—

5206 35 000 00

– – წირითი სიმკვრივით ერთძფიანი ნართისათვის 125 დტექს-ზე ნაკლები (80 მეტრულ ნომერზე მაღალი
ერთძაფიანი ნართისათვის)

—

– მრავალგრეხილი (გრეხილი) ან ცალგრეხილი ნართი სავარცხნ-ნაჩეჩი ბოჭკოებისაგან:
5206 41 000 00

– – წირითი სიმკვრივით ერთძაფიანი ნართისათვის 714,29 დტექსი ან მეტი (არა უმაღლეს 14 მეტრული
ნომრისა ერთძაფიანი ნართისათვის)

—

– – წირითი სიმკვრივით ერთძაფიანი ნართისათვის 714,29 დტექს-ზე ნაკლები, მაგრამ არანაკლებ 232,56
5206 42 000 00

დტექს-ისა (14 მეტრულ ნომერზე მაღალი, მაგრამ არა უმაღლეს 43 მეტრული ნომრისა ერთძაფიანი

—

ნართისათვის)
– – წირითი სიმკვრივით ერთძაფიანი ნართისათვის 232,56 დტექს-ზე ნაკლები, მაგრამ არანაკლებ 192,31
5206 43 000 00

დტექს-ისა (43 მეტრულ ნომერზე მაღალი, მაგრამ არა უმაღლეს 52 მეტრული ნომრისა ერთძაფიანი

—

ნართისათვის)
– – წირითი სიმკვრივით ერთძაფიანი ნართისათვის 192,31 დტექს-ზე ნაკლები, მაგრამ არანაკლებ 125
5206 44 000 00

დტექს-ისა (52 მეტრულ ნომერზე მაღალი, მაგრამ არა უმაღლეს 80 მეტრული ნომრისა ერთძაფიანი

—

ნართისათვის)
5206 45 000 00

– – წირითი სიმკვრივით ერთძაფიანი ნართისათვის 125 ტექსზე ნაკლები (80 მეტრულ ნომერზე მაღალი
ერთძაფიანი ნართისათვის)

—

5207

ბამბის ნართი (საკერავი ძაფების გარდა) დაფასოებული საცალო ვაჭრობისათვის:

5207 10 000 00

– ბამბის ბოჭკოების შემცველობით 85 მას.% ან მეტი

—

5207 90 000 00

– დანარჩენი

—

5208

ბამბის ქსოვილები, ბამბის ბოჭკოების შემცველობით 85 მას.% ან მეტი, ზედაპირული სიმკვრივით
არაუმეტეს 200 გ/მ2 სა:
– გაუთეთრებელი:

5208 11

– – ტილოს ხლართით, ზედაპირული სიმკვრივით არა უმეტეს 100 გ/მ2-ისა:

5208 11 100 00

– – – ქსოვილები ბინტების, შესახვევი მასალიებსა და სამედიცინო მარლის დასამზადებლად

მ²

5208 11 900 00

– – – დანარჩენი

მ²

5208 12

– – ტილოს ხლართით, ზედაპირული სიმკვრივით 100 გ/მ2-ზე მეტი:
– – – ტილოს ხლართით, ზედაპირული სიმკვრით 100 გ/მ2-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 130 გ/მ2-ისა და
სიგანით:

5208 12 160 00

– – – – არა უმეტეს 165 სმ-ისა

მ²

5208 12 190 00

– – – – 165 სმ-ზე მეტი

მ²

– – – ტილოს ხლართით, ზედაპირული სიმკვრივით 130 გ/მ2-ზე მეტი და სიგანით:
5208 12 960 00

– – – – არა უმეტეს 165 სმ-ისა

მ²

5208 12 990 00

– – – – 165 სმ-ზე მეტი

მ²

5208 13 000 00

– – 3- ან 4-ძაფიანი სარჟის ხლართით, უკუღმა სარჟის ჩათვლით

მ²

5208 19 000 00

– – ქსოვილები დანარჩენი

მ²

– გათეთრებული:
5208 21

– – ტილოს ხლართით, ზედაპირული სიმკვრივით არა უმეტეს 100 გ/მ2-ისა:

5208 21 100 00

– – – ქსოვილები ბინტების, შესახვევი მასალებისა და სამედიცინო მარლის დასამზადებლად

მ²

5208 21 900 00

– – – დანარჩენი

მ²

5208 22

– – ტილოს ხლართით, ზედაპირული სიმკვრივით 100 გ/მ2-ზე მეტი:
– – – ტილოს ხლართით, ზედაპირული სიმკვრივით 100 გ/მ2-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 130 გ/მ2-ისა და
სიგანით:

5208 22 160 00

– – – – არა უმეტეს 165 სმ-ისა

მ²

5208 22 190 00

– – – – 165 სმ-ზე მეტი

მ²

– – – ტილოს ხლართით, ზედაპირული სიმკვრივით 130 გ/მ2-ზე მეტი და სიგანით:
5208 22 960 00

– – – – არა უმეტეს 165 სმ-ისა

მ²

5208 22 990 00

– – – – 165 სმ-ზე მეტი

მ²

5208 23 000 00

– – 3- ან 4-ძაფიანი სარჟის ხლართით, უკუღმა სარჟის ჩათვლით

მ²

5208 29 000 00

– – ქსოვილები დანარჩენი

მ²

– შეღებილი:
5208 31 000 00

– – ტილოს ხლართით, ზედაპირული სიმკვრივით არა უმეტეს 100 გ/მ²-ისა

მ²

5208 32

– – ტილოს ხლართით, ზედაპირული სიმკვრივით 100 გ/მ2-ზე მეტი:
– – – ტილოს ხლართით, ზედაპირული სიმკვრივით 100 გ/მ2-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 130 გ/მ2-ისა და
სიგანით:

5208 32 160 00

– – – – არა უმეტეს 165 სმ-ისა

მ²

5208 32 190 00

– – – – 165 სმ-ზე მეტი

მ²

– – – ტილოს ხლართით, ზედაპირული სიმკვრივით 130 გ/მ2-ზე მეტი და სიგანით:
5208 32 960 00

– – – – არა უმეტეს 165 სმ-ისა

მ²

5208 32 990 00

– – – – 165 სმ-ზე მეტი

მ²

5208 33 000 00

– – 3- ან 4-ძაფიანი სარჟის ხლართით, უკუღმა სარჟის ჩათვლით

მ²

5208 39 000 00

– – ქსოვილები დანარჩენი

მ²

– სხვადასხვა ფერის ნართისაგან:
5208 41 000 00

– – ტილოს ხლართით, ზედაპირული სიმკვრივით არა უმეტეს 100 გ/მ²-ისა

მ²

5208 42 000 00

– – ტილოს ხლართით, ზედაპირული სიმკვრივით 100 გ/მ²-ზე მეტი

მ²

5208 43 000 00

– – 3- ან 4-ძაფიანი სარჟის ხლართით, უკუღმა სარჟის ჩათვლით

მ²

5208 49 000 00

– – ქსოვილები დანარჩენი

მ²

– დაბეჭდილი:
5208 51 000 00

– – ტილოს ხლართით, ზედაპირული სიმჭიდროვით არა უმეტეს 100 გ/მ²-ისა

მ²

5208 52 000 00

– – ტილოს ხლართით, ზედაპირული სიმკვრივით 100 გ/მ²-ზე მეტი

მ²

5208 59

– – ქსოვილები დანარჩენი:

5208 59 100 00

– – – 3- ან 4-ძაფიანი სარჟის ხლართით, უკუღმა სარჟის ჩათვლით

მ²

5208 59 900 00

– – – დანარჩენი

მ²

5209

ბამბის ქსოვილები, ბამბის ბოჭკოების შემცველობით 85 მას.% ან მეტი, ზედაპირული სიმკვრივით 200
გ/მ2-ზე მეტი:
– გაუთეთრებელი:

5209 11 000 00

– – ტილოს ხლართით

მ²

5209 12 000 00

– – 3- ან 4-ძაფიანი სარჟის ხლართით, უკუღმა სარჟის ჩათვლით

მ²

5209 19 000 00

– – ქსოვილები დანარჩენი

მ²

– გათეთრებული:
5209 21 000 00

– – ტილოს ხლართით

მ²

5209 22 000 00

– – 3- ან 4-ძაფიანი სარჟის ხლართით, უკუღმა სარჟის ჩათვლით

მ²

5209 29 000 00

– – ქსოვილები დანარჩენი

მ²

– შეღებილი:
5209 31 000 00

– – ტილოს ხლართით

მ²

5209 32 000 00

– – 3- ან 4-ძაფიანი სარჟის ხლართით, უკუღმა სარჟის ჩათვლით

მ²

5209 39 000 00

– – ქსოვილები დანარჩენი

მ²

– სხვადასხვა ფერის ნართისაგან:
5209 41 000 00

– – ტილოს ხლართით

მ²

5209 42 000 00

– – დენიმი ან ჯინსის ქსოვილი

მ²

5209 43 000 00

– – დანარჩენი ქსოვილები 3- ან 4-ძაფიანი სარჟის ხლართით, უკუღმა სარჟის ჩათვლით

მ²

5209 49 000 00

– – ქსოვილები დანარჩენი

მ²

– დაბეჭდილი:
5209 51 000 00

– – ტილოს ხლართით

მ²

5209 52 000 00

– – 3- ან 4-ძაფაინი სარჟის ხლართით, უკუღმა სარჟის ჩათვლით

მ²

5209 59 000 00

– – ქსოვილები დანარჩენი

მ²

5210

ბამბის ქსოვილები, ბამბის ბოჭკოების შემცველობით 85 მას.%-ზე ნაკლები, შერეული ძირითადად ან
მხოლოდ ქიმიურ ბოჭკოებთან, ზედაპირული სიმჭიდროვით არა უმეტეს 200 გ/მ²-ისა:
– გაუთეთრებელი:

5210 11 000 00

– – ტილოს ხლართით

მ²

5210 19 000 00

– – ქსოვილები დანარჩენი

მ²

– გათეთრებული:
5210 21 000 00

– – ტილოს ხლართით

მ²

5210 29 000 00

– – ქსოვილები დანარჩენი

მ²

– შეღებილი:
5210 31 000 00

– – ტილოს ხლართით

მ²

5210 32 000 00

– – 3- ან 4-ძაფიანი სარჟის ხლართით, უკუღმა სარჟის ჩათვლით

მ²

5210 39 000 00

– – ქსოვილები დანარჩენი

მ²

– სხვადასხვა ფერის ნართისაგან:
5210 41 000 00

– – ტილოს ხლართით

მ²

5210 49 000 00

– – ქსოვილები დანარჩენი

მ²

– დაბეჭდილი:
5210 51 000 00

– – ტილოს ხლართით

მ²

5210 59 000 00

– – ქსოვილები დანარჩენი

მ²

5211

ბამბის ქსოვილები, ბამბის ბოჭკოების შემცველობით 85 მას.%-ზე ნაკლები, შერეული ძირითადად ან
მხოლოდ ქიმიურ ბოჭკოებთან, ზედაპირული სიმკვრივით 200 გ/მ2-ზე მეტი:
– გაუთეთრებელი:

5211 11 000 00

– – ტილოს ხლართით

მ²

5211 12 000 00

– – 3- ან 4-ძაფიანი სარჟის ხლართით, უკუღმა სარჟის ჩათვლით

მ²

5211 19 000 00

– – ქსოვილები დანარჩენი

მ²

5211 20 000 00

– გათეთრებული

მ²

– შეღებილი:
5211 31 000 00

– – ტილოს ხლართით

მ²

5211 32 000 00

– – 3- ან 4-ძაფიანი სარჟის ხლართით, უკუღმა სარჟის ჩათვლით

მ²

5211 39 000 00

– – ქსოვილები დანარჩენი

მ²

– სხვადასხვა ფერის ნართისაგან:
5211 41 000 00

– – ტილოს ხლართით

მ²

5211 42 000 00

– – დენიმი ან ჯინსის ქსოვილი

მ²

5211 43 000 00

– – დანარჩენი ქსოვილები 3- ან 4-ძაფიანი სარჟის ხლართით, უკუღმა სარჟის ჩათვლით

მ²

5211 49

– – ქსოვილები დანარჩენი:

5211 49 100 00

– – – ჟაკარდული ქსოვილები

მ²

5211 49 900 00

– – – დანარჩენი

მ²

– დაბეჭდილი:
5211 51 000 00

– – ტილოს ხლართით

მ²

5211 52 000 00

– – 3- ან 4-ძაფიანი სარჟის ხლართით, უკუღმა სარჟის ჩათვლით

მ²

5211 59 000 00

– – ქსოვილები დანარჩენი

მ²

5212

ბამბის ქსოვილი დანარჩენი:
– ზედაპირული სიმკვრივით არა უმეტეს 200 გ/მ2-ისა:

5212 11

– – გათეთრებული:

5212 11 100 00

– – – შერეული ძირითადად ან მხოლოდ სელის ბოჭკოებთან

მ²

5212 11 900 00

– – – შერეული დანარჩენი

მ²

5212 12

– – გათეთრებული:

5212 12 100 00

– – – შერეული ძირითადად ან მხოლოდ სელის ბოჭკოებთან

მ²

5212 12 900 00

– – – შერეული დანარჩენი

მ²

5212 13

– – შეღებილი:

5212 13 100 00

– – – შერეული ძირითადად ან მხოლოდ სელის ბოჭკოებთან

მ²

5212 13 900 00

– – – შერეული სხვა

მ²

5212 14

– – სხვადასხვა ფერის ნართისაგან:

5212 14 100 00

– – – შერეული ძირითადად ან მხოლოდ სელის ბოჭკოებთან

მ²

5212 14 900 00

– – – შერეული დანარჩენი

მ²

5212 15

– – დაბეჭდილი:

5212 15 100 00

– – – შერეული ძირითადად ან მხოლოდ სელის ბოჭკოებთან

მ²

5212 15 900 00

– – – შერეული დანარჩენი

მ²

– ზედაპირული სიმკვრივით 200გ/მ2 -ზე მეტი:
5212 21

– – გაუთეთრებელი:

5212 21 100 00

– – – შერეული ძირითადად ან მხოლოდ სელის ბოჭკოებთან

მ²

5212 21 900 00

– – – შერეული დანარჩენი

მ²

5212 22

– – გათეთრებული:

5212 22 100 00

– – – შერეული ძირითადად ან მხოლოდ სელის ბოჭკოებთან

მ²

5212 22 900 00

– – – შერეული დანარჩენი

მ²

5212 23

– – შეღებილი:

5212 23 100 00

– – – შერეული ძირითადად ან მხოლოდ სელის ბოჭკოებთან

მ²

5212 23 900 00

– – – შერეული დანარჩენი

მ²

5212 24

– – სხვადასხვა ფერის ნართისაგან:

5212 24 100 00

– – – შერეული ძირითადად ან მხოლოდ სელის ბოჭკოებთან

მ²

5212 24 900 00

– – – შერეული დანარჩენი

მ²

5212 25

– – დაბეჭდილი:

5212 25 100 00

– – – შერეული ძირითადად ან მხოლოდ სელის ბოჭკოებთან

მ²

5212 25 900 00

– – – შერეული დანარჩენი

მ²

ჯგუფი 53
დანარჩენი მცენარეული ტექსტილის ბოჭკო; ქაღალდის ნართი და ქაღალდის ნართის
ქსოვილები
დამატებითი შენიშვნა:
1A.

ქვემოთ შენიშვნა 1B მითითებული გამონაკლისების გათვალისწინებით, 5306 10 900 00,

5306 20 900 00 და 5308 20 900 00 ქვესუბპოზიციებში ტერმინი ,,დაფასოებული საცალო
ვაჭრობისათვის’’ ნართისადმი (ერთძაფიანი, მრავალგრეხილი (გრეხილი) ან ცალგრეხილი)
მიმართებაში აღნიშნავს ნართს, დაფასოებულს:
ა) გორგლებად ან მუყაოს ფირფიტებზე, კოჭებზე, ვაზნებზე ან ანალოგიურ მატარებლებზე,
მასით (მატარებლის მასის ჩათვლით) არა უმეტეს 200 გ-ისა;
ბ) ფასმებად ან შულოებად მასით არა უმეტეს 125 გ-ისა;
გ) ფასმებად ან შულოებად, რომლებიც შეიცავენ რამოდენიმე პატარა ფასმებსა ან შულოებს.
ერთმანეთისგან ძაფებით განცალკევებულს, რაც მათ ერთმანეთისაგან დამოუკიდებელს ხდის,
ამასთან, თითოეული ამ პატარა ფასმებსა ან შულოებისაგან არის მასით არა უმეტეს 125 გ-ისა.
1B.

გამონაკლისები:

ა) მრავალგრეხილი (გრეხილი) ან ცალგრეხილი ნართი, გაუთეთრებელი ფასმებადა ან
შულოებად;
ბ) მრავალგრეხილი (გრეხილი) ან ცალგრეხილი ნართი, დაფასოებული:
ბ.(1) ჯვარედინი ხვევის ფასმებადა ან შულოებად; ან

ბ.(2) მატარებლებზე ან მის ტექსტილის მრეწველობაში გამოყენებაზე მიმათითებელი სხვა
ხერხით დახვეული, განკუთვნილი საფეიქრო მრეწველობისათვის (მაგალითად, ტაროებზე, საგრეხ
ვაზნებზე და მასრებზე, კონუსურ ბობინებზე ან თითისტრებზე, ან პარკების ფორმით საქარგავი
მანქანებისათვის).
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

5301
5301 10 000 00

ხამი სელი ან სელი დამუშავებული, მაგრამ დაურთავი; სელის ანაჩეჩები და ნარჩენები (სართავი
ნარჩენებისა და გაწეწილი ნედლეულის ჩათვლით):
– ხამი სელი ან ნამბალი სელი

—

– სელი დასრესილი, გაპენტილი, დაჩეჩილი ან რაიმე სხვა ხერხით დამუშავებული, მაგრამ დაურთავი:
5301 21 000 00

– – დასრესილი ან გაპენტილი

—

5301 29 000 00

– – დანარჩენი

—

5301 30 000 00

– სელის ანაჩეჩები და ნარჩენები

—

5302

ქერელი (Cannabis sativa L.), ხამი ან დამუშავებული, მაგრამ დაურთავი; ქერელის ანაჩეჩები და ნარჩენები
(დართვის ნარჩენებისა და გაწეწილი ნედლეულის ჩათვლით):

5302 10 000 00

– ქერელი ხამი ან ქერელი ნამბალი

—

5302 90 000 00

– დანარჩენი

—

ჯუთის ბოჭკო და ტექსტილის ლაფნის სხვა ბოჭკოები (სელის, ქერელისა და რამის გარდა) ხამი ან
5303

დამუშავებული, მაგრამ დაურთავი; ამ ბოჭკოების ანაჩეჩები და ნარჩენები (დართვის ნარჩენებისა ან
გაწეწილი ნედლეულის ჩათვლით):

5303 10 000 00

– ჯუთის ბოჭკო და ტექსტილის ლაფნის სხვა ბოჭკოები, ხამი ან დალბობის შემდეგ

—

5303 90 000 00

– დანარჩენი

—

[5304]
ბოჭკო ქოქოსის კაკლის, აბაკის (მანილის ქერელი ან Musa textils Nee), რამისა და ტექსტილის სხვა
5305 00 000 00

მცენარეული ბოჭკოები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი, ხამი ან დამუშავებული, მაგრამ
დაურთავი; ამ ბოჭკოების ანაჩეჩები და ნარჩენები (დართვის ნარჩენებისა და გაწეწილი ნედლეულის

—

ჩათვლით)
5306

სელის ნართი:

5306 10

– ერთძაფიანი:
– – დაუფასოებელი საცალო ვაჭრობისათვის:

5306 10 100 00
5306 10 300 00

– – – წირითი სიმკვრივით 833,3 დტექსი ან მეტი (მაგრამ არა უმაღლეს 12 მეტრული ნომრისა)
– – – წირითი სიმკვრივით 833,3 დტექს-ზე ნაკლები, მაგრამ არანაკლებ 277,8 დტექს-ისა (12 მეტრულ
ნომერზე მაღალი, მაგრამ არა უმაღლეს 36 მეტრული ნომრისა)

—
—

5306 10 500 00

– – – წირითი სიმკვრივით 277,8 დტექს-ზე ნაკლები (36 მეტრულ ნომერზე მაღალი)

—

5306 10 900 00

– – დაფასოებული საცალო ვაჭრობისათვის

—

5306 20

– მრავალგრეხილი (გრეხილი) ან ცალგრეხილი:

5306 20 100 00

– – დაუფასოებელი საცალო ვაჭრობისათვის

—

5306 20 900 00

– – დაფასოებული საცალო ვაჭრობისათვის

—

5307

ნართი ჯუთის ბოჭკოებისა ან 5303 სასაქონლო პოზიციის ლაფნის ტექსტილის სხვა ბოჭკოებისაგან:

5307 10 000 00

– ერთძაფიანი

—

5307 20 000 00

– მრავალგრეხილი (გრეხილი) ან ცალგრეხილი

—

5308

ნართი სხვა მცენარეული ტექსტილის ბოჭკოსაგან; ქაღალდის ნართი:

5308 10 000 00

– ნართი ქოქოსის კაკლის ბოჭკოებისაგან

5308 20

– ქერელის ნართი:

5308 20 100 00

– – დაუფასოებელი საცალო ვაჭრობისათვის

—

5308 20 900 00

– – დაფასოებული საცალო ვაჭრობისათვის

—

5308 90

– დანარჩენი:

—

– – ნართი რამის ბოჭკოებისაგან:
5308 90 120 00

– – – წირითი სიმკვრივით 277,8 დტექსი ან მეტი (არა უმაღლეს 36 მეტრული ნომრისა)

—

5308 90 190 00

– – – წირითი სიმკვრივით 277,8 დტექს-ზე ნაკლები (36 მეტრულ ნომერზე მაღალი)

—

5308 90 500 00

– – ქაღალდის ნართი

—

5308 90 900 00

– – დანარჩენი

—

5309

სელის ქსოვილები:
– სელის ბოჭკოების შემცველობით 85 მას.% ან მეტი:

5309 11

– – გაუთეთრებელი ან გათეთრებული:

5309 11 100 00

– – – გაუთეთრებელი

მ²

5309 11 900 00

– – – გათეთრებული

მ²

5309 19 000 00

– – დანარჩენი

მ²

– სელის ბოჭკოების შემცველობით 85 მას/%-ზე ნაკლები:
5309 21 000 00

– – გაუთეთრებელი ან გათეთრებული

მ²

5309 29 000 00

– – დანარჩენი

მ²

5310

ქსოვილები ჯუთის ბოჭკოებისა ან 5303 სასაქონლო პოზიციის ლაფნის ტექსტილის სხვა ბოჭკოებისაგან:

5310 10

– გაუთეთრებელი:

5310 10 100 00

– – სიგანით არა უმეტეს 150 სმ-ისა

მ²

5310 10 900 00

– – სიგანით 150 სმ-ზე მეტი

მ²

5310 90 000 00

– დანარჩენი

მ²

5311 00

ქსოვილები დანარჩენი მცენარეული ტექსტილის ბოჭკოებისაგან; ქსოვილები ქაღალდის ნართისაგან:

5311 00 100 00

– რამის ბოჭკოებისაგან

მ²

5311 00 900 00

– დანარჩენი

მ²

ჯგუფი 54
ქიმიური ძაფები; ბტყელი და ანალოგიური ძაფები ქიმიური ტექსტილის მასალებისგან
შენიშვნები:
1. მთელს

ნომენკლატურაში

ტერმინი

„ქიმიური

ბოჭკოები“

აღნიშნავს

ორგანული

პოლიმერების ბოჭკოებსა და ძაფებს, მიღებულს ორიდან ერთ-ერთი სამრეწველო წესით:
ა)

ორგანული

მონომერების

პოლიმერიზაციით,

პოლიმერების

წარმოებისათვის,

როგორებიცაა პოლიამიდები, პოლიეთერები, პოლიურეთანები ან ამ პროცესით წარმოებული
პოლიმერების

ქიმიური

მოდიფიკაციით

(მაგ.

პოლივინილის

სპირტი

მიღებული

პოლივინილაცეტატის ჰიდროლიზით); ან
ბ) ბუნებრივი ორგანული პოლიმერების (მაგ. ცელულოზის) გახსნით ან ქიმიური
დამუშავებით, ისეთი პოლიმერების მისაღებად, როგორიცაა სპილენძ-ამიაკური ან ვისკოზური
ბოჭკო, ან ბუნებრივი ორგანული პოლიმერების (მაგ. ცელულოზის, კაზეინის, და სხვა პროტეინების
ან ალგინის მჟავის) ქიმიური მოდიფიკაციით ისეთი პოლიმერების მისაღებად, როგორიცაა
ცელულოზის აცეტატი ან ალგინატები.
ტერმინები „სინთეზური“ და „ხელოვნური“, ბოჭკოებთან მიმართებაში, ნიშნავს: სინთეზური
– ბოჭკოებს, მითითებულს 1(ა) პუნქტში; ხელოვნური – ბოჭკოებს, მითითებულს (ბ) პუნქტში. 5404
ან 5405 სასაქონლო პოზიციების ბტყელი და მისდაგვარი ძაფები არ ითვლება ქიმიურ ბოჭკოებად.
ტერმინებს

„ქიმიური“,

„სინთეზური“

„ტექსტილის მასალების“ მიმართაც.

და

„ხელოვნური“

აქვთ

იგივე

მნიშვნელობა

2. 5402 და 5403 სასაქონლო პოზიციებში არ ჩაირთვება 55-ე ჯგუფის სინთეზური ან
ხელოვნური ძაფების ჩალიჩი.
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

5401

საკერავი ძაფები ქიმიური ძაფებისაგან, დაფასოებული ან დაუფასოებელი საცალო ვაჭრობისათვის:

5401 10

– სინთეზური ძაფებისაგან:
– – დაუფასოებელი საცალო ვაჭრობისათვის:
– – – ძაფები გულარით:

5401 10 120 00

– – – – ძაფები პოლიეთერის, ბამბის ბოჭკოებით გარშემოხვეული

—

5401 10 140 00

– – – – დანარჩენი

—

– – – დანარჩენი:
5401 10 160 00

– – – – ძაფები ტექსტურირებული

—

5401 10 180 00

– – – – დანარჩენი

—

5401 10 900 00

– – დაფასოებული საცალო ვაჭრობისათვის

—

5401 20

– ხელოვნური ძაფებისაგან:

5401 20 100 00

– – დაუფასოებული საცალო ვაჭრობისათვის

—

5401 20 900 00

– – დაფასოებული საცალო ვაჭრობისათვის

—

5402

ძაფები კომპლექსური სინთეზური (საკერავი ძაფების გარდა), დაუფასოებელი საცალო ვაჭრობისათვის,
სინთეზური მონოძაფების ჩათვლით წირითი სიმკვრივით 67 დტექს-ზე ნაკლები:
– ნაილონისა ან სხვა პოლიამიდების მაღალი სიმტკიცის ძაფები:

5402 11 000 00

– – არამიდებისაგან

—

5402 19 000 00

– – დანარჩენი

—

5402 20 000 00

– მაღალი სიმტკიცის ძაფები პოლიეთერული

—

– ტექსტურირებული ძაფები:
5402 31 000 00

– – ნაილონისა ან სხვა პოლიამიდებისაგან, ერთწვერა ძაფის ხაზოვანი სიმჭიდროვით არა უმეტეს 50
ტექსისა

—

5402 32 000 00

– – ნაილონისა ან სხვა პოლიამიდებისაგან, ცალმაგი ძაფის წირითი სიმკვრივით 50 ტექს-ზე მეტი

—

5402 33 000 00

– – პოლიეთერის

—

5402 34 000 00

– – პოლიპროპილენისაგან

—

5402 39 000 00

– – დანარჩენი

—

– ძაფები ცალმაგი დანარჩენი, დაუგრეხვი ან გრეხით არა უმეტეს 50 გრ/მ-ისა:
5402 44 000 00

– – ელასტომერული

—

5402 45 000 00

– – დანარჩენი, ნაილონისა ან სხვა პოლიამიდებისაგან

—

5402 46 000 00

– – დანარჩენი, პოლიეთერული, ნაწილობრივ ორიენტირებული

—

5402 47 000 00

– – დანარჩენი პოლიეთერული

—

5402 48 000 00

– – დანარჩენი პოლიპროპილენისაგან

—

5402 49 000 00

– – დანარჩენი

—

– ძაფები დანარჩენი ცალმაგი, გრეხით 50 გრ/მ-ზე მეტი:
5402 51 000 00

– – ნაილონისა ან სხვა პოლიამიდებისაგან

—

5402 52 000 00

– – პოლიეთერის

—

5402 53 000 00

– – პოლიპროპილენისაგან

—

5402 59 000 00

– – დანარჩენი

—

– ძაფები დანარჩენი მრავალგრეხილი (გრეხილი) ან ცალგრეხილი:
5402 61 000 00

– – ნაილონის ან სხვა პოლიამიდებისაგან

—

5402 62 000 00

– – პოლიეთერის

—

540263 000 00

– – პოლიპროპილენისაგან

—

5402 69 000 00

– – დანარჩენი

—

5403
5403 10 000 00

ძაფები კომპლექსური ხელოვნური (საკერავი ძაფების გარდა), დაუფასოებელი საცალო ვაჭრობისათვის,
ხელოვნური მონოძაფების ჩათვლით წირითი სიმკვრივით 67 დტექს-ზე ნაკლები:
– ძაფები მაღალი სიმტკიცის ვისკოზის

—

– ძაფები ცალმაგი დანარჩენი:
5403 31 000 00

– – ვისკოზის დაუგრეხი ან გრეხით არა უმეტეს 120 გრ/მ-ისა

—

5403 32 000 00

– – ვისკოზის გრეხით 120 გრ/მ-ზე მეტი

—

5403 33 000 00

– – აცეტილცელულოზისაგან

—

5403 39 000 00

– – დანარჩენი

—

– ძაფები მრავალგრეხილი (გრეხილი) ან ცალგრეხილი, დანარჩენი:
5403 41 000 00

– – ვისკოზის

—

5403 42 000 00

– – აცეტილცელულოზისაგან

—

5403 49 000 00

– – დანარჩენი

—

მონოძაფები სინთეზური წირითი სიმკვრივით 67 დტექსი ან მეტი და განივი კვეთის ზომით არა უმეტეს 1
5404

მმ-ისა; ბრტყელი და ანალოგიური ძაფები (მაგალითად, ხელოვნური ჩალა) სინთეზური ტექსტილის
მასალებისაგან სიგანით არა უმეტეს 5 მმ-ისა:
– მონოძაფები:

5404 11 000 00

– – ელასტომერული

—

5404 12 000 00

– – დანარჩენი პოლიპროპილენისაგან

—

5404 19 000 00

– – დანარჩენი

—

5404 90

– დანარჩენი:

5404 90 100 00

– – პოლიპროპილენისაგან

—

5404 90 900 00

– – დანარჩენი

—

მონოძაფები ხელოვნური წირითი სიმკვრივით 67 დტექს ან მეტი და განივი კვეთის ზომით არა უმეტეს 1
5405 00 000 00

მმ-ისა; ბრტყელი და ანალოგიური ძაფები (მაგალითად, ხელოვნური ჩალა) სინთეზური ტექსტილის

—

მასალებისაგან სიგანით არა უმეტეს 5 მმ-ისა
5406 00 000 00
5407
5407 10 00

ძაფები კომპლექსური ქიმიური (საკერავი ძაფების გარდა), დაფასოებული საცალო ვაჭრობისათვის

—

ქსოვილები სინთეზური კომპლექსური ძაფებისაგან, 5404 სასაქონლო პოზიციის მასალებისაგან
დასამზადებელი ქსოვილების ჩათვლით:
– ქსოვილები, დასამზადებელი ნაილონისა ან სხვა პოლიამიდებისა ან პოლიეთერების მაღალი სიმტკიცის
ძაფებისაგან:

5407 10 001 00

– – ქსოვილები არამიდებისაგან

მ²

5407 10 009 00

– – დანარჩენი

მ²

5407 20

– ქსოვილები, დასამზადებელი ბრტყელი ან ანალოგიური ძაფებისაგან:
– – პოლიეთილენისა ან პოლიპროპილენისაგან, სიგანით:

5407 20 110 00

– – – 3 მ-ზე ნაკლები

მ²

5407 20 190 00

– – – 3 მ ან მეტი

მ²

5407 20 900 00

– – დანარჩენი

მ²

5407 30 000 00

– ქსოვილები, მოხსენიებული XI კარის 9 შენიშვნაში

მ²

– ქსოვილები დანარჩენი ნაილონისა ან სხვა პოლიამიდების ძაფების შემცველობით 85 მას.% ან მეტი:
5407 41 000 00

– – გაუთეთრებელი ან გათეთრებული

მ²

5407 42 000 00

– – შეღებილი

მ²

5407 43 000 00

– – სხვადასხვა ფერის ძაფებისაგან

მ²

5407 44 000 00

– – დაბეჭდილი

მ²

– ქსოვილები დანარჩენი, ტექსტურირებული პოლიეთერის ძაფების შემცველობით 85 მას.% ან მეტი:
5407 51 000 00

– – გაუთეთრებელი ან გათეთრებული

მ²

5407 52 000 00

– – შეღებილი

მ²

5407 53 000 00

– – სხვადასხვა ფერის ძაფებისაგან

მ²

5407 54 000 00

– – დაბეჭდილი

მ²

– ქსოვილები დანარჩენი, პოლიეთერის ძაფების შემცველობით 85 მას.% ან მეტი:
5407 61

– – არატექსტურირებული პოლიეთერული ძაფების შემცველობით 85 მას.% ან მეტი:

5407 61 100 00

– – – გაუთეთრებელი ან გათეთრებული

მ²

5407 61 300 00

– – – შეღებილი

მ²

5407 61 500 00

– – – სხვადასხვა ფერის ძაფებისაგან

მ²

5407 61 900 00

– – – დაბეჭდილი

მ²

5407 69

– – დანარჩენი:

5407 69 100 00

– – – გაუთეთრებელი ან გათეთრებული

მ²

5407 69 900 00

– – – დანარჩენი

მ²

– ქსოვილები დანარჩენი, სინთეზური ძაფების შემცველობით 85 მას.% ან მეტი:
5407 71 000 00

– – გაუთეთრებელი ან გათეთრებული

მ²

5407 72 000 00

– – შეღებილი

მ²

5407 73 000 00

– – სხვადასხვა ფერის ძაფებისაგან

მ²

5407 74 000 00

– – დაბეჭდილი

მ²

– ქსოვილები დანარჩენი, სინთეზური ძაფების შემცველობით 85 მას.%-ზე ნაკლები, შერეული ძირითადად
ან მხოლოდ ბამბის ბოჭკოებთან:
5407 81 000 00

– – გაუთეთრებელი ან გათეთრებული

მ²

5407 82 000 00

– – შეღებილი

მ²

5407 83 000 00

– – სხვადასხვა ფერის ძაფებისაგან

მ²

5407 84 000 00

– – დაბეჭდილი

მ²

– ქსოვილები დანარჩენი:
5407 91 000 00

– – გაუთეთრებელი ან გათეთრებული

მ²

5407 92 000 00

– – შეღებილი

მ²

5407 93 000 00

– – სხვადასხვა ფერის ძაფებისაგან

მ²

5407 94 000 00

– – დაბეჭდილი

მ²

5408
5408 10 000 00

ქსოვილები ხელოვნური კომპლექსური ძაფებისაგან, 5405 სასაქონლო პოზიციის მასალებისაგან
დასამზადებელი ქსოვილების ჩათვლით:
– ქსოვილები მაღალი სიმტკიცის ვისკოზური ძაფებისაგან

მ²

– ქსოვილები დანარჩენი, ხელოვნური ძაფების ან ბერტყელი ან ანალოგიური ძაფების შემცველობით 85
მას.% ან მეტი:
5408 21 000 00

– – გაუთეთრებელი ან გათეთრებული

5408 22

– – შეღებილი:

5408 22 100 00

მ²

– – – სიგანით 135 სმ-ზე მეტი, მაგრამ არაუმეტეს 155 სმ-ისა, ტილოს ხლართით, სარჟის ხლართით, უკუღმა
სარჟის ჩათვლით, ან ატლასის ხლართით

მ²

5408 22 900 00

– – – დანარჩენი

მ²

5408 23 000 00

– – სხვადასხვა ფერის ძაფებისაგან

მ²

5408 24 000 00

– – დაბეჭდილი

მ²

– ქსოვილები დანარჩენი:
5408 31 000 00

– – გაუთეთრებელი ან გათეთრებული

მ²

5408 32 000 00

– – შეღებილი

მ²

5408 33 000 00

– – სხვადასხვა ფერის ძაფებისაგან

მ²

5408 34 000 00

– – დაბეჭდილი

მ²

ჯგუფი 55
ქიმიური ბოჭკოები

შენიშვნა:
1. 5501 და 5502 სასაქონლო პოზიციებში ჩაირთვება მხოლოდ ქიმიური ძაფების ჩალიჩი,
შემდგარი შემდეგი მახასიათებლების მქონე ჩალიჩის სიგრძის ტოლი თანაბარი სიგრძის
პარალელური ძაფებისაგან:
ა) ჩალიჩის სიგრძე – 2 მ-ზე მეტი;
ბ) გრეხა – 5 გრ/მ-ზე ნაკლები;
გ) ელემენტარული ძაფის წირითი სიმკვრივე – 67 დტექს-ზე ნაკლები;
დ) მხოლოდ სინთეზური ძაფების ჩალიჩისათვის: ჩალიჩი უნდა იყოს გაჭიმული, რის
შემდეგაც მისი დაჭიმვის უნარი არ აღემატება მისი სიგრძის 100% -ს;
ე) ჩალიჩის საერთო წირითი სიმკვრივე – 20 000 დტექს-ზე მეტი;
2. ჩალიჩი სიგრძით არა უმეტეს 2 მ-სა უნდა ჩაირთოს 5503 ან 5504 სასაქონლო პოზიციაში.
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

5501

სინთეზური ძაფების ჩალიჩი:

5501 10 000 00

– ნაილონისა ან დანარჩენი პოლიამიდებისაგან

—

5501 20 000 00

– პოლიეთერის

—

5501 30 000 00

– აკრილური ან მოდაკრილის

—

5501 40 000 00

– პოლიპროპილენის

—

5501 90 000 00

– დანარჩენი

—

5502

ხელოვნური ძაფების ჩალიჩი:

5502 10 000 00

– ცელულოზის აცეტატის

—

5502 90 000 00

– დანარჩენი

—

5503

ბოჭკოები სინთეზური, კარდ- და სავარცხნ-დაუჩეჩავი ან დართვისათვის სხვა მომზადების გარეშე:
– ნაილონისა ან დანარჩენი პოლიამიდებისაგან:

5503 11 000 00

– – არამიდებისაგან

—

5503 19 000 00

– – დანარჩენი

—

5503 20 000 00

– პოლიეთერის

—

5503 30 000 00

– აკრილისა ან მოდაკრილის

—

5503 40 000 00

– პოლიპროპილენის

—

5503 90 00

– დანარჩენი:

5503 90 001 00

– – ქლორინის ბოჭკოები

—

5503 90 009 00

– – დანარჩენი

—

5504

ბოჭკოები ხელოვნური, კარდ-, სავარცხნ-დაუჩეჩავი ან დართვისათვის სხვა მომზადების გარეშე:

5504 10 000 00

– ვისკოზის

—

5504 90 000 00

– დანარჩენი

—

5505

ქიმიური ბოჭკოს ნარჩენები (სავარცხლური ანაჩეჩების, დართვის ნარჩენებისა და გაწეწილი ნედლეულის
ჩათვლით):

5505 10

– სინთეზური ბოჭკოების:

5505 10 100 00

– – ნაილონისა ან დანარჩენი პოლიამიდებისაგან

—

5505 10 300 00

– – პოლიეთერის

—

5505 10 500 00

– – აკრილისა ან მოდაკრილის

—

5505 10 700 00

– – პოლიპროპილენის

—

5505 10 900 00

– – დანარჩენის

—

5505 20 000 00

– ხელოვნური ბოჭკოების

5506

ბოჭკოები სინთეზური, კარდო-, სავარცხნ-ნაჩეჩი ან დართვისათვის სხვა სახის მომზადებით:

5506 10 000 00

– ნაილონისა ან დანარჩენი პოლიამიდებისაგან

—

5506 20 000 00

– პოლიეთერის

—

5506 30 000 00

– აკრილისა ან მოდაკრილის

—

5506 40 000 00

– პოლიპროპილენის

—

5506 90 00

– დანარჩენი:

5506 90 001 00

– – ქლორინის ბოჭკოები

—

5506 90 009 00

– – დანარჩენი

—

5507 00 000 00

ბოჭკოები ხელოვნური, კარდ-, სავარცხნ-ნაჩეჩი ან დართვისათვის სხვა მომზადებით

—

5508

საკერავი ძაფები ქიმიური ბოჭკოებსაგან, დაფასოებული ან დაუფასოებელი საცალო ვაჭრობისათვის:

5508 10

– სინთეზური ბოჭკოებისაგან:

5508 10 100 00

– – დაუფასოებელი საცალო ვაჭრობისათვის

—

5508 10 900 00

– – დაფასოებული საცალო ვაჭრობისათვის

—

5508 20

– ხელოვნური ბოჭკოებისაგან:

5508 20 100 00

– – დაუფასოებელი საცალო ვაჭრობისათვის

—

5508 20 900 00

– – დაფასოებული საცალო ვაჭრობისათვის

—

5509

ნართი სინთეზური ბოჭკოებისაგან (საკერავი ძაფების გარდა), დაუფასოებელი საცალო ვაჭრობისათვის:

—

– ნაილონისა ან დანარჩენი პოლიამიდების ბოჭკოების შემცველობით 85 მას.% ან მეტი:
5509 11 000 00

– – ერთძაფიანი ნართი

—

5509 12 000 00

– – მრავალგრეხილი (გრეხილი) ან ცალგრეხილი ნართი

—

– პოლიეთერის ბოჭკოების შემცველობით 85 მას.% ან მეტი:
5509 21 000 00

– – ერთძაფიანი ნართი

—

5509 22 000 00

– – მრავალგრეხილი (გრეხილი) ან ცალგრეხილი ნართი

—

– აკრილისა ან მოდაკრილის ბოჭკოების შემცველობით 85 მას.% ან მეტი:
5509 31 000 00

– – ერთძაფიანი ნართი

—

5509 32 000 00

– – მრავალგრეხილი (გრეხილი) ან ცალგრეხილი ნართი

—

– ნართი დანარჩენი, სინთეზური ბოჭკოების შემცველობით 85 მას.% ან მეტი:
5509 41 000 00

– – ერთძაფიანი ნართი

—

5509 42 000 00

– – მრავალგრეხილი (გრეხილი) ან ცალგრეხილი ნართი

—

– ნართი დანარჩენი პოლიეთერის ბოჭკოებისაგან:
5509 51 000 00

– – შერეული ძირითადად ან მხოლოდ ხელოვნურ ბოჭკოებთან

—

5509 52 000 00

– – შერეული ძირითადად ან მხოლოდ მატყლთან ან ცხოველების წმინდა ბეწვთან

—

5509 53 000 00

– – შერეული ძირითადად ან მხოლოდ ბამბის მოჭკოებთან

—

5509 59 000 00

– – დანარჩენი

—

– ნართი დანარჩენი, აკრილისა ან მოდაკრილის ბოჭკოებისაგან:
5509 61 000 00

– – შერეული ძირითადად ან მხოლოდ მატყლთან ან ცხოველების წმინდა ბეწვთან

—

5509 62 000 00

– – შერეული ძირითადად ან მხოლოდ ბამბის ბოჭკოებთან

—

5509 69 000 00

– – დანარჩენი

—

– ნართი დანარჩენი:
5509 91 000 00

– – შერეული ძირითადად ან მხოლოდ მატყლთან ან ცხოველების წმინდა ბეწვთან

—

5509 92 000 00

– – შერეული ძირითადად ან მხოლოდ ბამბის ბოჭკოებთან

—

5509 99 000 00

– – დანარჩენი

—

5510

ნართი ხელოვნური ბოჭკოებისაგან (საკერავი ძაფების გარდა) დაუფასოებელი საცალო ვაჭრობისათვის:
– ხელოვნური ბოჭკოების შემცველობით 85 მას.% ან მეტი:

5510 11 000 00

– – ერთძაფიანი ნართი

—

5510 12 000 00

– – მრავალგრეხილი (გრეხილი) ან ცალგრეხილი ნართი

—

5510 20 000 00

– ნართი დანარჩენი, შერეული ძირითადად ან მხოლოდ მატყლთან ან ცხოველების წმინდა ბეწვთან

—

5510 30 000 00

– ნართი დანარჩენი, შერეული ძირითადად ან მხოლოდ ბამბის ბოჭკოებთან

—

5510 90 000 00

– ნართი დანარჩენი

—

5511

ნართი ქიმიური ბოჭკოებისაგან (საკერავი ძაფების გარდა) დაფასოებული საცალო ვაჭრობისათვის:

5511 10 000 00

– სინთეზური ბოჭკოებისაგან, ამ ბოჭკოების შემცველობით 85 მას.% ან მეტი

—

5511 20 000 00

– სინთეზური ბოჭკოებისაგან, ამ ბოჭკოების შემცველობით 85 მას.%-ზე ნაკლები

—

5511 30 000 00

– ხელოვნური ბოჭკოებისაგან

—

5512

ქსოვილები სინთეზური ბოჭკოებისაგან, ამ ბოჭკოების შემცველობით 85 მას.% ან მეტი:
– პოლიეთერის ბოჭკოების შემცველობით 85 მას% ან მეტი:

5512 11 000 00

– – გაუთეთრებელი ან გათეთრებული

მ²

5512 19

– – დანარჩენი:

5512 19 100 00

– – – დაბეჭდილი

მ²

5512 19 900 00

– – – დანარჩენი

მ²

– აკრილისა ან მოდაკრილის ბოჭკოების შემცველობით 85 მას.% ან მეტი:
5512 21 000 00

– – გაუთეთრებელი ან გათეთრებული

მ²

5512 29

– – დანარჩენი:

5512 29 100 00

– – – დაბეჭდილი

მ²

5512 29 900 00

– – – დანარჩენი

მ²

– დანარჩენი:
5512 91 000 00

– – გაუთეთრებელი ან გათეთრებული

5512 99

– – დანარჩენი:

5512 99 100 00

– – – დაბეჭდილი

მ²

5512 99 900 00

– – – დანარჩენი

მ²

5513

მ²

ქსოვილები სინთეზური ბოჭკოებისაგან, ამ ბოჭკოების შემცველობით 85 მას.%-ზე ნაკლები, შერეული
ძირითადად ან მხოლოდ ბამბის ბოჭკოებთან, ზედაპირული სიმკვრივით არა უმეტეს 170 გ/მ2-ისა:
– გაუთეთრებელი ან გათეთრებული:

5513 11

– – პოლიეთერის ბოჭკოებისაგან, ტილოს ხლართით:

5513 11 200 00

– – – სიგანით 165 სმ ან ნაკლები

მ²

5513 11 900 00

– – – სიგანით 165 სმ-ზე მეტი

მ²

5513 12 000 00

– – პოლიეთერის ბოჭკოებისაგან, 3- ან 4-ძაფიანი სარჟის ხლართით, უკუღმა სარჟის ჩათვლით

მ²

5513 13 000 00

– – ქსოვილები დანარჩენი პოლიეთერული ბოჭკოებისაგან

მ²

5513 19 000 00

– – ქსოვილები დანარჩენი

მ²

– შეღებილი:
5513 21 000 00

– – პოლიეთერის ბოჭკოებისაგან, ტილოს ხლართით

მ²

5513 23

– – ქსოვილები დანარჩენი პოლიეთერის ბოჭკოებისაგან:

5513 23 100 00

– – – 3- ან 4-ძაფიანი სარჟის ხლართით, უკუღმა სარჟის ჩათვლით

მ²

5513 23 900 00

– – – დანარჩენი

მ²

5513 29 000 00

– – ქსოვილები დანარჩენი

მ²

– სხვადასხვა ფერის ნართისაგან:
5513 31 000 00

– – პოლიეთერის ბოჭკოებისაგან ტილოს ხლართით

მ²

5513 39 000 00

– – ქსოვილები დანარჩენი

მ²

– დაბეჭდილი:
5513 41 000 00

– – პოლიეთერის ბოჭკოებისაგან, ტილოს ხლართით

მ²

5513 49 000 00

– – ქსოვილები დანარჩენი

მ²

5514

ქსოვილები სინთეზური ბოჭკოებისაგან, ამ ბოჭკოების შემცველობით 85 მას.%-ზე ნაკლები, შერეული
ძირითადად ან მხოლოდ ბამბის ბოჭკოებთან, ზედაპირული სიმკვრივით 170 გ/მ2-ზე მეტი:
– გათეთრებული ან გაუთეთრებელი:

5514 11 000 00

– – პოლიეთერის ბოჭკოებისაგან, ტილოს ხლართით

მ²

5514 12 000 00

– – პოლიეთერის ბოჭკოებისაგან, 3- ან 4-ძაფიანი სარჟის ხლართით, უკუღმა სარჟის ჩათვლით

მ²

5514 19

– – ქსოვილები დანარჩენი:

5514 19 100 00

– – – პოლიეთერის ბოჭკოებისაგან

მ²

5514 19 900 00

– – – დანარჩენი

მ²

– შეღებილი:
5514 21 000 00

– – პოლიეთერის ბოჭკოებისაგან, ტილოს ხლართით

მ²

5514 22 000 00

– – პოლიეთერის ბოჭკოებისაგან, 3- ან 4-ძაფიანი სარჟის ხლართით, უკუღმა სარჟის ჩათვლით

მ²

5514 23 000 00

– – ქსოვილები პოლიეთერის ბოჭკოებისაგან, დანარჩენი

მ²

5514 29 000 00

– – ქსოვილები დანარჩენი

მ²

5514 30

– სხვადასხვა ფერის ნართისაგან:

5514 30 100 00

– – პოლიეთერის ბოჭკოებისაგან, ტილოს ხლართით

მ²

5514 30 300 00

– – პოლიეთერის ბოჭკოებისაგან, 3- ან 4-ძაფიანი სარჟის ხლართით, უკუღმა სარჟის ჩათვლით

მ²

5514 30 500 00

– – ქსოვილები დანარჩენი პოლიეთერის ბოჭკოებისაგან

მ²

5514 30 900 00

– – ქსოვილები დანარჩენი

მ²

– დაბეჭდილი:
5514 41 000 00

– – პოლიეთერის ბოჭკოებისაგან, ტილოს ხლართით

მ²

5514 42 000 00

– – პოლიეთერის ბოჭკოებისაგან, 3- ან 4-ძაფიანი სარჟის ხლართით, უკუღმა სარჟის ჩათვლით

მ²

5514 43 000 00

– – ქსოვილები პოლიეთერული ბოჭკოებისაგან, დანარჩენი

მ²

5514 49 000 00

– – ქსოვილები დანარჩენი

მ²

5515

ქსოვილები სინთეზური ბოჭკოებისაგან, დანარჩენი:
– პოლიეთერის ბოჭკოებისაგან:

5515 11

– – შერეული ძირითადად ან მხოლოდ ვისკოზის ბოჭკოებთან:

5515 11 100 00

– – – გაუთეთრებელი ან გათეთრებული

მ²

5515 11 300 00

– – – დაბეჭდილი

მ²

5515 11 900 00

– – – დანარჩენი

მ²

5515 12

– – შერეული ძირითადად ან მხოლოდ ქიმიურ ძაფებთან:

5515 12 100 00

– – – გაუთეთრებელი ან გათეთრებული

მ²

5515 12 300 00

– – – დაბეჭდილი

მ²

5515 12 900 00

– – – დანარჩენი

მ²

5515 13

– – შერეული ძირითადად ან მხოლოდ მატყლთან ან ცხოველების წმინდა ბეწვთან:
– – – შერეული ძირითადად ან მხოლოდ კარდ-ნაჩეჩ მატყლთან ან ცხოველების წმინდა ბეწვთან
(აპარატული დართვა):

5515 13 110 00

– – – – გაუთეთრებელი ან გათეთრებული

მ²

5515 13 190 00

– – – – დანარჩენი

მ²

– – – შერეული ძირითადად ან მხოლოდ სავარცხნ-ნაჩეჩ მატყლთან ან ცხოველების წმინდა ბეწვთან
(სავარცხლური დართვა):
5515 13 910 00

– – – – გაუთეთრებელი ან გათეთრებული

მ²

5515 13 990 00

– – – – დანარჩენი

მ²

5515 19

– – დანარჩენი:

5515 19 100 00

– – – გაუთეთრებელი ან გათეთრებული

მ²

5515 19 300 00

– – – დაბეჭდილი

მ²

5515 19 900 00

– – – დანარჩენი

მ²

– აკრილისა ან მოდაკრილის ბოჭკოებისაგან:
5515 21

– – შერეული ძირითადად ან მხოლოდ ქიმიურ ძაფებთან:

5515 21 100 00

– – – გაუთეთრებელი ან გათეთრებული

მ²

5515 21 300 00

– – – დაბეჭდილი

მ²

5515 21 900 00

– – – დანარჩენი

5515 22

– – შერეული ძირითადად ან მხოლოდ მატყლთან ან ცხოველების წმინდა ბეწვთან:

მ²

– – – შერეული ძირითადად ან მხოლოდ კარდ-ნაჩეჩ მატყლთან ან ცხოველების წმინდა ბეწვთან
(აპარატული დართვა):
5515 22 110 00

– – – – გაუთეთრებელი ან გათეთრებული

მ²

5515 22 190 00

– – – – დანარჩენი

მ²

– – – შერეული ძირითადად ან მხოლოდ სავარცხნ-ნაჩეჩ მატყლთან ან ცხოველების წმინდა ბეწვთან
(სავარცხლური დართვა):
5515 22 910 00

– – – – გაუთეთრებელი ან გათეთრებული

მ²

5515 22 990 00

– – – – დანარჩენი

მ²

5515 29 000 00

– – დანარჩენი

მ²

– ქსოვილები დანარჩენი:
5515 91

– – შერეული ძირითადად ან მხოლოდ ქიმიურ ძაფებთან:

5515 91 100 00

– – – გაუთეთრებელი ან გათეთრებული

მ²

5515 91 300 00

– – – დაბეჭდილი

მ²

5515 91 900 00

– – – დანარჩენი

მ²

5515 99

– – დანარჩენი:

5515 99 200 00

– – – გაუთეთრებელი ან გათეთრებული

მ²

5515 99 400 00

– – – დაბეჭდილი

მ²

5515 99 800 00

– – – დანარჩენი

მ²

5516

ქსოვილები ხელოვნური ბოჭკოებისაგან:
– ხელოვნური ბოჭკოების შემცველობით 85 მას.% ან მეტი:

5516 11 000 00

– – გაუთეთრებელი ან გათეთრებული

მ²

5516 12 000 00

– – შეღებილი

მ²

5516 13 000 00

– – სხვადასხვა ფერის ნართისაგან

მ²

5516 14 000 00

– – დაბეჭდილი

მ²

– ხელოვნური ბოჭკოების შემცველობით 85 მას.%-ზე ნაკლები, ძირითადად ან მხოლოდ ქიმიურ
ძაფებთან:
5516 21 000 00

– – გაუთეთრებელი ან გათეთრებული

მ²

5516 22 000 00

– – შეღებილი

მ²

5516 23

– – სხვადასხვა ფერის ნართისაგან:

5516 23 100 00

– – – ჟაკარდული ქსოვილები სიგანით 140 სმ ან მეტი (ტიკი ლეიბებისათვის)

მ²

5516 23 900 00

– – – დანარჩენი

მ²

5516 24 000 00

– – დაბეჭდილი

მ²

– ხელოვნური ბოჭკოების შემცველობით 85 მას.%-ზე ნაკლები, შერეული ძირითადად ან მხოლოდ
მატყლთან ან ცხოველის წმინდა ბეწვთან:
5516 31 000 00

– – გაუთეთრებელი ან გათეთრებული

მ²

5516 32 000 00

– – შეღებილი

მ²

5516 33 000 00

– – სხვადასხვა ფერის ნართისაგან

მ²

5516 34 000 00

– – დაბეჭდილი

მ²

– ხელოვნური ბოჭკოების შემცველობით 85 მას.%-ზე ნაკლები, შერეული ძირითადად ან მხოლოდ ბამბის
ბოჭკოებთან:
5516 41 000 00

– – გაუთეთრებელი ან გათეთრებული

მ²

5516 42 000 00

– – შეღებილი

მ²

5516 43 000 00

– – სხვადასხვა ფერის ნართისაგან

მ²

5516 44 000 00

– – დაბეჭდილი

მ²

– დანარჩენი:
5516 91 000 00

– – გაუთეთრებელი ან გათეთრებული

მ²

5516 92 000 00

– – შეღებილი

მ²

5516 93 000 00

– – სხვადასხვა ფერის ნართისაგან

მ²

5516 94 000 00

– – დაბეჭდილი

მ²

ჯგუფი 56
ბამბა, ქეჩა ან ფეტრი და უქსოვადი მასალები; სპეციალური ნართი; ბაწრები, თოკები, ბაგირები
და გვარლები და მათი ნაწარმი
შენიშვნები:
1. მოცემულ ჯგუფში არ ჩაირთვება:
ა) ბამბა, ქეჩა, ფეტრი ან უქსოვადი მასალები, ნივთიერებებითა ან პრეპარატებით გაჟღენთილი
ან დაფარული (მაგალითად, 33-ე ჯგუფის პარფიუმერული ან კოსმეტიკური საშუალებებით,
საპნითა ან 3401 სასაქონლო პოზიციის სარეცხი საშუალებებით, 3405 სასაქონლო პოზიციის
გასაპრიალებელი საშუალებებით, კრემებითა და ანალოგიური საშუალებებით, 3809 სასაქონლო
პოზიციის ქსოვილების დამარბილებლებით), სადაც ტექსტილის მასალა წარმოადგენს უბრალოდ
ფუძეს;
ბ) 5811 სასაქონლო პოზიციის ტექსტილის ნაწარმი;
გ) ბუნებრივი ან ხელოვნური აბრაზიული ფხვნილი ან მარცვალი ქეჩისა ან ფეტრის ან
უქსოვადი მასალის ფუძეზე (სასაქონლო პოზიცია 6805);
დ) აგლომერირებული ან რეგენერირებული ქარსი, ქეჩისა ან ფეტრის ან უქსოვადი მასალის
ფუძეზე (სასაქონლო პოზიცია 6814); ან
ე) ლითონის კილიტა ქეჩისა ან ფეტრის ან უქსოვადი მასალების ფუძეზე (ზოგადად კარი XIV
ან XV).
ვ) სანიტარულ-ჰიგიენური საფენები და ტამპონები, ბავშვის საფენები და ამოსახვევები და
ანალოგიური ნაწარმი, ნებისმიერი მასალისაგან (9619 სასაქონლო პოზიცია).
2. ტერმინი „ქეჩა ან ფეტრი“ აღნიშნავს ნემსგამტარ ქეჩასა ან ფეტრს და ქსოვილებს, შემდგარს
ტექსტილის ბოჭკოების ტილოსაგან, რომელთა შორის შეჭიდულობა ძლიერდება ნემსის გატარებით
ტილოს ბოჭკოების გამოყენებით.
3. 5602 და 5603 სასაქონლო პოზიციებში ჩაირთვება, შესაბამისად, ქეჩა ან ფეტრი და უქსოვადი
მასალები, გაჟღენთილი, დაფარული ან დუბლირებული პლასტმასითა ან რეზინით, ამ
უკანასკნელების სტრუქტურის მიუხედავად (მჭიდრო ან ფოროვანი).
5603 სასაქონლო პოზიციაში აგრეთვე ჩაირთვება უქსოვადი მასალები, რომლებშიც პლასტმასა
ან რეზინი ქმნიან შემკვრელ ნივთიერებას.
თუმცა, 5602 და 5603 სასაქონლო პოზიციებში არ ჩაირთვება:
ა) ქეჩა ან ფეტრი, გაჟღენთილი, დაფარული ან დუბლირებული პლასტმასითა ან რეზინით,
ტექსტილის მასალის შემცველობით არა უმეტეს 50 მას.%-ისა, ან ქეჩა ან ფეტრი, მთლიანად
მოქცეული პლასტმასისა ან რეზინის შიგნით (39-ე ან მე-40 ჯგუფი);
ბ) უქსოვადი მასალები, მთლიანად მოქცეული პლასტმასისა ან რეზინის შიგნით, ან
მთლიანად დაფარული ამ მასალებით ორივე მხრიდან იმ პირობით, რომ ასეთი საფარი ან გარსი
შეიძლება შესამჩნევი იყოს შეუიარაღებელი თვალით, ამასთან დაკავშირებული ფერის რაიმე
ცვლილების მხედველობაში მიუღებლად (39-ე ან მე-40 ჯგუფი); ან
გ) ფილები, ფურცლები ან ზოლები ან ლენტები ფოროვანი პლასტმასისაგან ან ფოროვანი
რეზინისაგან, კომბინირებული ქეჩასთან ან ფეტრთან ან უქსოვად მასალებთან, სადაც ტექსტილის
მასალა დამატებულია დაარმატურებისათვის (39-ე ან მე-40 ჯგუფი).

4. 5604 სასაქონლო პოზიციაში არ ჩაირთვება ტექსტილის ნართი ან ბრტყელი ძაფები ან 5404
ან 5405 სასაქონლო პოზიციის ანალოგიური ძაფები, რომლებშიც გაჟღენთვა ან დაფარვა არ შეიძლება
ჩანდეს

შეუიარაღებელი

თვალით

(ჩვეულებრივ

50-55

ჯგუფები);

ამასთან

არ

მიიღება

მხედველობაში ამასთან დაკავშირებული ფერის რაიმე ცვლილება.
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

5601

ბამბა ტექსტილის მასალებისაგან და მისი ნაწარმი; ტექსტილის ბოჭკოები სიგრძით არა უმეტესი 5 მმ-ისა
(ბუმბული), ტექსტილის მტვერი და კვანძები:
– ბამბა; დანარჩენი ნაწარმი ბამბისაგან:

5601 21

– – ბამბის ბოჭკოებისაგან:

5601 21 100 00

– – – ჰიგროსკოპული

—

5601 21 900 00

– – – დანარჩენი

—

5601 22

– – ქიმიური ბოჭკოებისაგან:

5601 22 100 00

– – – რულონებად დიამეტრით არა უმეტეს 8 მმ-ისა

—

5601 22 900 00

– – – დანარჩენი

—

5601 29 000 00

– – დანარჩენი

—

5601 30 000 00

– ბუმბული და მტვერი ტექსტილისა და კვანძები

—

5602
5602 10

ქეჩა და ფეტრი, გაჟღენთილი ან გაუჟღენთავი, დაფარვითა ან დაფარვის გარეშე, დუბლირებული ან
არადუბლირებული:
– ქეჩა და ფეტრი, ნემსგამტარი და ბოჭკოვანი საქსოვ-გაკერილი ტილოები:
– – გაუჟღენთავი, დაფარვის გარეშე ან არადუბლირებული:
– – – ქეჩა და ფეტრი, ნემსგამტარი:

5602 10 110 00

– – – – ჯუთისა ან 5303 სასაქონლო პოზიციის სხვა ტექსტილის ლაფნის ბოჭკოებისაგან

—

5602 10 190 00

– – – – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან

—

– – – ბოჭკოვანი საქსოვ-გაკერილი ტილოები:
5602 10 310 00

– – – – მატყლისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვისაგან

—

5602 10 380 00

– – – – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან

—

5602 10 900 00

– – გაჟღენთილი, დაფარვით ან დუბლირებული

—

– ქეჩა ან ფეტრი სხვა, გაუჟღენთავი, დაფარვის გარეშე და არადუბლირებული:
5602 21 000 00

– – მატყლისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვისაგან

—

5602 29 000 00

– – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან

—

5602 90 000 00

– დანარჩენი

—

5603

უქსოვადი მასალები, გაჟღენთილი ან გაუჟღენთავი, დაფარვითა ან დაფარვის გარეშე, დუბლირებული ან
არადუბლირებული:
– ქიმიური ძაფებისაგან:

5603 11

– – ზედაპირული სიმკვრივით არა უმეტეს 25 გ/მ²-ისა:

5603 11 100 00

– – – დაფარვით

—

5603 11 900 00

– – – დანარჩენი

—

5603 12

– – ზედაპირული სიმკვრივით 25 გ/მ²-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 70 გ/მ2-ისა:

5603 12 100 00

– – – დაფარვით

—

5603 12 900 00

– – – დანარჩენი

—

5603 13

– – ზედაპირული სიმკვრივით 70 გ/მ²-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 150 გ/მ2-ისა:

5603 13 100 00

– – – დაფარვით

—

5603 13 900 00

– – – დანარჩენი

—

5603 14

– – ზედაპირული სიმკვრივით 150 გ/მ²-ზე მეტი:

5603 14 100 00

– – – დაფარვით

—

5603 14 900 00

– – – დანარჩენი

—

– დანარჩენი:
5603 91

– – ზედაპირული სიმკვრივით არა უმეტეს 25 გ/მ²-ისა:

5603 91 100 00

– – – დაფარვით

—

5603 91 900 00

– – – დანარჩენი

—

5603 92

– – ზედაპირული სიმკვრივით 25 გ/მ²-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 70 გ/მ²-ისა:

5603 92 100 00

– – – დაფარვით

—

5603 92 900 00

– – – დანარჩენი

—

5603 93

– – ზედაპირული სიმკვრივით 70 გ/მ²-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 150 გ/მ²-ისა:

5603 93 100 00

– – – დაფარვით

—

5603 93 900 00

– – – დანარჩენი

—

5603 94

– – ზედაპირული სიმკვრივით 150გ/მ² -ზე მეტი:

5603 94 100 00

– – – დაფარვით

—

5603 94 900 00

– – – დანარჩენი

—

5604

რეზინის ძაფი და ზონარი, ტექსტილის დაფარვით; ტექსტილის ძაფები, ბრტყელი ძაფები და 5404 ან 5405
სასაქონლო პოზიციის ანალოგიური ძაფები, გაჟღენთილი, დაფარვით ან რეზინით ან პლასტმასის გარსით:

5604 10 000 00

– რეზინის ძაფი და ზონარი, ტექსტილის დაფარვით

5604 90

– დანარჩენი:

5604 90 100 00
5604 90 900 00

– – მაღალი სიმტკიცის ძაფი პოლიეთერის, ნაილონის ან სხვა პოლიამიდებისგან, ან ვისკოზის ბოჭკოსაგან,
გაჟღენთილი ან დაფარვით
– – დანარჩენი

—

—
—

ძაფი ლითონიზებული, სასირმე ან არასასირმე, რომელიც წარმოადგენს ტექსტილის, სალენტე ან 5404 ან
5605 00 000 00

5405 სასაქონლო პოზიციის ანალოგიურ ძაფს, კომბინირებული ლითონთან ძაფის, ლენტის ან ფხვნილის

—

სახით, ან ლითონით დაფარული
ძაფი სასირმე და ბრტყელი და 5404 ან 5405 სასაქონლო პოზიციის ანალოგიური სასირმე ძაფი, (გარდა 5605
5606 00

სასაქონლო პოზიციაში ჩართული და ცხენის ძუის სასირმე ძაფისა); ნართი სინელი (ფლოკირებული
სინელის ჩათვლით); ფასონური მარყუჟოვანი ნართი:

5606 00 100 00

– ფასონური მარყუჟოვანი ნართი

—

– დანარჩენი:
5606 00 910 00

– – სასირმე ძაფი

—

5606 00 990 00

– – დანარჩენი

—

ბაწრები, თოკები, ბაგირები და გვარლები, წნული ან უწნავი, ან შემონაწნავში ან შემონაწნავის გარეშე,
5607

გაჟღენთილი ან გაუჟღენთავი, დაფარვით ან დაფარვის გარეშე, რეზინისა ან პლასტმასის გარსით ან გარსის
გარეშე:
– სიზალის ან Agave-ს გვარის მცენარეების ტექსტილის დანარჩენი ბოჭკოებისაგან:

5607 21 000 00

– – შესაფუთი ბაწარი ან კანაფი

—

5607 29 000 00

– – დანარჩენი

—

– პოლიეთილენისა ან პოლიპროპილენისაგან:
5607 41 000 00

– – შესაფუთი ბაწარი ან კანაფი

5607 49

– – დანარჩენი:

—

– – – წირითი სიმკვრივით 50000 დტექს-ზე (5 გრ/მ) მეტი:
5607 49 110 00

– – – – წნული ან შემონაწნავში

—

5607 49 190 00

– – – – დანარჩენი

—

5607 49 900 00

– – – წირითი სიმკვრივით 50000 დტექსი (5 გრ/მ) ან ნაკლები

—

5607 50

– დანარჩენი სინთეზური ბოჭკოებისაგან:
– – ნაილონისა ან დანარჩენი პოლიამიდებისა ან პოლიეთერებისაგან:
– – – წირითი სიმკვრივით 50000 დტექს-ზე (5 გრ/მ) მეტი:

5607 50 110 00

– – – – წნული ან შემონაწნავში

—

5607 50 190 00

– – – – დანარჩენი

—

5607 50 300 00

– – – წირითი სიმკვრივით 50000 დტექსი (5 გრ/მ) ან ნაკლები

—

5607 50 900 00

– – დანარჩენი სინთეზური ბოჭკოებისაგან

—

5607 90

– დანარჩენი:

5607 90 200 00

– – აბაკისა (მანილის ქერელისა ან Musa textilis Nee) ან სხვა მკვრივი (ფურცლოვანი) ბოჭკოებისაგან

—

5607 90 900 00

– – დანარჩენი

—

ბადეები და ბადურები, წნული ბაწრების, თოკებისა ან ბაგირებისაგან; მზა თევზსაჭერი ბადეები და სხვა

5608

მზა ბადეები ტექსტილის მასალებისაგან:
– ქიმიური ტექსტილის მასალებისაგან:

5608 11

– – მზა თევზსაჭერი ბადეები:

5608 11 200 00

– – – ბაწრების, თოკებისა ან ბაგირებისაგან

—

5608 11 800 00

– – – დანარჩენი

—

5608 19

– – დანარჩენი:
– – – მზა ბადეები:
– – – – ნაილონისა ან დანარჩენი პოლიამიდებისაგან:

5608 19 110 00

– – – – – ბაწრების, თოკებისა ან ბაგირებისაგან

—

5608 19 190 00

– – – – – დანარჩენი

—

5608 19 300 00

– – – – დანარჩენი

—

5608 19 900 00

– – – დანარჩენი

—

5608 90 000 00

– დანარჩენი

—

ნაწარმი ძაფებისა ან ნართისაგან, 5404 ან 5405 სასაქონლო პოზიციის ბრტყელი ან ანალოგიური
5609 00 000 00

ძაფებისაგან, ბაწარების, თოკების, ბაგირებისა ან გვარლებისაგან, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან

—

ჩაურთველი

ჯგუფი 57
ხალიჩები და იატაკის დანარჩენი ტექსტილის საფენები
შენიშვნები:
1. მოცემულ ჯგუფში ტერმინი „ხალიჩები და იატაკის დანარჩენი ტექსტილის საფენები“
აღნიშნავს იატაკის საფენებს, რომლებშიც ტექსტილის მასალები ექსპლუატაციის პროცესში
წარმოადგენს ნაწარმის წაღმა პირს, და შეიცავს ნაწარმს, აქვს იატაკის ტექსტილის საფენების
მახასიათებლები, მაგრამ სხვა მიზნებისათვის გამოსაყენებელი.
2. მოცემულ ჯგუფში არ ჩაირთვება იატაკის საფენების კარკასული ფუძეშრეები.
დამატებითი შენიშვნები:
5701 10 900 00 ქვესუბპოზიციებში ხალიჩების, ფიანდაზებისა და ფარდაგების ფართობის
გამოთვლის დროს მხედველობაში არ მიიღება ნაწიბური და ფოჩი.
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

5701

კვანძოვანი ხალიჩები და იატაკის ტექსტილის დანარჩენი საფენები, მზა და არამზა:

5701 10

– მატყლისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვისაგან:

5701 10 100 00

– – აბრეშუმის ძაფებისა ან აბრეშუმის ნარჩენების ნართის შემცველობით 10 მას %-ზე მეტი, სავარცხლერი
ანაჩეჩების გამორიცხვით

5701 10 900 00

– – დანარჩენი

5701 90

– ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან:

მ²
მ²

5701 90 100 00
5701 90 900 00
5702

– – აბრეშუმის ძაფებისაგან, აბრეშუმის ნარჩენების ნართის, სავარცხლური ანაჩეჩების გარდა, სინთეზური
ძაფების, 5605 სასაქონლო პოზიციის ნართისა ან ლითონური ძაფის შემცველი საფეიქრო მასალებისაგან
– – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან

მ²
მ²

ნაქსოვი ხალიჩები და იატაკის ტექსტილის დანარჩენი საფენები, არატაფტინგური ან არაფლოკირებული,
მზა ან არამზა, ,,ქილიმის’’, ,,სუმახის’’, ,,ქერმანის’’ და ხელით ნაკეთი ანალოგიური ხალიჩების ჩათვლით:

5702 10 000 00

– ხალიჩები ,,ქილიმი’’, ,,სუმახი’’, ,,ქერმანი’’ და ხელით ნაკეთი ანალოგიური ხალიჩები

მ²

5702 20 000 00

– იატაკის საფენები ქოქოსის კაკლის ბოჭკოსაგან

მ²

– დანარჩენი ხაოიანი, არამზა:
5702 31

– – მატყლისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვისაგან:

5702 31 100 00

– – – აქსმინსტერის ხალიჩები

მ²

5702 31 800 00

– – – დანარჩენი

მ²

5702 32 000 00

– – ქიმიური ტექსტილის მასალებისაგან

მ²

5702 39 000 00

– – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან

მ²

– დანარჩენი ხაოიანი, მზა:
5702 41

– – მატყლისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვისაგან:

5702 41 100 00

– – – აქსმინსტერის ხალიჩები

მ²

5702 41 900 00

– – – დანარჩენი

მ²

5702 42 000 00

– – ქიმიური ტექსტილის მასალებისაგან

მ²

5702 49 000 00

– – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან

მ²

5702 50

– დანარჩენი არახაოიანი, არამზა:

5702 50 100 00

– – მატყლისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვისაგან

მ²

– – ქიმიური ტექსტილის მასალებისაგან:
5702 50 310 00

– – – პოლიპროპილენისაგან

მ²

5702 50 390 00

– – – დანარჩენი

მ²

5702 50 900 00

– – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან

მ²

– დანარჩენი არახაოიანი, მზა:
5702 91 000 00

– – მატყლისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვისაგან

მ²

5702 92

– – ქიმიური ტექსტილის მასალებისაგან:

5702 92 100 00

– – – პოლიპროპილენისაგან

მ²

5702 92 900 00

– – – დანარჩენი

მ²

5702 99 000 00

– – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან

მ²

5703

ხალიჩები და იატაკის ტექსტილის დანარჩენი საფენები, ტაფტინგური, მზა და არამზა:

5703 10 000 00

– მატყლისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვისაგან

5703 20

– ნაილონისა ან დანარჩენი პოლიამიდებისაგან:

მ²

– – დაბეჭდილი:
5703 20 120 00

– – – ფირფიტების სახით მაქსიმალური ფართობით 1 მ²

მ²

5703 20 180 00

– – – დანარჩენი

მ²

– – დანარჩენი:
5703 20 920 00

– – – ფირფიტების სახით მაქსიმალური ფართობით 1 მ²

მ²

5703 20 980 00

– – – დანარჩენი

მ²

5703 30

– დანარჩენი ქიმიური ტექსტილის მასალებისაგან:
– – პოლიპროპილენისაგან:

5703 30 120 00

– – – ფირფიტების სახით მაქსიმალური ფართობით 1 მ²

მ²

5703 30 180 00

– – – დანარჩენი

მ²

– – დანარჩენი:
5703 30 820 00

– – – ფირფიტების სახით მაქსიმალური ფართობით 1 მ²

მ²

5703 30 880 00

– – – დანარჩენი

5703 90

– ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან:

5703 90 200 00

– – – ფირფიტების სახით მაქსიმალური ფართობით 1 მ²

5703 90 800 00

– – დანარჩენი
ხალიჩები

5704

და

მ²

მ²
მ²

იატაკის

ტექსტილის

დანარჩენი

საფენები

ქეჩისაგან,

არატაფტინგური

ან

არაფლოკირებული, მზა ან არამზა:

5704 10 000 00

– ფირფიტების სახით მაქსიმალური ფართობით 0,3 მ²

მ²

5704 20 000 00

– ფირფიტების სახით მაქსიმალური ფართობით 0,3 მ² ზე მეტი, მაგრამ არაუმეტეს 1 მ² -ისა

მ²

5704 90 000 00

– დანარჩენი

მ²

5705 00

ხალიჩები და იატაკის ტექსტილის დანარჩენი საფენები, მზა ან არამზა:

5705 00 300 00

– ქიმიური ტექსტილის მასალებისაგან

მ²

5705 00 800 00

– ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან

მ²

ჯგუფი 58
სპეციალური ქსოვილები; ტაფტინგური ტექსტილის მასალები; მაქმანები; გობელენები;
გასაწყობი მასალები; ნაქარგები

შენიშვნები:
1. მოცემულ ჯგუფში არ ჩაირთვება ტექსტილის მასალები, მითითებული 59 ჯგუფის 1
შენიშვნაში, გაჟღენთილი, დაფარვით ან დუბლირებული, ან 59 ჯგუფის სხვა ნაწარმი.
2. 5801 სასაქონლო პოზიციაში ჩაირთვება აგრეთვე ქსოვილები მისაქსელის ხაოთი,
რომლებსაც ხაოს წარმომქმნელი ძაფები ჯერ კიდევ შეუჭრელი აქვთ და ამ სტადიაზე მათ ჯერ
კიდევ არა აქვთ მდგარი ხაო.
3. 5803 სასაქონლო პოზიციის ნაწარმისათვის ტერმინი „გადაგრეხილი ხლართის ქსოვილები“
აღნიშნავს ქსოვილს ფუძით, მთლიანად ან ნაწილობრივ შედგენილს მდგარი ან ფონის ძაფებისაგან
და გადამკვეთი ან გადასაწნავი ძაფებისაგან, რომლებიც კვეთენ მდგარ ან ფონის ძაფებს, თან
აკეთებენ ნახევარბრუნს, მთლიან ბრუნს ან უფრო მეტს მარყუჟების წარმოსაქმნელად, რომლებშიც
გაივლის მისაქსლის ძაფები.
4. 5804 სასაქონლო პოზიციაში არ ჩაირთვება 5608 სასაქონლო პოზიციის ბადისებრი
ტილოები, წნული ბაწრების თოკებისა ან ბაგირებისაგან.
5. 5806 სასაქონლო პოზიციაში ტერმინი „ვიწრო ქსოვილები“ გულისხმობს:
ა) ქსოვილებს, სიგანით არა უმეტეს 30 სმ-სა, მოქსოვილს ან ჩამოჭრილს უფრო ფართო
ქსოვილისაგან, ნაწიბურებით (მოქსოვილი, მიწებებული ან სხვა ხერხით მიღებული) ორივე
კიდეზე;
ბ) მილისებრ ქსოვილებს, სიბრტყის სიგანით არა უმეტეს 30 სმ-ისა;
გ) ირიბი ბეგები, სიგანით გაშლილ მდგომარეობაში არა უმეტეს 30 სმ-ისა.
ვიწრო ქსოვილები ნაქსოვი ფოჩით ჩაირთვება 5808 სასაქონლო პოზიციაში.
6. 5810 სასაქონლო პოზიციაში ტერმინი „ნაქარგი“ გულისხმობს, inter alia, ნაქარგებს
ლითონისა ან მინის ძაფით, თვალით შესამჩნევ ტექსტილის ფუძეზე და ბზინებით ან მძივებით
ამოქარგულ აპლიკაციებს, ტექსტილისა ან სხვა მასალებისაგან დამზადებულ დეკორატიული
მორთულობებს. მოცემულ სასაქონლო პოზიციაში არ ჩაირთვება ნემსით ამოქარგული გობელენები
(სასაქონლო პოზიცია 5805).

7. 5809 სასაქონლო პოზიციის ნაწარმზე დამატებით, მოცემულ ჯგუფში ჩაირთვება აგრეთვე
ნაწარმი, დამზადებული ლითონის ძაფებისაგან, გამოსაყენებელი ტანსაცმლის მორთულობების,
ავეჯის ქსოვილების სახითა ან ანალოგიური მიზნებისათვის.
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

5801

ქსოვილები ხაოიანი და ქსოვილები სინელისაგან, გარდა 5802 ან 5806 სასაქონლო პოზიციის ქსოვილებისა:

5801 10 000 00

– მატყლისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვისაგან

მ²

– ბამბის ნართისაგან:
5801 21 000 00

– – ქსოვილები გაუჭრელი მისაქსელის ხაოთი

მ²

5801 22 000 00

– – ველვეტ-კორდი გასაჭრელი ხაოთი

მ²

5801 23 000 00

– – ქსოვილები მისაქსელის ხაოთი დანარჩენი

მ²

5801 26 000 00

– – ქსოვილები სინელისაგან

მ²

5801 27 000 00

– – ქსოვილები ქსელის ხაოთი

მ²

– ქიმიური ძაფებისაგან:
5801 31 000 00

– – ქსოვილები გაუჭრელი მისაქსელის ხაოთი

მ²

5801 32 000 00

– – ველვეტ-კორდი გასაჭრელი ხაოთი

მ²

5801 33 000 00

– – ქსოვილები მისაქსელის ხაოთი დანარჩენი

მ²

5801 36 000 00

– – ქსოვილები სინელისაგან

მ²

5801 37 000 00

– – ქსოვილები ქსელის ხაოთი

მ²

5801 90

– ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან:

5801 90 100 00

– – სელისაგან

მ²

5801 90 900 00

– – დანარჩენი

მ²

ქსოვილები ძენძფოჩიანი საპირსახოცე და ანალოგიური ძენძფოჩიანი ქსოვილები, გარდა 5806 სასაქონლო
5802

პოზიციის ვიწრო ქსოვილებისა; თავთის ტექსტილის მასალები, გარდა 5703 სასაქონლო პოზიციის
ნაწარმისა:
– ქსოვილები ძენძფოჩიანი საპირსახოცე და ანალოგიური ძენძფოჩიანი ქსოვილები ბამბის ნართისაგან:

5802 11 000 00

– – გაუთეთრებელი

მ²

5802 19 000 00

– – დანარჩენი

მ²

5802 20 000 00

– ქსოვილები ძენძფოჩიანი საპირსახოცე და ანალოგიური ძენძფოჩიანი ტექსტილის დანარჩენი საფეიქრო
მასალებისაგან

მ²

5802 30 000 00

– თავთის ტექსტილის მასალები

მ²

5803

გადაგრეხილი ხლართის ქსოვილები, გარდა 5806 სასაქონლო პოზიციის ვიწრო ქსოვილებისა:

5803 00 100 00

– ბამბის ნართისაგან

მ²

5803 00 200 00

– აბრეშუმის ძაფებისა ან აბრეშუმის ნარჩენების ნართისაგან

მ²

5803 00 900 00

– დანარჩენი

მ²

ტიული და დანარჩენი ბადისებრი ტილოები, გარდა მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტრიკოტაჟის
5804

ტილოებისა; მაქმანები ნაჭრად, ლენტებად ან ცალკეულ ორნამენტებად, გარდა 6002-6006 სასაქონლო
პოზიციის ტილოებისა:

5804 10

– ტიული და დანარჩენი ბადისებრი ტილოები:

5804 10 100 00

– – ერთფეროვანი, უსახო

—

5804 10 900 00

– – დანარჩენი

—

– მაქმანები, მანქანით ნაქსოვი:
5804 21 000 00

– – ქიმიური ძაფებისაგან

—

5804 29 000 00

– – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან

—

5804 30 000 00

– მაქმანები, ხელით ნაქსოვი

—

5805 00 000 00

ხელით საქსოვი გობელენები, ბელგიური, ობიუსონური, ბოვე და ანალოგიური გობელენების ტიპისა და
გობელენები, ნემსით ამოქარგული (მაგალითად, ნაცურით, ჯავრედინად), მზა ან არამზა

—

ვიწრო ქსოვილები, გარდა 5807 სასაქონლო პოზიციის ქსოვილებისა; მიუსაქსელო ვიწრო ქსოვილები,

5806

შეწებებით დამაგრებული (ბოლდიუკი):

5806 10 000 00
5806 20 000 00

– ხაოიანი ქსოვილები (ძენძფოჩიანი საპირსახოცე და ანალოგიური ძენძფოჩიანი ქსოვილების ჩათვლით)
და ქსოვილები სინელისაგან

—

– ხაოიანი ქსოვილები დანარჩენი, ელასტომერული ან რეზინის ძაფების შემცველობით 5 მას.% ან მეტი
– ხაოიანი ქსოვილები დანარჩენი:

—

5806 31 000 00

– – ბამბის ნართისაგან

—

5806 32

– – ქიმიური ძაფებისგან:

5806 32 100 00

– – – ნაქსოვი ნაწიბურით

—

5806 32 900 00

– – – დანარჩენი

—

5806 39 000 00

– – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან

—

5806 40 000 00

– ქსოვილები მიუსაქსელო, შეწებებით დამაგრებული (ბოლდიუკი)

—

იარლიყები, ემბლემები და ანალოგიური ნაწარმი ტექსტილის მასალებისაგან, ნაჭრებად, ლენტებად ან

5807

გამოჭრილი ფორმისა ან ზომის მიხედვით, მაგრამ მოუქარგავი:

5807 10

– ნაქსოვი:

5807 10 100 00

– – ნაქსოვი წარწერებით

—

5807 10 900 00

– – დანარჩენი

—

5807 90

– დანარჩენი:

5807 90 100 00

– – ფეტრის ან ქეჩისა, ან უქსოვადი მასალებისაგან

—

5807 90 900 00

– – დანარჩენი

—

თასმა წნული ნაჭრად; გასაწყობი მასალები ნაქარგების გარეშე, ნაჭრად, გარდა მანქანით ან ხელით ნაქსოვი

5808

ტრიკოტაჟისა; ფოჩები, პომპონები და ანალოგიური ნაწარმი:

5808 10 000 00

– თასმა წნული ნაჭრად

—

5808 90 000 00

– დანარჩენი

—

ქსოვილები ლითონის ძაფებისაგან და 5605 სასაქონლო პოზიციის ქსოვილები ლითონიზებული
5809 00 000 00

ძაფისაგან, გამოსაყენებელი ტანსაცმელში, ავეჯის ქსოვილის სახით და ანალოგიური მიზნებისათვის, სხვა

—

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი
5810

ნაქარგები ნაჭრად, ლენტებად ან ცალკეული ორნამენტის სახით:

5810 10

– ნაქარგები ხილული საგრუნტე ფუძის გარეშე:

5810 10 100 00

– – ფასით 35 ევრო/კგ-ზე მეტი (ნეტო-მასა)

—

5810 10 900 00

– – დანარჩენი

—

– ნაქარგები დანარჩენი:
5810 91

– – ბამბის ნართისაგან:

5810 91 100 00

– – – ფასით 17,50 ევრო/კგ-ზე მეტი (ნეტო-მასა)

—

5810 91 900 00

– – – დანარჩენი

—

5810 92

– – ქიმიური ძაფებისაგან:

5810 92 100 00

– – – ფასით 17,50 ევრო/კგ-ზე მეტი (ნეტო-მასა)

—

5810 92 900 00

– – – დანარჩენი

—

5810 99

– – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან:

5810 99 100 00

– – – ფასით 17,50 ევრო/კგ-ზე მეტი (ნეტო-მასა)

—

5810 99 900 00

– – – დანარჩენი

—

დალიანდაგებული ტექსტილის მასალები ნაჭრად, შემდგარი რბილ შრესთან გაკერვით ან სხვა წესით
5811 00 000 00

შეერთებული ტექსტილის მასალების ერთი ან რამოდენიმე ფენისაგან, გარდა 5810 სასაქონლო პოზიციის
ნაქარგებისა

ჯგუფი 59
ტექსტილის მასალები, გაჟღენთილი, დაფარვითა ან დუბლირებული; ტექნიკური დანიშნულების ტექსტილის
ნაწარმი

მ²

შენიშვნები:
1. თუ კონტექსტში სხვაგვარად არ არის დათქმული, მაშინ მოცემულ ჯგუფში ტერმინი
,,ტექსტილის მასალები’’ მიეკუთვნება მხოლოდ 50–55 ჯგუფებისა და 5803 და 5806 სასაქონლო
პოზიციების ქსოვილებს, 5808 სასაქონლო პოზიციის წნულ თასმასა და გასაწყობ მასალებს ნაჭრბად
და 6002-6006 სასაქონლო პოზიციის მანქანითა ან ხელით ნაქსოვ ტრიკოტაჟის ტილოს.
2. 5903 სასაქონლო პოზიციაში ჩაირთვება:
ა) ტექსტილის მასალები, გაჟღენთილი, დაფარვითა ან დუბლირებული ნებისმიერი
ზედაპირული სიმკვრივისა და ნებისმიერი ბუნების პლასტმასებით (მჭიდრო ან ფოროვანი), გარდა:
(1) მასალებისა, რომლებშიც გაჟღენთვა ან დაფარვა არ ჩანს შეუიარაღებელი თვალით
(ჩვეულებრივ 50–55, 58-ე ან მე–60 ჯგუფები); ამასთან მხედველობაში არ მიიღება ფერის რაიმე
შემდგომი ცვლილება;
(2) ნაწარმისა, რომელიც არ შეიძლება ტეხვის გარეშე მოიღუნოს ხელით 7 მმ დიამეტრის მქონე
ცილინდრის გარშემო, 15–30C ტემპერატურისას (ჩვეულებრივ 39-ე ჯგუფი);
(3) ნაწარმისა, რომელშიც ტექსტილის მასალა მთლიანად ჩაკეთებულია პლასტმასის შიგნით,
ან მთლიანად არის დაფარული პლასტმასით ორივე მხრიდან, იმ პირობით, რომ ასეთი დაფარვა ჩანს
შეუიარაღებელი თვალით; ამასთან მხედველობაში არ მიიღება ფერის რაიმე შემდგომი ცვლილება
(39-ე ჯგუფი);
(4) ქსოვილებისა, რომლებიც ნაწილობრივ დაფარულია პლასტმასით, და ასეთი დამუშავების
შედეგად მიღებული ნახატებით (ჩვეულებრივ 50–55, 58-ე ან მე–60 ჯგუფები);
(5) ფილების, ფურცლებისა ან ზოლების ტექსტილის მასალასთან შეერთებული ფოროვანი
პლასტმასისაგან, თანაც საფეიქრო მასალა გამოყენებულია მხოლოდ დასაარმატურებლად (39-ე
ჯგუფი);
(6) 5811 სასაქონლო პოზიციის ტექსტილის ნაწარმისა;
ბ) მასალები, დამზადებული 5604 სასაქონლო პოზიციის ძაფების, ბრტყელი ან ანალოგიური
ძაფებისაგან, გაჟღენთილი, პლასტმასის დაფარვითა ან გარსით.
3. 5905 სასაქონლო პოზიციაში ტერმინი ,,კედლის საფარები ტექსტილის მასალებისაგან’’
გულისხმობს ნაწარმს რულონებად, სიგანით არანაკლებ 45 სმ-ისა, განკუთვნილს კედლებისა და
ჭერის გასაწყობად, შემდგარს ტექსტილის მასალისაგან, რომელიც დამაგრებულია ფუძეშრეზე, ან
დამუშავებულია უკუღმა მხრიდან (გაჟღენთილია ან დაფარული მისაწებებელი შრით).
ამასთან, მოცემულ სასაქონლო პოზიციაში არ ჩაირთვება კედლის საფარები, შემდგარი
ტექსტილის ბურტყლისა ან მტვრისაგან, რომლებიც დამაგრებულია უშუალოდ ქაღალდისა
(სასაქონლო პოზიცია 4814) ან ტექსტილის (სასაქონლო პოზიცია 5907) ფუძეზე.
4. 5906 სასაქონლო პოზიციაში ტერმინი ,,დარეზინებული ტექსტილის მასალები’’ აღნიშნავს:
ა) ტექსტილის მასალებს გაჟღენთილს, რეზინით დაფარულს ან დუბლირებულს:
— ზედაპირული სიმკვრივით არა უმეტეს 1500 გ/მ2-ისა; ან
— ზედაპირული სიმკვრივით 1500 გ/მ2 -ზე მეტი და ტექსტილის მასალების შემცველობით 50

მას.%-ზე მეტი.
ბ) ქსოვილებს 5604 სასაქონლო პოზიციის, გაჟღენთილი, რეზინის დაფარვითა ან გარსაცმით,
ბრტყელი ან ანალოგიური ძაფებისაგან.
გ) ქსოვილებს რეზინით აგლომერირებული პარალელური ტექსტილის ძაფებისაგან, მათი
ზედაპირული სიმკვრივის მიუხედავად.
თუმცა, მოცემული სასაქონლო პოზიცია არ შეიცავს ფილებს, ფურცლებსა ან ზოლებსა ან
ლენტებს ტექსტილის მასალებთან შეერთებული ფოროვანი რეზინისაგან, სადაც ტექსტილის

მასალა გამოყენებულია მხოლოდ დასაარმატურებლად. (მე–40 ჯგუფი) ან 5811 სასაქონლო
პოზიციის ტექსტილის ნაწარმს.
5. 5907 სასაქონლო პოზიციაში არ ჩაირთვება:
ა) ქსოვილები, რომლებშიც გაჟღენთვა ან დაფარვა არ ჩანს შეუიარაღებელი თვალით
(ჩვეულებრივ ჯგუფები 50–55, 58 ან 60); ამასთან, მხედველობაში არ მიიღება ფერის რაიმე შემდგომი
ცვლილება;
ბ) სახიანი ქსოვილები (გარდა თეატრალური დეკორაციების, მხატვრული სტუდიების უკანა
დეკორაციებისა ან ანალოგიური მოხატული ტილოებისა);
გ) ქსოვილები, ნაწილობრივ დაფარული ბურტყლით, მტვრით, ფხვნილისებრი კორპითა ან
ანალოგიური, და ასეთი დამუშავებით მიღებული ნახატებით; თუმცა მასალები ხაოს იმიტაციით
ჩაირთვება მოცემულ სასაქონლი პოზიციაში;
დ)

მასალები,

დამუშავებული

შემადგენლობებით

სახამებლისა

ან

ანალოგიური

ნივთიერებების ფუძეზე;
ე) დაფანერებული მერქანი ფუძეშრეზე ტექსტილის მასალებისაგან (სასაქონლო პოზიცია
4408);
ვ) ბუნებრივი ან ხელოვნური აბრაზიული ფხვნილი ან მარცვალი ფუძეშრეზე ტექსტილის
მასალებისაგან (სასაქონლო პოზიცია 6805);
ზ) აგლომერირებული ან რეგენერირებული ქარსი ფუძეშრეზე ტექსტილის მასალებისაგან
(სასაქონლო პოზიცია 6814); ან
თ) ლითონის კილიტა ფუძეშრეზე ტექსტილის მასალებისაგან (ზოგადად კარი XIV ან XV).
6. 5910 სასაქონლო პოზიციაში არ ჩაირთვება:
ა) ამძრავი ან კონვეიერული ბელტინგი ტექსტილის მასალისაგან სისქით 3 მმ-ზე ნაკლები; ან
ბ) კონვეიერული ლენტები ან ამძრავი ღვედები, ან ბელტინგი გაჟღენთილი, რეზინით
დაფარული ან დუბლირებული ტექსტილის მასალებისაგან, ან გაჟღენთილი, რეზინის საფარიანი ან
გარსიანი ტექსტილის ნართისა ან კორდისგან (40.10 სასაქონლო პოზიცია).
7. 5911 სასაქონლო პოზიციაში ჩაირთვება შემდეგი საქონელი, რომელიც არ ჩაირთვება XI
კარის არცერთ სხვა სასაქონლო პოზიციაში:
ა)

ტექსტილის

ნაწარმი

ნაჭრად,

დაჭრილი

საჭირო

სიგრძემდე

ან

უბრალოდ

მართკუთხედებად დაჭრილი, კვადრატების ჩათვლით, გარდა 5908–5910 სასაქონლო პოზიციების
ნაწარმისა, კერძოდ:
— ტექსტილის მასალები, ქეჩა ან ფეტრი და ქსოვილები ქეჩის სარჩულით, დაფარული ან

დუბლირებული რეზინით, ტყავითა ან სხვა მასალით, ჩვეულებრივ გამოსაყენებელი ნემსოვანი
ლენტებისათვის,

და

ანალოგიური

მასალები,

გამოსაყენებელი

დანარჩენი

ტექნიკური

მიზნებისათვის, რეზინით გაჟღენთილი ველვეტის ვიწრო ქსოვილების ჩათვლით, საქსოვი
საქსელურის დასაფარად;
—

საცრისებრი ქსოვილი;

—

საფილტრავი ქსოვილები ტექსტილის მასალისა ან ადამიანის თმისაგან, გამოსაყენებელი

ზეთსახდელ წნეხებში და ანალოგიური მიზნებისათვის;
—

ბრტყელი ქსოვილები მრავალი ქსლისა ან მისაქსლის ძაფებით, მოთელილი ან

მოუთელავი, გაჟღენთილი ან გაუჟღენთავი, დაფარვითა ან დაუფარავი, გამოსაყენებელი
მანქანათმშენებლობაში ან სხვა ტექნიკური მიზნებისათვის;
—

ტექსტილის მასალები, ლითონით დაარმატურებული, გამოსაყენებელი ტექნიკური

მიზნებისათვის;

—

ზონრები, თასმა და ანალოგიური ნაწარმი, დაფარვითა ან დაფარვის გარეშე, გაჟღენთილი

ან გაუჟღენთავი ან ლითონით დაარმატურებული ან დაუარმატურებელი, გამოსაყენებელი
მრეწველობაში, როგორც შესაფუთი ან შუასადები მასალები;
ბ) ტექსტილის ნაწარმი (5908–5910 სასაქონლო პოზიციების ნაწარმის გარდა), გამოსაყენებელი
ტექნიკური მიზნებისათვის (მაგალითად, ტექსტილის უწყვეტი მასალები და ქეჩა ან ფეტრი, ანდა
შესაერთებელი სამარჯვებით, გამოსაყენებელი ქაღალდდამამზადებელ ან ანალოგიურ მანქანებში
(მაგალითად,

ცელულოზისა

ან

აზბესტოცემენტის),

შუასაფენები,

შემჭიდროებლები

გამაპრიალებელი დისკოები და მანქანის სხვა ნაწილები).
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

ტექსტილის მასალები, გაფისული ან გახამებული, გამოსაყენებელი წიგნის ყდების დასამზადებლად ან
5901

ანალოგიური

მიზნებისათვის;

კალკი;

დაგრუნტული

ტილო

ფერწერისათვის,

საბორტე

და

ანალოგიური მაგარი ტექსტილის მასალები ქუდების კარკასებისათვის:
5901 10 000 00
5901 90 000 00
5902

– ტექსტილის მასალები, გაფისული ან გახამებული, გამოსაყენებელი წიგნის ყდების დასამზადებლად
ან ანალოგიური მიზნებისათვის
– დანარჩენი

მ²
მ²

კორდის მასალები სალტეებისათვის მაღალი სიმტკიცის ნაილონისა ან დანარჩენი პოლიამიდის,
პოლიეთერისა ან ვისკოზის ძაფებისაგან:

5902 10

– ნაილონისა ან დანარჩენი პოლიამიდური ძაფებისაგან:

5902 10 100 00

– – რეზინით გაჟღენთილი

მ²

5902 10 900 00

– – დანარჩენი

მ²

5902 20

– პოლიეთერის ძაფებისაგან:

5902 20 100 00

– – რეზინით გაჟღენთილი

მ²

5902 20 900 00

– – დანარჩენი

მ²

5902 90

– დანარჩენი:

5902 90 100 00

– – რეზინით გაჟღენთილი

მ²

5902 90 900 00

– – დანარჩენი

მ²

5903

ტექსტილის მასალები, გაჟღენთილი, დაფარული ან დუბლირებული პლასტმასით, გარდა 5902
სასაქონლო პოზიციის მასალებისა:

5903 10

– პოლივინილქლორიდით:

5903 10 100 00

– – გაჟღენთილი

მ²

5903 10 900 00

– – დაფარვითა ან დუბლირებული

მ²

5903 20

– პოლიურეთანით:

5903 20 100 00

– – გაჟღენთილი

მ²

5903 20 900 00

– – დაფარვითა ან დუბლირებული

მ²

5903 90

– დანარჩენი:

5903 90 100 00

– – გაჟღენთილი

მ²

– – დაფარვითა ან დუბლირებული:
5903 90 910 00

– – – ცელულოზის წარმოებულებითა ან სხვა პლასტმასით, წაღმა პირის შემქმნელი მასალებით

მ²

5903 90 990 00

– – – დანარჩენი

მ²

5904

ლინოლეუმი, ფორმებად გამოჭრილი ან გამოუჭრელი; იატაკის საფარები ტექსტილის ფუძეზე,
ფორმებად გამოჭრილი ან გამოუჭრელი:

5904 10 000 00

– ლინოლეუმი

მ²

5904 90 000 00

– დანარჩენი

მ²

5905 00

კედლის საფარები ტექსტილის მასალებისაგან:

5905 00 100 00

– შედგენილი ნებისმიერი მასალის ფუძეშრეზე დამაგრებული პარალელური ძაფებისაგან

—

– დანარჩენი:
5905 00 300 00

– – სელისაგან

—

5905 00 500 00

– – ჯუთის ბოჭკოსაგან

—

5905 00 700 00

– – ქიმიური ძაფებისაგან

—

5905 00 900 00

– – დანარჩენი

—

5906

ტექსტილის მასალები დარეზინებული, გარდა 5902 სასაქონლო პოზიციის მასალებისა:

5906 10 000 00

– წებოვანი ლენტები სიგანით არა უმეტეს 20 სმ-ისა

—

– დანარჩენი:
5906 91 000 00

– – მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტრიკოტაჟის

5906 99

– – დანარჩენი:

5906 99 100 00

– – – მასალები, მითითებული მოცემული ჯგუფის 4გ შენიშვნაში

—

5906 99 900 00

– – – დანარჩენი

—

5907 00 000 00

—

ტექსტილის მასალები, სხვა მეთოდით გაჟღენთილი ან დაფარული; თეატრალური დეკორაციების,
სამხატვრო სტუდიების უკანა დეკორაციებისა ან ანალოგიური მოხატული ტილოები

მ²

ტექსტილის პატრუქები, ნაქსოვი, წნული ან ტრიკოტაჟისა, ლამპების, ნავთქურების, სანთებლების,
5908 00 000 00

სანთლებისა ან ანალოგიური ნაწარმისათვის; ვარვარის ბადეები გაზის ფარნებისათვისა და
გაჟღენთილი

ან

გაუჟღენთავი

მილისებრი

ტრიკოტაჟის

ტილო

გაზის

ფარნების

ვარვარის

—

ბადეებისათვის
5909 00

ტექსტილის შლანგები და ანალოგიური ტექსტილის მილაკები სარჩულით, შემონაკერითა ან სხვა
მასალების საკუთნოებითა ან მათ გარეშე:

5909 00 100 00

– სინთეზური ძაფებისაგან

—

5909 00 900 00

– ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან

—

კონვეიერული ლენტები ან ამძრავი ღვედები ან ბელტინგი, გაჟღენთილი ან გაუჟღენთავი, დაფარული
5910 00 000 00

ან

დაუფარავი,

დუბლირებული

ან

არადუბლირებული

პლასტმასებითა

ან

ლითონით

ან

—

დაარმატურებული დანარჩენი მასალით ტექსტილის მასალებისაგან
5911

ტექსტილის მასალები და ნაწარმი ტექნიკური მიზნებისათვის, მითითებული მოცემული ჯგუფის 7
შენიშვნაში:
– ტექსტილის მასალები, ქეჩა ან ფეტრი და ქსოვილები ქეჩის სარჩულით, დაფარული ან
დუბლირებული რეზინით, ტყავით ან სხვა მასალით, ჩვეულებრივ გამოსაყენებელი ნემსოვანი

5911 10 000 00

ლენტისათვის, და ანალოგიური მასალები, გამოსაყენებელი დანარჩენი ტექნიკური მიზნებისათვის,

—

რეზინით გაჟღენთილი ველვეტისაგან დამზადებული, საქსოვი საქსელურების დასაფარი ვიწრო
ქსოვილების ჩათვლით
5911 20 000 00

– საცრისებრი ქსოვილი მზა ან არამზა სახით

—

– ტექსტილის მასალები და ქეჩა ან ფეტრი, უწყვეტი ან შესაერთებელი სამარჯვეებით, გამოსაყენებელი
ქაღალდდამამზადებელ

ან

ანალოგიურ

მანქანებში

(მაგალითად,

ცელულოზისა

ან

აზბესტცემენტისათვის):
5911 31

– – ზედაპირული სიმკვრივით 650 გრ/მ2-ზე ნაკლები:
– – – აბრეშუმისა ან ქიმიური ბოჭკოებისაგან:
–

5911 31 110 00

–

–

–

ნაქსოვი

მასალები

მოთელილი

ან

მოუთელავი,

სინთეზური

ბოჭკოებისაგან

ქაღალდდამამზადებელ მანქანებში გამოსაყენებელი მასალების მსგავსი (მაგალითად ფორმირებადი

მ²

ქსოვილები)
5911 31 190 00

– – – – დანარჩენი

—

5911 31 900 00

– – – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან

—

5911 32

– – ზედაპირული სიმკვრივით 650 გრ/მ2 ან მეტი:
– – – აბრეშუმის ან ქიმიური ბოჭკოებისაგან

5911 32 110 00

– – – – ნაქსოვი მასალები ნემგამტარი ზედაპირული შრის მქონე, ქაღალდდამამზადებელ მანქანებში
გამოსაყენებელი ტიპის (მაგალითად, წნეხვადი ქეჩა ან ფეტრი)

მ²

5911 32 190 00

– – – – დანარჩენი

მ²

5911 32 900 00

– – – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან

—

5911 40 000 00

– ქსოვილები საფილტრავი, გამოსაყენებელი ზეთსახდელ წნეხებში ან ანალოგიური მიზნებისათვის,
ადამიანის თმისაგან დამზადებული ქსოვილების ჩათვლით

5911 90

– დანარჩენი:

5911 90 100 00

– – ქეჩისგან

—

—

– – დანარჩენი
5911 90 910 00
5911 90 990 00

–

–

–

თვითწებვადი

მრგავილი

პოლირებული

ბალიშები,

ნახევარგამატარი

ფირფიტების

დასამზადებლად გამოსაყენებელი
– – – დანარჩენი

—
—

ჯგუფი 60
ტრიკოტაჟის ტილოები მანქანით ან ხელით ნაქსოვი
შენიშვნები:
1. მოცემულ ჯგუფში არ ჩაირთვება:
ა) 5804 სასაქონლო პოზიციის ხელით ნაქსოვი მაქმანები,;
ბ) 5807 სასაქონლო პოზიციის იარლიყები, ემბლემები ან ანალოგიური, მანქანითა ან ხელით
ნაქსოვი ტრიკოტაჟის ნაწარმი;
გ) 59 ჯგუფის მანქანითა ან ხელით ნაქსოვი ტრიკოტაჟის ტილოები, გაჟღენთილი, დაფარული
ან დუბლირებული. მაგრამ, მანქანითა ან ხელით ნაქსოვი ტრიკოტაჟის ხაოიანი ტილოები,
გაჟღენთილი, დაფარული ან დუბლირებული, ჩაირთვება 6001 სასაქონლო პოზიციაში.
2. მოცემულ ჯგუფში ჩაირთვება აგრეთე ტილოები, დამზადებული ლითონის ძაფისაგან და
გამოსაყენებელი ტანსაცმელში, ავეჯის ქსოვილების სახითა ან ანალოგიური მიზნებისათვის.
3. მთელს ნომენკლატურაში მითითებები ,,ტრიკოტაჟის’’ ნაწარმზე შეიცავს მითითებებს
ნაქსოვ-გაკერილ ნაწარმზე, რომელშიც ჯაჭვური გვირისტულა წარმოქმნილია ტექსტილის ძაფით.
შენიშვნები სუბპოზიებისთვის:
1. 6005 35 სუბპოზიციაში ჩაირთვება ტილოები პოლიეთილენის მონოძაფებისგან ან
პოლიეთერების კომპლექსური ძაფებისგან, ზედაპირული სიმკვრივით არანაკლებ 30გ/მ2-სა და
არაუმეტეს 55გ/მ2-სა, რომელთაც გააჩნიათ არანაკლებ 20 ხვრელი/სმ2-ზე და არაუმეტეს 100
ხვრელი/სმ2-ზე და გაჟღენთილია ან დაფარულია ალფა-ციპერმეტრინით (ISO), ქლორფენაპირით
(ISO), დელტამეტრინით (INN, ISO), ლამბდა-ციგალოტრინომით (ISO), პერმეტრინით (ISO) ან
პირინიმოს-მეთილით (ISO).
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

6001
6001 10 000 00

ხაოიანი ტილოები მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტრიკოტაჟისა,

გრძელხაოიანი ტილოებისა და

ძენძფოჩიანი ტილოების ჩათვლით:
– გრძელხაოიანი ტილოები

—

– ტილოები მარყუჟიანი ხაოთი:
6001 21 000 00

– – ბამბის ნართისაგან

—

6001 22 000 00

– – ქიმიური ძაფებისაგან

—

6001 29 000 00

– – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან

—

– დანარჩენი:
6001 91 000 00

– – ბამბის ნართისაგან

—

6001 92 000 00

– – ქიმიური ძაფებისაგან

—

6001 99 000 00

– – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან

—

6002

მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტრიკოტაჟის ტილოები, სიგანით არა უმეტეს 30 სმ-ისა, ელასტომერული ან
რეზინის ძაფების შემცველობით 5 მას% ან მეტი, გარდა 6001 სასაქონლო პოზიციის ტილოებისა:

6002 40 000 00

– ელასტომერული ძაფების შემცველობით 5 მას.% ან მეტი, მაგრამ რეზინის ძაფების შემცველობის გარეშე

—

6002 90 000 00

– დანარჩენი

—

6003

მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტრიკოტაჟის ტილოები, სიგანით არა უმეტეს 30 სმ-ისა, გარდა 6001 ან 6002
სასაქონლო პოზიციის ტრიკოტაჟის ტილოებისა:

6003 10 000 00

– მატყლისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვის ნართისაგან

—

6003 20 000 00

– ბამბის ნართისაგან

—

6003 30

– სინთეზური ძაფებისაგან:

6003 30 100 00

– – ქსელნაქსოვი მაქმანი

—

6003 30 900 00

– – დანარჩენი

—

6003 40 000 00

– ხელოვნური ძაფებისაგან

—

6003 90 000 00

– დანარჩენი

—

6004

მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტრიკოტაჟის ტილოები, სიგანით 30 სმ-ზე მეტი, ელასტომერული ან რეზინის
ძაფების შემცველობით 5 მას% ან მეტი, გარდა 6001 სასაქონლო პოზიციის ტილოებისა:

6004 10 000 00

– ელასტომერული ძაფების შემცველობით 5 მას.% ან მეტი, მაგრამ რეზინის ძაფების შემცველობის გარეშე

—

6004 90 000 00

– დანარჩენი

—

6005

ქსელნაქსოვი ტილოები (სირმის დასამზადებელი საფეიქრო მანქანებით ნაქსოვის ჩათვლით), გარდა 60016004 სასაქონლო პოზიციების ტრიკოტაჟის ტილოებისა:
– ბამბის ნართისაგან:

6005 21 000 00

– – გაუთეთრებელი ან გათეთრებული

—

6005 22 000 00

– – შეღებილი

—

6005 23 000 00

– – სხვადასხვა ფერის ნართისაგან

—

6005 24 000 00

– – დაბეჭდილი

—

– სინთეზური ძაფებისაგან:
6005 35 000 00

– – ტილოები მოცემული ჯგუფის სუბპოზიციების 1 შენიშვნაში მითითებული

—

6005 36 000 00

– – დანარჩენი, გაუთეთრებელი ან გათეთრებული

—

6005 37 000 00

– – დანარჩენი, შეღებილი

—

6005 38 000 00

– – დანარჩენი, სხვადასხვა ფერის ნართისაგან

—

6005 39 000 00

– – დანარჩენი, დაბეჭდილი

—

– ხელოვნული ძაფებისაგან:
6005 41 000 00

– – გაუთეთრებელი ან გათეთრებული

—

6005 42 000 00

– – შეღებილი

—

6005 43 000 00

– – სხვადასხვა ფერის ნართისაგან

—

6005 44 000 00

– – დაბეჭდილი

—

6005 90

– დანარჩენი:

6005 90 100 00

– – მატყლისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვის ნართისაგან

—

6005 90 900 00

– – დანარჩენი

—

6006

მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტრიკოტაჟის ტილოები, დანარჩენი:

6006 10 000 00

– მატყლის ნართისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვის ნართისაგან

—

– ბამბის ნართისაგან:
6006 21 000 00

– – გაუთეთრებელი ან გათეთრებული

—

6006 22 000 00

– – შეღებილი

—

6006 23 000 00

– – სხვადასხვა ფერის ნართისაგან

—

6006 24 000 00

– – დაბეჭდილი

—

– სინთეზური ძაფებისაგან:

6006 31 000 00

– – გაუთეთრებელი ან გათეთრებული

—

6006 32 000 00

– – შეღებილი

—

6006 33 000 00

– – სხვადასხვა ფერის ნართისაგან

—

6006 34 000 00

– – დაბეჭდილი

—

– ხელოვნური ძაფებისაგან:
6006 41 000 00

– – გაუთეთრებელი ან გათეთრებული

—

6006 42 000 00

– – შეღებილი

—

6006 43 000 00

– – სხვადასხვა ფერის ნართისაგან

—

6006 44 000 00

– – დაბეჭდილი

—

6006 90 000 00

– დანარჩენი

—

ჯგუფი 61
ტრიკოტაჟის ტანსაცმელი და ტანსაცმლის საკუთნოები, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი
შენიშვნები:
1. მოცემულ ჯგუფში ჩაირთვება მხოლოდ მზა ტრიკოტაჟის ნაწარმი, მანქანით ან ხელით
ნაქსოვი.
2. მოცემულ ჯგუფში არ ჩაირთვება:
ა) 6212 სასაქონლო პოზიციის ნაწარმი;
ბ) ნახმარი ტანსაცმელი ან 6309 სასაქონლო პოზიციის დანარჩენი ნახმარი ნაწარმი; ან
გ) ორთოპედიული სამარჯვეები, ქირურგიული ღვედები არტახები ან ანალოგიური ნაწარმი
(9021 სასაქონლო პოზიცია).
3. 6103 და 6104 სასაქონლო პოზიციებში:
ა). ტერმინი „კოსტუმი“ გულისხმობს ტანსაცმლის ნაკრებს ორი ან სამი საგნისაგან, რომლებიც
დამზადებულია წაღმა პირიდან მასალის იდენტური ტილოსაგან, და რომელიც შეიცავს:
ერთ პიჯაკსა ან ჟაკეტს, რომლის წაღმა პირი, სახელოების გამოკლებით, შედგება ოთხი ან მეტი
ნაწილისაგან სხეულის ზედა ნაწილისათვის განკუთვნილი, დამატების სახით შესაძლებელია სადა
ჟილეტითაც, რომლის წინა კალთები შესრულებულია იგივე მასალისაგან, რაც ნაკრების სხვა
კომპონენტების წაღმა პირი, ხოლო ზურგი შესრულებულია იგივე მასალისაგან, რაც პიჯაკისა ან
ჟაკეტის სარჩული; და
ტანსაცმლის ერთ საგანს, განკუთვნილს სხეულის ქვედა ნაწილისათვის და წარმოდგენილს
შარვლის, ბრიჯის ან შორტის (საბანაოს გარდა), ქვედატანის ან უთასმო და უგულსაფრო ქვედატანშარვლის სახით.
„კოსტუმის“ ყველა კომპონენტი შესრულებული უნდა იყოს ერთნაირი ხლართის, ფერისა და
შემადგენლობის ქსოვილისაგან; ისინი უნდა იყვნენ აგრეთვე ერთიანი ფასონის და შესაბამისი ან
შეთავსებადი ზომისა. მაგრამ ამ კომპონენტებს შეიძლება ჰქონდეთ კანტი (ქსოვილის ზოლი,
ჩაკერებული ნაკერში) სხვა მასალისაგან.
თუ ტანსაცმლის რამოდენიმე ცალკეული საგანი, განკუთვნილი ტანის ქვედა ნაწილისათვის
(მაგალითად, ორი წყვილი შარვალი ან შარვალი და შორტი, ან ქვედატანი ან ქვედატანი-შარვალი
და შარვალი), წარმოდგენილია ერთად, მაშინ კოსტუმის ქვედა ტანის ნაწილისათვის განკუთვნილ
კომპონენტად უნდა იყოს ერთი წყვილი შარვალი ან, ქალისა ან გოგონების კოსტუმების
შემთხვევაში,

–

ქვედატანი

კლასიფიცირდება ცალკე.

ან

ქვედატანი-შარვალი,

ტანსაცმლის

დანარჩენი

საგანები

ტერმინი „მამაკაცის კოსტუმი“ აღნიშნავს ტანსაცმლის საგნების შემდეგ ნაკრებებს,
მიუხედავად იმისა, აკმაყოფილებენ თუ არა ისინი ზემოთ ჩამოთვლილ მოთხოვნებს:
დილის კოსტუმი, შემდგარი ქვემოთ მომრგვალებული კალთებიანი ერთტონიანი პიჯაკისა
(ვიზიტურა) და ზოლიანი შარვლისაგან;
საღამოს კოსტუმი (ფრაკი), ჩვეულებრივ შავი მასალისაგან, რომლის პიჯაკიც შედარებით
მოკლეა წინიდან, არ იკვრება და აქვს თეძოებამდე წინიდან შემოკლებული ვიწრო კალთები და უკან
ჩამოშვებული ფალდები;
კოსტუმი, რომელშიც სმოკინგ-პიჯაკი იგივე ფასონისაა, რაც ჩვეულებრივი პიჯაკები (ამასთან,
პერანგი, შესაძლოა, უფრო გახსნილი რჩებოდეს წინიდან), მაგრამ პრიალა ნატურალური ან
ხელოვნური აბრეშუმის ლაცკანების მქონე.
ბ). ტერმინი ,,კომპლექტი’’ აღნიშნავს ტანსაცმლის ნაკრებს (გარდა 6107, 6108 ან 6109
სასაქონლო

პოზიციის

კოსტუმებისა

და

ნაწარმისა),

შემდგარს

რამოდენიმე

საგნისაგან,

დამზადებულს იდენტური ტილოსაგან, განკუთვნილს საცალო ვაჭრობისათვის, და რომელიც
შეიცავს:
– ტანსაცმლის ერთ საგანს, განკუთვნილს ტანის ზედა ნაწილისათვის, პულოვერებისა,
რომლებიც შეიძლება წარმოადგენდნენ ტანის ზედა ნაწილის ტანსაცმლის მეორე საგანს ორსაგნიანი
კომპლექტების შემთხვევაში, და ჟილეტების, რომლებიც აგრეთვე შეიძლება წარმოადგენდნენ ტანის
ზედა ნაწილის ტანსაცმლის მეორე საგანს; და
ტანსაცმლის ერთ ან ორ განსხვავებულ საგანს, განკუთვნილს ტანის ქვედა ნაწილისათვის, და
წარმოდგენილს შარვლის, გულსაფრიანი და თასმებიანი კომბინეზონის, ბრიჯების, შორტების
(საბანაოს გარდა), ქვედატანისა ან ქვედატანი-შარვლის სახით.
კომპლექტის ყველა კომპონენტი უნდა იყოს ერთნაირი ხლართის, სახის, ფერისა და
შემადგენლობისა. ისინი აგრეთვე უნდა იყვნენ შესაბამისი ან შეთავსებადი ზომისა. ტერმინი
„კომპლექტი’’ არ განეკუთვნება 6112 სასაქონლო პოზიციის სპორტულ და სათხილამურო
კოსტუმებს.
4. 6105 და 6106 სასაქონლო პოზიციებში არ ჩაირთვება ტანსაცმელი წელს ქვემოთ ჯიბეებით,
ელასტიური სარტყლითა ან ტანსაცმლის ქვედა ნაწილში შემოჭერის სხვა საშუალებებითა ან
ტანსაცმელი, ქსოვის სიმკვრივით საშუალოდ 10 თვალზე ნაკლები ერთ წრფივ სანტიმეტრზე ყველა
მიმართულებით, გათვლილი არანაკლებ 10 სმ ხ 10 სმ ზომის ფართებზე. 6105 სასაქონლო პოზიციაში
არ ჩაირთვება უსახელო ტანსაცმელი.
5. 6109 სასაქონლო პოზიციაში არ ჩაირთვება ტანსაცმელი გაყრილი ზონრით, ელასტიკური
სარტყელითა ან ტანსაცმლის ქვედა ნაწილში შემოჭერის სხვა საშუალებებით.
6. 6111 სასაქონლო პოზიციაში:
ა) ტერმინი ,,საბავშვო ტანსაცმელი და მისი საკუთნოები’’ აღნიშნავს ნაწარმს არა უმეტეს 86 სმ
სიმაღლის მქონე ბავშვებისათვის;
ბ) ნაწარმი, რომელიც ერთი შეხედვით შეიძლება ჩაირთოს, როგორც 6111 სასაქონლო
პოზიციაში, აგრეთვე მოცემული ჯგუფის სხვა სასაქონლო პოზიციებში, უნდა ჩაირთოს 6111
სასაქონლო პოზიციაში.
7. 6112 სასაქონლო პოზიციაში ტერმინი ,,სათხილამურო კოსტუმები’’ აღნიშნავს ტანსაცმელსა
ან

ტანსაცმლის

საგნების

ნაკრებებს,

რომლის

იდენტიფიცირება

შეიძლება

გარეგნული

შეხედულებითა და მასალის ფაქტურით, როგორც განკუთვნილს ძირითადად თხილამურებზე
(სარბენი ან სამთო) სასრიალოდ. ისინი შედგებიან:

ა) ,,სათხილამურო კომბინეზონისაგან”, ე.ი. ტანის ზედა და ქვედა ნაწილებისათვის
განკუთვნილი ტანსაცმლის ერთი საგნისაგან; სახელოებისა და საყელოსადმი დამატების სახით
სათხილამურო კომბინეზონს შეიძლება ჰქონდეს ჯიბეები ან პაჭანაკები; ან
ბ) ,,სათხილამურო კომპლექტისაგან’’, ე.ი. ორი ან სამი საგნისაგან შემდგარი ტანსაცმლის
ნაკრებისაგან საცალო ვაჭრობისათვის განკუთვნილს, რომელიც შეიცავს:
ტანსაცმლის ერთ საგანს, როგორიცაა ქურთუკი კაპიუშონით, საქარე, საშტორმო ქურთუკი ან
მსგავსი ნაწარმი ,,ელვა’’ შესაკრავით, შესაძლებელია დამატებითი უსახლებო ზედატანით; და
ერთ წყვილ შარვალს, რომლებიც შეიძლება იყოს წელს ზემოთ ან წელს ქვემოთ, ერთ წყვილ
ბრიჯებსა ან ერთ კომბინეზონს გულსაფრითა და თასმებით.
,,სათხილამურო

კომპლექტი’’

შეიძლება

ასევე

შედგებოდეს

ზემოთ,

(ა)

პუნქტში

მოხსენიებულის მსგავსი კომბინეზონისა და კომბინეზონზე ზემოდან ჩასაცმელ დალიანდაგებულ
უსახლებო ზედატანისაგან.
,,სათხილამურო კომპლექტის’’ ყველა კომპონენტი შესრულებული უნდა იყოს ერთნაირი
ხლართის სახისა და შემადგენლობის, ერთნაირი ან სხვადასხვა ფერის ქსოვილისაგან; ისინი
აგრეთვე უნდა იყვნენ შესაბამისი ან შეთავსებადი ზომისა.
8. ტანსაცმლის საგნები, რომლებიც ერთი შეხედვით შეიძლება ჩაირთონ, როგორც 6113
სასაქონლო პოზიციაში, ასევე ამ ჯგუფის სხვა სასაქონლო პოზიციებში, გარდა 6111 სასაქონლო
პოზიციისა, ჩაირთვება 6113 სასაქონლო პოზიციაში.
9. ამ ჯგუფის ტანსაცმლის საგნები, განკუთვნილი წინ მარცხნიდან მარჯვნივ შესაკრავად,
უნდა განიხილებოდეს, როგორც ტანსაცმელი მამაკაცისა ან ბიჭწბისათვის, ხოლო ტანსაცმლის
საგნები, განკუთვნილი წინ მარჯვნიდან მარცხნივ შესაკრავად, – როგორც ტანსაცმელი ქალისა ან
გოგონებისათვის. Eეს წესები არ გამოიყენება, როდესაც ტანსაცმლის გამოჭრილობა აშკარად
მიუთითებს ერთი ან მეორე სქესისადმი მათ კუთვნილებას.
ტანსაცმლის საგნები, რომლებიც არ შეიძლება ცალსახად მიეკუთვნონ ტანსაცმელს მამაკაცისა
ან ბიჭებისათვის ანდა ტანსაცმელს ქალისა ან გოგონებისათვის, უნდა ჩაირთოს სასაქონლო
პოზიციებში, რომლებიც შეიცავენ ქალისა ან გოგონების ტანსაცმელს.
10. ამ ჯგუფის ნაწარმი შეიძლება იყოს დამზადებული ლითონის ძაფისაგან.
დამატებითი შენიშვნები:
1. ამ ჯგუფის 3(ბ) შენიშვნის გამოსაყენებლად კომპლექტის კომპონენტები, აღნიშნულ
შენიშვნაში მოყვანილი სხვა პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში, მთლიანად დამზადებული
უნდა იყოს ერთი და იგივე მასალისაგან.
ამ მიზნისათვის:
– ტილო შეიძლება იყოს გაუთეთრებელი, გათეთრებული, შეღებილი, სხვადასხვა ფერის
ნართისაგან ან დაბეჭდილი.
– რეზინიანი პულოვერი ან ჟაკეტი იმ პირობით, რომ რეზინი მიკერებული კი არა, არამედ
მიღებული უშუალოდ ქსოვის პროცესში, უნდა ითვლებოდეს კომპლექტის კომპონენტათ იმ
შემთხვევაშიც კი, თუ ტანის ქვედა ნაწილისათვის განკუთვნილ ტანსაცმლის საგანს რეზინი არ აქვს.
ტანსაცმლის საგნების ნაკრებები არ უნდა განიხილებოდნენ როგორც კომპლექტები, თუ მათი
კომპონენტები დამზადებულია სხვადასხვა ქსოვილისაგან, მაშინაც კი, თუ განსხვავება მხოლოდ
ფერშია.

კომპლექტის ყველა კომპონენტი საცალო ვაჭრობისათვის წარმოდგენილი უნდა იყოს ერთად,
როგორც ერთიანი ნაწარმი. ასეთი ერთიანი ნაწარმის თითოეული კომპონენტის, ინდივიდუალური
შეფუთვა ან ცალ-ცალკე ეტიკეტირება არ მოქმედებს მის, როგორც კომპლექტის, განხილვაზე.
2. 6109 სასაქონლო პოზიციაში ტერმინები ,,მაისური’’ და ,,ტანის დანარჩენი ფუფაიკები’’
შეიცავს ზედა საცვალს ფასონური შეკერილობისაც კი, უსაყელოს, თასმიანი ნაწარმის ჩათვლით.
ტანსაცმლის საგნები, განკუთვნილი ტანის ზედა ნაწილისათვის, ხშირად ჰგავს ფუფაიკებს
სახელოებით ან მაისურის უფრო ტრადიციულ სახეებსა და 6109 სასაქონლო პოზიციის ტანის
დანარჩენ ფუფაიკებს.
3. 6111 სასაქონლო პოზიციაში და 6116 10 200 00 და 6116 10 800 00 ქვესუბპოზიციებში
ჩაირთვება ხელთათმანები, ხელჯაგები და უთითო თათმანები, პლასტმასითა ან რეზინით
გაჟღენთილი ან დაფარული, მაშინაც კი, თუ ისინი:
– დამზადებულია 5903 ან 5906 სასაქონლო პოზიციის პლასტმასითა ან რეზინით გაჟღენთილი
ან დაფარული, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტრიკოტაჟის ტილოსაგან;
– დამზადებულია მანქანით ან ხელით ნაქსოვ გაუჟღენთავი ან დაუფარავი ტრიკოტაჟის
ტილოსაგან და შემდგომ გაჟღენთილია ან დაფარულია პლასტმასითა ან რეზინით.
იმ შემთხვევაში, როდესაც მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტრიკოტაჟის ტილო განკუთვნილია
მხოლოდ არმირებისათვის, ხელთათმანები, ხელჯაგები ან უთითო თათმანები, გაჟღენთილი ან
დაფარული ფოროვანი პლასტმასითა ან ფოროვანი რეზინით, მიეკუთვნებიან 39 ან 40 ჯგუფს,
მაშინაც კი, თუ ისინი დამზადებულია მანქანით ან ხელით ნაქსოვ გაუჟღენთავი ან დაუფარავ
ტრიკოტაჟის ტილოსაგან და შემდგომ გაჟღენთილია ან დაფარული ფოროვანი პლასტმასითა ან
ფოროვანი რეზინით (59-ე ჯგუფის 2ა(5) და 4 შენიშვნები).
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

პალტოები, მოკლე პალტოები, მოსასხამები, ლაბადები, ქურთუკები (სათხილამუროს ჩათვლით), საქარე,
6101

საშტორმო ქურთუკები და ანალოგიური ნაწარმი, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტრიკოტაჟისა, მამაკაცისა
ან ბიჭებისათვის, გარდა 6103 სასაქონლო პოზიციის ნაწარმისა:

6101 20

– ბამბის ნართისაგან:

6101 20 100 00

– – პალტოები, მოკლე პალტოები, მოსასხამები, ლაბადები და ანალოგიური ნაწარმი

ცალი

6101 20 900 00

– – ქურთუკები (სათხილამუროს ჩათვლით), საქარე, საშტორმო ქურთუკები და ანალოგიური ნაწარმი

ცალი

6101 30

– ქიმიური ძაფებისაგან:

6101 30 100 00

– – პალტოები, მოკლე პალტოები, მოსასხამები, ლაბადები და ანალოგიური ნაწარმი

ცალი

6101 30 900 00

– – ქურთუკები (სათხილამუროს ჩათვლით), საქარე, საშტორმო ქურთუკები და ანალოგიური ნაწარმი

ცალი

6101 90

– ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან:

6101 90 200 00

– – პალტოები, მოკლე პალტოები, მოსასხამები, ლაბადები და ანალოგიური ნაწარმი

ცალი

6101 90 800 00

– – ქურთუკები (სათხილამუროს ჩათვლით), საქარე, საშტორმო ქურთუკები და ანალოგიური ნაწარმი

ცალი

პალტოები, მოკლე პალტოები, მოსასხამები ლაბადები, ქურთუკები (სათხილამუროს ჩათვლით), საქარე,
6102

საშტორმო ქურთუკები და ანალოგიური ნაწარმი, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტრიკოტაჟისა, ქალისა ან
გოგონებისათვის, გარდა 6104 სასაქონლო პოზიციის ნაწარმისა:

6102 10

– მატყლის ნართისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვის ნართისაგან:

6102 10 100 00

– – პალტოები, მოკლე პალტოები, მოსასხამები, ლაბადები და ანალოგიური ნაწარმი

ცალი

6102 10 900 00

– – ქურთუკები (სათხილამუროს ჩათვლით), საქარე, საშტორმო ქურთუკები და ანალოგიური ნაწარმი

ცალი

6102 20

– ბამბის ნართისაგან:

6102 20 100 00

– – პალტოები, მოკლე პალტოები, მოსასხამები, ლაბადები და ანალოგიური ნაწარმი

ცალი

6102 20 900 00

– – ქურთუკები (სათხილამუროს ჩათვლით), საქარე, საშტორმო ქურთუკები და ანალოგიური ნაწარმი

ცალი

6102 30

– ქიმიური ძაფებისაგან:

6102 30 100 00

– – პალტოები, მოკლე პალტოები, მოსასხამები, ლაბადები და ანალოგიური ნაწარმი

ცალი

6102 30 900 00

– – ქურთუკები (სათხილამუროს ჩათვლით), საქარე, საშტორმო ქურთუკები და ანალოგიური ნაწარმი

ცალი

6102 90

– ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან:

6102 90 100 00

– – პალტოები, მოკლე პალტოები, მოსასხამები, ლაბადები და ანალოგიური ნაწარმი

ცალი

6102 90 900 00

– – ქურთუკები (სათხილამუროს ჩათვლით), საქარე, საშტორმო ქურთუკები და ანალოგიური ნაწარმი

ცალი

კოსტუმები, კომპლექტები, პიჯაკები, ბლაიზერები, შარვლები, გულსაფარიანი და თასმებიანი
6103

კომბინეზონები, ბრიჯები და შორტები (საბანაოს გარდა), მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტრიკოტაჟისა,
მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის:

6103 10

– კოსტუმები:

6103 10 100 00

– – მატყლის ნართისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვის ნართისაგან

ცალი

6103 10 900 00

– – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან

ცალი

– კომპლექტები:
6103 22 000 00

– – ბამბის ნართისაგან

ცალი

6103 23 000 00

– – სინთეზური ძაფებისაგან

ცალი

6103 29 000 00

– – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან

ცალი

– პიჯაკები და ბლაიზერები:
6103 31 000 00

– – მატყლის ნართისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვის ნართისაგან

ცალი

6103 32 000 00

– – ბამბის ნართისაგან

ცალი

6103 33 000 00

– – სინთეზური ძაფებისაგან

ცალი

6103 39 000 00

– – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან

ცალი

– შარვლები, გულსაფრიანი და თასმებიანი კომბინეზონები, ბრიჯები და შორტები:
6103 41 000 00

– – მატყლის ნართისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვის ნართისაგან

ცალი

6103 42 000 00

– – ბამბის ნართისაგან

ცალი

6103 43 000 00

– – სინთეზური ძაფებისაგან

ცალი

6103 49 000 00

– – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან

ცალი

კოსტუმები, კომპლექტები, ჟაკეტები, ბლაიზერები, კაბები, ქვედატანები, ქვედატანი-შარვლები,
6104

შარვლები, გულსაფარიანი და თასმებიანი კომბინეზონები, ბრიჯები და შორტები (საბანაოს გარდა)
მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტრიკოტაჟისა, ქალისა ან გოგონებისათვის:
– კოსტუმები:

6104 13 000 00

– – სინთეზური ძაფებისაგან

6104 19

– – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან:

ცალი

6104 19 200 00

– – – ბამბის ნართისაგან

ცალი

6104 19 900 00

– – – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან

ცალი

– კომპლექტები:
6104 22 000 00

– – ბამბის ნართისაგან

ცალი

6104 23 000 00

– – სინთეზური ძაფებისაგან

ცალი

6104 29

– – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან:

6104 29 100 00

– – – მატყლის ნართისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვის ნართისაგან

ცალი

6104 29 900 00

– – – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან

ცალი

– ჟაკეტები და ბლაიზერები:
6104 31 000 00

– – მატყლის ნართისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვის ნართისაგან

ცალი

6104 32 000 00

– – ბამბის ნართისაგან

ცალი

6104 33 000 00

– – სინთეზური ძაფებისაგან

ცალი

6104 39 000 00

– – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან

ცალი

– კაბები:
6104 41 000 00

– – მატყლის ნართისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვის ნართისაგან

ცალი

6104 42 000 00

– – ბამბის ნართისაგან

ცალი

6104 43 000 00

– – სინთეზური ძაფებისაგან

ცალი

6104 44 000 00

– – ხელოვნური ძაფებისაგან

ცალი

6104 49 000 00

– – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან

ცალი

– ქვედატანები და ქვედატანი-შარვლები:
6104 51 000 00

– – მატყლის ნართისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვის ნართისაგან

ცალი

6104 52 000 00

– – ბამბის ნართისაგან

ცალი

6104 53 000 00

– – სინთეზური ძაფებისაგან

ცალი

6104 59 000 00

– – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან

ცალი

– შარვლები, გულსაფარიანი და თასმებიანი კომბინეზონები, ბრიჯები და შორტები:
6104 61 000 00

– – მატყლის ნართისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვის ნართისაგან

ცალი

6104 62 000 00

– – ბამბის ნართისაგან

ცალი

6104 63 000 00

– – სინთეზური ძაფებისაგან

ცალი

6104 69 000 00

– – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან

ცალი

6105

პერანგები მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტრიკოტაჟისა, მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის:

6105 10 000 00

– ბამბის ნართისაგან

6105 20

– ქიმიური ძაფებისაგან:

6105 20 100 00

– – სინთეზური ძაფებისაგან

ცალი

6105 20 900 00

– – ხელოვნური ძაფებისაგან

ცალი

6105 90

– ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან:

6105 90 100 00

– – მატყლის ნართისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვის ნართისაგან

ცალი

6105 90 900 00

– – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან

ცალი

6106

ბლუზები და ბლუზონები მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტრიკოტაჟისა, ქალისა ან გოგონებისათვის:

6106 10 000 00

– ბამბის ნართისაგან

ცალი

6106 20 000 00

– ქიმიური ძაფებისაგან

ცალი

6106 90

– ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან:

6106 90 100 00

– – მატყლის ნართისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვის ნართისაგან

ცალი

6106 90 300 00

– – აბრეშუმის ძაფების ან აბრეშუმის ნარჩენების ნართისაგან

ცალი

6106 90 500 00

– – სელის ბოჭკოებისა ან რამის ბოჭკოსაგან

ცალი

6106 90 900 00

– – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან

ცალი

6107

ცალი

კალსონები, ტრუსები, ღამის პერანგები, პიჟამები, საბანაო და საშინაო ხალათები და ანალოგიური ნაწარმი
მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტრიკოტაჟისა, მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის:
– კალსონები და ტრუსები:

6107 11 000 00

– – ბამბის ნართისაგან

ცალი

6107 12 000 00

– – ქიმიური ძაფებისაგან

ცალი

6107 19 000 00

– – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან

ცალი

– ღამის პერანგები და პიჟამები:
6107 21 000 00

– – ბამბის ნართისაგან

ცალი

6107 22 000 00

– – ქიმიური ძაფებისაგან

ცალი

6107 29 000 00

– – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან

ცალი

– დანარჩენი:
6107 91 000 00

– – ბამბის ნართისაგან

ცალი

6107 99 000 00

– – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან

ცალი

კომბინაციები, შიდა ქვედატანები, ტრუსები, პანტალონები, ღამის პერანგები, პიჟამები, პენუარები,
6108

საბანაო და საშინაო ხალათები და ანალოგიური ნაწარმი მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტრიკოტაჟისა,
ქალისა ან გოგონებისათვის:
– კომბინაციები და შიდა ქვედატანები:

6108 11 000 00

– – ქიმიური ძაფებისაგან

ცალი

6108 19 000 00

– – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან

ცალი

– ტრუსები და პანტალონები:

6108 21 000 00

– – ბამბის ნართისაგან

ცალი

6108 22 000 00

– – ქიმიური ძაფებისაგან

ცალი

6108 29 000 00

– – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან

ცალი

– ღამის პერანგები და პიჟამები:
6108 31 000 00

– – ბამბის ნართისაგან

ცალი

6108 32 000 00

– – ქიმიური ძაფებისაგან

ცალი

6108 39 000 00

– – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან

ცალი

– დანარჩენი:
6108 91 000 00

– – ბამბის ნართისაგან

ცალი

6108 92 000 00

– – ქიმიური ძაფებისაგან

ცალი

6108 99 000 00

– – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან

ცალი

6109

მაისურები, სახლებიანი ფუფაიკები და დანარჩენი ტანის ფუფაიკები მანქანით ან ხელით ნაქსოვი
ტრიკოტაჟისა:

6109 10 000 00

– ბამბის ნართისაგან

6109 90

– ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან:

6109 90 200 00

– – მატყლის ნართისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვის ნართისაგან ან ქიმიური ძაფებისაგან

ცალი

6109 90 900 00

– – დანარჩენი

ცალი

6110

ცალი

სვიტერები, პულოვერები, კარდიგანები, ჟილეტები და ანალოგიური ნაწარმი მანქანით ან ხელით ნაქსოვი
ტრიკოტაჟისა:
– მატყლის ნართისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვის ნართისაგან:

6110 11
6110 11 100 00

– – მატყლის ნართისაგან:
– – – სვიტერები და პულოვერები, მატყლის შემცველობით არანაკლებ 50 მას.%-ისა და მასით 600 გ ან მეტი
ერთ ნაკეთობაზე

ცალი

– – – დანარჩენი:
6110 11 300 00

– – – – მამაკაცებისა ან ბიჭებისათვის

ცალი

6110 11 900 00

– – – – ქალებისა ან გოგონებისათვის

ცალი

6110 12

– – ქაშმირის თხის წმინდა ბეწვის ნართისაგან:

6110 12 100 00

– – – მამაკაცებისა ან ბიჭებისათვის

ცალი

6110 12 900 00

– – – ქალებისა ან გოგონებისათვის

ცალი

6110 19

– – დანარჩენი:

6110 19 100 00

– – – მამაკაცებისა ან ბიჭებისათვის

ცალი

6110 19 900 00

– – – ქალებისა ან გოგონებისათვის

ცალი

6110 20

– ბამბის ნართისაგან:

6110 20 100 00

– – მსუბუქი თხელი ჯემპერები და პულოვერები ტრიკოტაჟის ქსოვისა ყელით ,,პოლო’’ ან მაღალი
ცალმაგი ან ორმაგი საყელოთი

ცალი

– – დანარჩენი:
6110 20 910 00

– – – მამაკაცებისა ან ბიჭებისათვის

ცალი

6110 20 990 00

– – – ქალების ან გოგონებისათვის

ცალი

6110 30

– ქიმიური ძაფებისაგან:

6110 30 100 00

– – მსუბუქი თხელი ჯემპერები და პულოვერები ტრიკოტაჟის ქსოვისა ყელით ,,პოლო’’ ან მაღალი
ცალმაგი ან ორმაგი საყელოთი

ცალი

– – დანარჩენი:
6110 30 910 00

– – – მამაკაცებისა ან ბიჭებისათვის

ცალი

6110 30 990 00

– – – ქალებისა ან გოგონებისათვის

ცალი

6110 90

– ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან:

6110 90 100 00

– – სელის ბოჭკოებსა ან რამის ბოჭკოსაგან

ცალი

6110 90 900 00

– – დანარჩენი

ცალი

6111

საბავშვო ტანსაცმელი და მისი საკუთნოები, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტრიკოტაჟისა:

6111 20

– ბამბის ნართისაგან:

6111 20 100 00

– – ხელთათმანები, ცალთითები და უთითო თათმანები

6111 20 900 00

– – დანარჩენი

6111 30

– სინთეზური ძაფებისაგან:

6111 30 100 00

– – ხელთათმანები, ცალთითები და უთითო თათმანები

6111 30 900 00

– – დანარჩენი

6111 90

– ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან:

წყვილი
—

წყვილი
—

– – მატყლის ნართისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვის ნართისაგან:
6111 90 110 00

– – – ხელთათმანები, ცალთითები და უთითო თათმანები

წყვილი

6111 90 190 00

– – – დანარჩენი

—

6111 90 900 00

– – დანარჩენი

—

6112

კოსტუმები სპორტული, სათხილამურო და საბანაო, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტრიკოტაჟისა:
– სპორტული კოსტუმები:

6112 11 000 00

– – ბამბის ნართისაგან

ცალი

6112 12 000 00

– – სინთეზური ძაფებისაგან

ცალი

6112 19 000 00

– – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან

ცალი

6112 20 000 00

– სათხილამურო კოსტუმები

—

– საბანაო კოსტუმები მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის:
6112 31

– – სინთეზური ძაფებისაგან:

6112 31 100 00

– – – რეზინის ძაფის შემცველობით 5 მას.% ან მეტი

ცალი

6112 31 900 00

– – – დანარჩენი

ცალი

6112 39

– – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან:

6112 39 100 00

– – – რეზინის ძაფის შემცველობით 5 მას.% ან მეტი

ცალი

6112 39 900 00

– – – დანარჩენი

ცალი

– საბანაო კოსტუმები ქალისა ან გოგონებისათვის:
6112 41

– – სინთეზური ძაფებისაგან:

6112 41 100 00

– – – რეზინის ძაფის შემცველობით 5 მას.% ან მეტი

ცალი

6112 41 900 00

– – – დანარჩენი

ცალი

6112 49

– – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან:

6112 49 100 00

– – – რეზინის ძაფის შემცველობით 5 მას.% ან მეტი

ცალი

6112 49 900 00

– – – დანარჩენი

ცალი

6113 00

ტანსაცმლის საგნები 5903, 5906 ან 5907 სასაქონლო პოზიციის მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტრიკოტაჟის
ტილოსაგან:

6113 00 100 00

– 5906 სასაქონლო პოზიციის მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტრიკოტაჟის ტილოსაგან

—

6113 00 900 00

– დანარჩენი

—

6114

ტანსაცმლის საგნები ტანსაცმელი მანქანით ან ხელით ნაქსოვი დანარჩენი:

6114 20 000 00

– ბამბის ნართისაგან

—

6114 30 000 00

– ქიმიური ძაფებისაგან

—

6114 90 000 00

– ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან

—

კოლგოტები, მაღალყელიანი წინდები, გოლფები, წინდები და წინდის ძირები და წინდის დანარჩენი
6115

ნაწარმი, გადამანაწილებელი წნევის მქონე კომპრესული წინდები (მაგალითად, ვენების ვარიკოზული
გაგანიერებით დაავადებულთათვის) და ფეხსაცმელი ულანჩო, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტრიკოტაჟისა:

6115 10

– გადამანაწილებელი წნევის მქონე კომპრესული წინდები (მაგალითად, ვენების ვარიკოზული
გაგანიერებით დაავადებულთათვის):

6115 10 100 00

– – წინდები ვენების ვარიკოზული გაგანიერებით დაავადებულთათვის სინთეზური ძაფებისაგან

6115 10 900 00

– – დანარჩენი

წყვილი
—

– დანარჩენი კოლგოტები:
6115 21 000 00

– – სინთეზური ძაფებისაგან, ცალმაგი ძაფის წირითი სიმკვრივით 6,7 ტექს-ზე ნაკლები

ცალი

6115 22 000 00

– – სინთეზური ძაფებისაგან, ცალმაგი ძაფის წირითი სიმკვრივით 6,7 ტექსი ან მეტი

ცალი

6115 29 000 00

– – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან

ცალი

6115 30

– ქალის მაღალყელიანი წინდები ან გოლფები, ცალმაგი ძაფის წირითი სიმკვრივით 6,7 ტექს-ზე ნაკლები:
– – სინთეზური ძაფებისაგან:

6115 30 110 00

– – – გოლფები

წყვილი

6115 30 190 00

– – – დანარჩენი

წყვილი

6115 30 900 00

– – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან

წყვილი

– დანარჩენი:
6115 94 000 00

– – მატყლის ნართისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვის ნართისაგან

წყვილი

6115 95 000 00

– – ბამბის ნართისაგან

წყვილი

6115 96

– – სინთეზური ძაფებისაგან:

6115 96 100 00

–

–

–

გოლფები

(გარდა

მაღალყელიანი

წინდებისა

ვენების

ვარიკოზული

გაგანიერებით

დაავადებულთათვის)

წყვილი

– – – დანარჩენი:
6115 96 910 00

– – – – ქალის მაღალყელიანი წინდები

წყვილი

6115 96 990 00

– – – – დანარჩენი

წყვილი

6115 99 000 00

– – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან

წყვილი

6116

ხელთათმანები, ხელჯაგები, უთითო თათმანები, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტრიკოტაჟისა:

6116 10

– პლასტმასითა ან რეზინით გაჟღენთილი ან დაფარული:

6116 10 200 00

– – ხელთათმანები, გაჟღენთილი ან დაფარული რეზინით

წყვილი

6116 10 800 00

– – დანარჩენი

წყვილი

– დანარჩენი:
6116 91 000 00

– – მატყლის ნართისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვის ნართისაგან

წყვილი

6116 92 000 00

– – ბამბის ნართისაგან

წყვილი

6116 93 000 00

– – სინთეზური ძაფებისაგან

წყვილი

6116 99 000 00

– – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან

წყვილი

ტანსაცმლის საკუთნოები, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტრიკოტაჟისა, მზა დანარჩენი; ტანსაცმლის

6117

ნაწილები ან ტანსაცმლის საკუთნოები მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტრიკოტაჟისა:

6117 10 000 00

– შალები, შარფები, კაშნეები, მანტილიები, პირბადეები და ანალოგიური ნაწარმი

6117 80

– საკუთნოები დანარჩენი:

6117 80 100 00

– – მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტრიკოტაჟის, ელასტიური ან დარეზინებული

—

6117 80 800 00

– – დანარჩენი

—

6117 90 000 00

– ნაწილები

—

—

ჯგუფი 62
ტანსაცმელი და ტანსაცმლის საკუთნოები, გარდა მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტრიკოტაჟისა
შენიშვნები:
1. მოცემულ ჯგუფში ჩაირთვება მხოლოდ მზა ნაწარმი, ნებისმიერი ტექსტილის მასალისაგან,
გარდა ბამბისა, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტრიკოტაჟის ნაკეთობების გამოკლებით (გარდა 6212
სასაქონლო პოზიციის ნაწარმისა).
2. მოცემულ ჯგუფში არ ჩაირთვება:
ა) 6309 სასაქონლო პოზიციის ნახმარი ტანსაცმელი ან დანარჩენი ნახმარი ნაწარმი; ან
ბ) ორთოპედიული სამარჯვეები, ქირურგიული ღვედები, არტახები ან ანალოგიური ნაწარმი
(9021 სასაქონლო პოზიცია).
3. 6203 და 6204 სასაქონლო პოზიციებში:

ა). ტერმინი ,,კოსტუმი’’ გულისხმობს ტანსაცმლის ნაკრებს, შემდგარს ორი ან სამი საგნისაგან,
რომელთა წაღმა პირი დამზადებულია იდენტური მასალისაგან და რომელიც შეიცავს:
– ერთ პიჯაკსა ან ჟაკეტს, რომელთა წაღმა პირი, სახელოების გამოკლებით, შედგება ტანის
ზედა ნაწილისათვის განკუთვნილი, ოთხი ან მეტი დეტალისაგან, შესაძლოა დანამატის სახით სადა
ჟილეტითაც, რომლის კალთები შესრულებულია იგივე მასალისაგან, რაც ნაკრების სხვა
კომპონენტების წაღმა პირი, ზურგი კი შესრულებულია იგივე მასალისაგან, რაც ჟაკეტისა ან პიჯაკის
სარჩული; და
– ტანსაცმლის ერთ საგანს, განკუთვნილს ტანის ქვედა ნაწილისათვის და წარმოდგენილს
შარვლის, ბრიჯისა ან შორტის (გარდა საბანაოსი), ქვედატანისა ან ქვედატანი-შარვლის სახით,
თასმებისა ან გულსაფრების გარეშე.
,,კოსტუმის’’ ყველა კომპონენტი შესრულებული უნდა იყოს ერთნაირი ხლართის, ერთიანი
ფერისა და შემადგენლობის ქსოვილისაგან; ისინი აგრეთვე უნდა იყვნენ ერთნაირი ფასონისა და
შესაბამისი ან თავსებადი ზომისა. მაგრამ ამ კომპონენტებს შეიძლება ჰქონდეთ კანტი (ნაკერში
ჩაკერებული ქსოვილის ზოლი) სხვა მასალისაგან.
თუ ტანსაცმლის რამოდენიმე ცალკეული საგანი, განკუთვნილი ტანის ქვედა ნაწილისათვის
(მაგალითად, ორი წყვილი შარვალი ან შარვალი და შორტი ან ქვედატანი ან ქვედატანი-შარვალი და
შარვალი), წარმოდგენილია ერთად, მაშინ კოსტუმის ქვედა ნაწილისათვის განკუთვნილ
კომპონენტად უნდა იყოს ერთი წყვილი შარვალი ან ქალებისა ან გოგონების კოსტუმების
შემთხვევაში,

–

ქვედატანი

ან

ქვედატანი-შარვალი,

ტანსაცმლის

დანარჩენი

საგნები

კლასიფიცირდება ცალკე.
ტერმინი ,,კაცის კოსტუმი’’ აღნიშნავს ტანსაცმლის საგნების შემდეგ ნაკრებებს, მიუხედავად
იმისა, აკმაკოფილებენ თუ არა ისინი ყველა ზემოთ ჩამოთვლილ პირობებს:
– დილის კოსტუმი, რომელიც შედგება ქვემოთ მომრგვალებული კალთებიანი ერთტონური
პიჯაკისა (ვიზიტურა) და ზოლიანი შარვლისაგან;
– საღამოს კოსტუმი (ფრაკი), ჩვეულებრივ შავი ქსოვილისაგან, რომლის პიჯაკიც შედარებით
მოკლეა წინიდან, არ იკვრება და აქვს თეძოებამდე წინიდან შემოკლებული ვიწრო კალთები და უკან
ჩამოშვებული ფალდები;
– კოსტუმი, რომელშიც სმოკინგი-პიჯაკი იგივე ფასონისაა, რაც ჩვეულებრივი პიჯაკები
(ამასთან, პერანგი წინიდან შესაძლოა უფრო გახსნილი რჩებოდეს), მაგრამ პრიალა ნატურალური ან
ხელოვნური აბრეშუმის ლაცკანების მქონე.
ბ). ტერმინი ,,კომპლექტი’’ ნიშნავს ტანსაცმლის ნაკრებს (გარდა 6207 ან 6208 სასაქონლო
პოზიციის კოსტუმისა და ნაწარმისა), შემდგარს რამოდენიმე საგნისაგან, დამზადებულს იდენტური
მასალისაგან, განკუთვნილი საცალო ვაჭრობისათვის და რომელიც შეიცავს:
– ტანსაცმლის ერთ საგანს, განკუთვნილს ტანის ზედა ნაწილისათვის, ჟილეტების გარდა,
რომლებიც ასევე შეიძლება წარმოადგენდნენ ტანსაცმლის მეორე საგანს ტანის ზედა ნაწილისათვის;
და
– ტანსაცმლის ერთ ან ორ განსხვავებულ საგანს, განკუთვნილს ტანის ქვედა ნაწილისათვის და
წარმოდგენილს შარვლის, გულსაფრიანი და თასმებიანი კომბინეზონების, ბრიჯების, შორტების
(საბანაოს გარდა), ქვედატანისა ან ქვედატანი-შარვლის სახით.
კომპლექტის ყველა კომპონენტი უნდა იყოს ერთნაირი ხლართის სახის, ფერისა და
შემადგენლობის მასალებისაგან; ისინი უნდა იყვნენ შესაბამისი ან შეთავსებადი ზომისა. ტერმინი
,,კომპლექტი’’ არ ეხება 6211 სასაქონლო პოზიციის სპორტულ და სათხილამურო კოსტუმებს.
4. 6209 სასაქონლო პოზიციაში:

ა) ტერმინი ,,საბავშვო ტანსაცმელი და მისი საკუთნოები’’ აღნიშნავს ნაწარმს არა უმეტეს 86 სმ
სიმაღლის ბავშვებისათვის;
ბ) ნაწარმი, რომელიც ერთი შეხედვით შეიძლება ჩაირთოს როგორც 6209 სასაქონლო
პოზიციაში, ასევე მოცემული ჯგუფის სხვა სასაქონლო პოზიციებში, უნდა ჩაირთოს 6209
სასაქონლო პოზიციაში.
5. ტანსაცმლის საგნები, რომლებიც ერთი შეხედვით შეიძლება ჩაირთონ როგორც 6210
სასაქონლო პოზიციაში, ასევე მოცემული ჯგუფის სხვა სასაქონლო პოზიციებში, გარდა 6209
სასაქონლო პოზიციისა, უნდა ჩაირთონ 6210 სასაქონლო პოზიციაში.
6. 6211 სასაქონლო პოზიციაში ტერმინი ,,სათხილამურო კოსტუმები’’ აღნიშნავს ტანსაცმელს
ან ტანსაცმლის საგნების ნაკრებებს, რომლების იდენტიფიცირება შეიძლება გარეგნული
შეხედულებითა და ქსოვილის ფაქტურით, როგორც განკუთვნილის ძირითადად თხილამურებზე
(სარბენ ან სამთო) სასრიალოთ. ისინი შედგებიან:
ა) ,,სათხილამურო კომბინეზონისაგან’’, ე.ი. ტანსაცმლის ერთი საგნისაგან, რომელიც
განკუთვნილია სხეულის ზედა და ქვედა ნაწილებისათვის; გარდა სახელოებისა და საყელოსადმი
დამატების სახით, სათხილამურო კომბინეზონს შეიძლება ჰქონდეს ჯიბეები ან პაჭანაკები; ან
ბ) ,,სათხილამურო კომპლექტისაგან’’, ე.ი. საცალო ვაჭრობისათვის განკუთვნილი, ორი ან სამი
საგნისაგან შემდგარი ტანსაცმლის ნაკრებისაგან, .რომელიც შეიცავს:
– ტანსაცმლის ერთ საგანს, როგორიცაა კაპიუშონიანი ქურთუკი, საქარე ან საშტორმო
ქურთუკი, ან ანალოგიური ნაწარმი ,,ელვა’’ შესაკრავით, შესაძლებელია დაემატებითი უსახლებო
ზედატანით; და
– ერთ წყვილ შარვალს, რომელიც შეიძლება იყოს წელს ზემოთ ან წელს ქვემოთ, ერთ წყვილ
ბრიჯებსა ან ერთ კომბინეზონს გულსაფრითა და თასმებით.
,,სათხილამური

კომპლექტი’’

შეიძლება

აგრეთვე

შედგებოდეს

ზემოთ

(ა)

პუნქტში

მოხსენიებულის მსგავსი კომბინეზონისა და დალიანდაგებული უსახლებო ზედატანისაგან,
რომელიც კომბინეზონის ზემოდან იცმევა.
,,სათხილამური კომპლექტის’’ ყველა კომპონენტი შესრულებული უნდა იყოს ერთნაირი
ხლართის, სახისა და შემადგენლობის, ერთნაირი ან სხვადასხვა ფერის მასალისაგან; ისინი აგრეთვე
უნდა იყვნენ შესაბამისი ან შეთავსებადი ზომისა.
7. შარფები და მათი მსგავსი საგნები, კვადრატული ან კვადრატულთან მიახლოებული,
რომელთა არცერთი გვერდის სიგრძე არ აღემატება 60 სმ-ს, უნდა კლასიფიცირებულ იყვნენ
როგორც თავსაფარები (6213 სასაქონლო პოზიცია). თავსაფარები, რომელთა ნებისმიერი გვერდის
სიგრძე 60 სმ-ზე მეტია, უნდა ჩაირთოს 6214 სასაქონლო პოზიციაში.
8. მოცემული ჯგუფის ტანსაცმლის საგნები, რომლებიც იკვრებიან წინ მარცხნიდან მარჯვნივ,
უნდა განიხილებოდნენ, როგორც მამაკაცისა ან ბიჭის ტანსაცმელი, ხოლო ტანსაცმლის საგნები,
რომლებიც იკვრებიან წინ მარჯვნიდან მარცხნივ, – განიხილება, როგორც ქალისა ან გოგონას
ტანსაცმელი. ეს წესები არ გამოიყენება, თუ ტანსაცმლის გამოჭრილობანათლად მიუთითებს ერთი
ან მეორე სქესისადმი მათ კუთვნილებას.
ტანსაცმლის საგნები, რომლებიც არ შეიძლება ცალსახად მიეკუთვნონ მამაკაცისა ან ბიჭის
ტანსაცმელს, ან ქალისა ან გოგონას ტანსაცმელს, უნდა ჩაირთოს იმ სასაქონლო პოზიციაში,
რომელშიც შედის ქალისა ან გოგონას ტანსაცმელი.
9. მოცემული ჯგუფის ნაწარმი შეიძლება დამზადებული იყოს ლითონის ძაფისაგან.
დამატებითი შენიშვნები:

1. ამ ჯგუფის 3ბ შენიშვნის გამოსაყენებლად კომპლექტის კომპონენტები დამზადებული უნდა
იყოს მთლიანად ერთი და იგივე მასალისაგან, მითითებული შენიშვნის სხვა მოთხოვნების
შესაბამისობის პირობით.
ამ მიზნებისათვის გამოსაყენებელი მასალა შეიძლება იყოს გაუთეთრებელი, გათეთრებული,
შეღებილი, სხვადასხვა ფერის ნართისაგან ან Dდაბეჭდილი.
ტანსაცმლის საგნების ნაკრებები არ უნდა განიხილებოდნენ, როგორც კომპლექტები, თუ მათი
კომპონენტები დამზადებულია სხვადასხვა მასალებისაგან, მაშინაც კი, თუ განსხვავება მხოლოდ
ფერშია.
კომპლექტის ყველა კომპონენტი Aსაცალო ვაჭრობისათვის წარმოდგენილი უნდა იყოს
ერთად, როგორც ერთიანი ნაწარმი. Aასეთი ერთიანი ნაწარმის თითეული კომპონენტის
ინდივიდუალური შეფუთვა ან ცალ-ცალკე ეტიკეტირება არ მოქმედებს მის, როგორც კომპლექტის
განხილვაზე.
2. 6909 და 6216 სასაქონლო პოზიციებში ჩაირთვება პლასტმასითა ან რეზინით გაჟღენთილი
ან დაფარული ხელთათმანები, ხელჯაგები და უთითო თათმანები, მაშინაც კი, თუ ისინი:
– 5903 ან 5906 სასაქონლო პოზიციის პლასტმასითა ან რეზინით გაჟღენთილი ან დაფარული
ტექსტილის (მანქანითა ან ხელით ნაქსოვი ტრიკოტაჟის ტილოსაგან განსხვაავებული) მასალისაგან;
– დამზადებულია გაუჟღენთავი ან დაუფარავი ტექსტილის (მანქანით ან ხელით ნაქსოვი
ტრიკოტაჟის ტილოსაგან განსხვავებული) მასალისაგან და შემდგომ გაჟღენთილია და დაფარულია
პლასტმასითა ან რეზინით.
იმ შემთხვევაში, როდესაც ტექსტილის მასალა (მანქანითა ან ხელით ნაქსოვი ტრიკოტაჟის
ტილოსაგან

განსხვავებული)

განკუთვნილია

მხოლოდ

არმირებისათვის,

ხელთათმანები,

ხელჯაგები ან უთითო თათმანები, გაჟღენთილი ან დაფარული ფოროვანი პლასტმასითა ან
ფოროვანი რეზინით, მიეკუთვნება 39 ან 40 ჯგუფს, მაშინაც კი, თუ ისინი დამზადებულია მანქანით
ან ხელით ნაქსოვ გაუჟღენთავ ან დაუფარავ ტექსტილის მასალისაგან (მანქანითა ან ხელით ნაქსოვი
ტრიკოტაჟის ტილოსაგან განსხვავებული) და შემდგომ გაჟღენთილია ან დაფარული ფოროვანი
პლასტმასითა ან ფოროვანი რეზინით (59-ე ჯგუფის 2ა(5) და 4 შენიშვნები).
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

პალტოები, მოკლე პალტოები, მოსასხამები, ლაბადები, ქურთუკები (სათხილამუროს ჩათვლით),
6201

საქარე, საშტორმო ქურთუკები და ანალოგიური ნაწარმი მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის, გარდა 6203
სასაქონლო პოზიციის ნაწარმისა:
– პალტოები, მოკლე პალტოები, მოსასხამები, ლაბადები და ანალოგიური ნაწარმი:

6201 11 000 00

– – მატყლის ნართისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვის ნართისაგან

ცალი

6201 12

– – ბამბის ნართისაგან:

6201 12 100 00

– – – ერთი ნაკეთობის მასით არა უმეტეს 1 კგ-ისა

ცალი

6201 12 900 00

– – – ერთი ნაკეთობის მასით 1 კგ-ზე მეტი

ცალი

6201 13

– – ქიმიური ძაფებისაგან:

6201 13 100 00

– – – ერთი ნაკეთობის მასით არა უმეტეს 1 კგ-ისა

ცალი

6201 13 900 00

– – – ერთი ნაკეთობის მასით 1 კგ-ზე მეტი

ცალი

6201 19 000 00

– – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან

ცალი

– დანარჩენი:
6201 91 000 00

– – მატყლის ნართისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვის ნართისაგან

ცალი

6201 92 000 00

– – ბამბის ნართისაგან

ცალი

6201 93 000 00

– – ქიმიური ძაფებისაგან

ცალი

6201 99 000 00

– – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან

ცალი

პალტოები, მოკლე პალტოები, მოსასხამები, ლაბადები, ქურთუკები (სათხილამუროს ჩათვლით),
6202

საქარე, საშტორმო ქურთუკები და ანალოგიური ნაწარმი ქალისა ან გოგონებისათვის, გარდა 6204
სასაქონლო პოზიციის ნაწარმისა:
– პალტოები, მოკლე პალტოები, მოსასხამები, ლაბადები და ანალოგიური ნაწარმი:

6202 11 000 00

– – მატყლის ნართისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვის ნართისაგან

ცალი

6202 12

– – ბამბის ნართისაგან:

6202 12 100 00

– – – ერთი ნაკეთობის მასით არა უმეტესი 1 კგ-ისა

ცალი

6202 12 900 00

– – – ერთი ნაკეთობის მასით 1 კგ-ზე მეტი

ცალი

6202 13

– – ქიმიური ძაფებისაგან:

6202 13 100 00

– – – ერთი ნაკეთობის მასით არა უმეტესი 1 კგ-ისა

ცალი

6202 13 900 00

– – – ერთი ნაკეთობის მასით 1 კგ-ზე მეტი

ცალი

6202 19 000 00

– – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან

ცალი

– დანარჩენი:
6202 91 000 00

– – მატყლის ნართისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვის ნართისაგან

ცალი

6202 92 000 00

– – ბამბის ნართისაგან

ცალი

6202 93 000 00

– – ქიმიური ძაფებისაგან

ცალი

6202 99 000 00

– – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან

ცალი

6203

კოსტუმები, კომპლექტები, პიჯაკები, ბლაიზერები, შარვლები, გულსაფრიანი და თასმებიანი
კომბინეზონები, ბრიჯები და შორტები (საბანაოს გარდა), მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის:
– კოსტუმები:

6203 11 000 00

– – მატყლის ნართისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვის ნართისაგან

ცალი

6203 12 000 00

– – სინთეზური ძაფებისაგან

ცალი

6203 19

– – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან:

6203 19 100 00

– – – ბამბის ნართისაგან

ცალი

6203 19 300 00

– – – ხელოვნური ძაფებისაგან

ცალი

6203 19 900 00

– – – დანარჩენი

ცალი

– კომპლექტები:
6203 22

– – ბამბის ნართისაგან:

6203 22 100 00

– – – საწარმოო და პროფესიული

ცალი

6203 22 800 00

– – – დანარჩენი

ცალი

6203 23

– – სინთეზური ძაფებისაგან:

6203 23 100 00

– – – საწარმოო და პროფესიული

ცალი

6203 23 800 00

– – – დანარჩენი

ცალი

6203 29

– – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან:
– – – ხელოვნური ძაფებისაგან:

6203 29 110 00

– – – – საწარმოო და პროფესიული

ცალი

6203 29 180 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

6203 29 300 00

– – – მატყლის ნართისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვის ნართისაგან

ცალი

6203 29 900 00

– – – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან

ცალი

– პიჯაკები და ბლაიზერები:
6203 31 000 00

– – მატყლის ნართისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვის ნართისაგან

ცალი

6203 32

– – ბამბის ნართისაგან:

6203 32 100 00

– – – საწარმოო და პროფესიული

ცალი

6203 32 900 00

– – – დანარჩენი

ცალი

6203 33

– – სინთეზური ძაფებისაგან:

6203 33 100 00

– – – საწარმოო და პროფესიული

ცალი

6203 33 900 00

– – – დანარჩენი

ცალი

6203 39

– – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან:
– – – ხელოვნური ძაფებისაგან:

6203 39 110 00

– – – – საწარმოო და პროფესიული

ცალი

6203 39 190 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

6203 39 900 00

– – – დანარჩენი

ცალი

– შარვლები, გულსაფრიანი და თასმებიანი კომბინეზონები, ბრიჯები და შორტები:
6203 41

– – მატყლის ნართისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვის ნართისაგან:

6203 41 100 00

– – – შარვლები და ბრიჯები

ცალი

6203 41 300 00

– – – გულსაფრიანი და თასმებიანი კომბინეზონები

ცალი

6203 41 900 00

– – – დანარჩენი

ცალი

6203 42

– – ბამბის ნართისაგან:
– – – შარვლები და ბრიჯები:

6203 42 110 00

– – – – საწარმოო და პროფესიული

ცალი

– – – – დანარჩენი:
6203 42 310 00

– – – – – დენიმისა ან ჯინსის ქსოვილისაგან

ცალი

6203 42 330 00

– – – – – გასაჭრელ ხაოიანი ველვეტ-კორდისაგან

ცალი

6203 42 350 00

– – – – – დანარჩენი

ცალი

– – – გულსაფრიანი და თასმებიანი კომბინეზონები:
6203 42 510 00

– – – – საწარმოო და პროფესიული

ცალი

6203 42 590 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

6203 42 900 00

– – – დანარჩენი

ცალი

6203 43

– – სინთეზური ძაფებისაგან:
– – – შარვლები და ბრიჯები:

6203 43 110 00

– – – – საწარმოო და პროფესიული

ცალი

6203 43 190 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

– – – გულსაფრიანი და თასმებიანი კომბინეზონები:
6203 43 310 00

– – – – საწარმოო და პროფესიული

ცალი

6203 43 390 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

6203 43 900 00

– – – დანარჩენი

ცალი

6203 49

– – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან:
– – – ხელოვნური ძაფებისაგან:
– – – – შარვლები და ბრიჯები:

6203 49 110 00

– – – – – საწარმოო და პროფესიული

ცალი

6203 49 190 00

– – – – – დანარჩენი

ცალი

– – – – გულსაფრიანი და თასმებიანი კომბინეზონები:
6203 49 310 00

– – – – – საწარმოო და პროფესიული

ცალი

6203 49 390 00

– – – – – დანარჩენი

ცალი

6203 49 500 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

6203 49 900 00

– – – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან

ცალი

კოსტუმები, კომპლექტები, ჟაკეტები, ბლაიზერები, კაბები, ქვედატანები, ქვედატანი-შარვლები,
6204

შარვლები, გულსაფრიანი და თასმებიანი კომბინეზონები, ბრიჯები და შორტები (საბანაოს გარდა),
ქალისა ან გოგონებისათვის:
– კოსტუმები:

6204 11 000 00

– – მატყლის ნართისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვის ნართისაგან

ცალი

6204 12 000 00

– – ბამბის ნართისაგან

ცალი

6204 13 000 00

– – სინთეზური ძაფებისაგან

ცალი

6204 19

– – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან:

6204 19 100 00

– – – ხელოვნური ძაფებისაგან

ცალი

6204 19 900 00

– – – დანარჩენი

ცალი

– კომპლექტები:
6204 21 000 00

– – მატყლის ნართისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვის ნართისაგან

ცალი

6204 22

– – ბამბის ნართისაგან:

6204 22 100 00

– – – საწარმოო და პროფესიული

ცალი

6204 22 800 00

– – – დანარჩენი

ცალი

6204 23

– – სინთეზური ძაფებისაგან:

6204 23 100 00

– – – საწარმოო და პროფესიული

ცალი

6204 23 800 00

– – – დანარჩენი

ცალი

6204 29

– – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან:
– – – ხელოვნური ძაფებისაგან:

6204 29 110 00

– – – – საწარმოო და პროფესიული

ცალი

6204 29 180 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

6204 29 900 00

– – – დანარჩენი

ცალი

– ჟაკეტები და ბლაიზერები:
6204 31 000 00

– – მატყლის ნართისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვის ნართისაგან

ცალი

6204 32

– – ბამბის ნართისაგან:

6204 32 100 00

– – – საწარმოო და პროფესიული

ცალი

6204 32 900 00

– – – დანარჩენი

ცალი

6204 33

– – სინთეზური ძაფებისაგან:

6204 33 100 00

– – – საწარმოო და პროფესიული

ცალი

6204 33 900 00

– – – დანარჩენი

ცალი

6204 39

– – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან:
– – – ხელოვნური ძაფებისაგან:

6204 39 110 00

– – – – საწარმოო და პროფესიული

ცალი

6204 39 190 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

6204 39 900 00

– – – დანარჩენი

ცალი

– კაბები:
6204 41 000 00

– – მატყლის ნართისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვის ნართისაგან

ცალი

6204 42 000 00

– – ბამბის ნართისაგან

ცალი

6204 43 000 00

– – სინთეზური ძაფებისაგან

ცალი

6204 44 000 00

– – ხელოვნური ძაფებისაგან

ცალი

6204 49

– – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან:

6204 49 100 00

– – – აბრეშუმის ძაფებისგან ან აბრეშუმის ნარჩენების ნართისგან

ცალი

6204 49 900 00

– – – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან

ცალი

– ქვედატანები და ქვედატანი-შარვლები:
6204 51 000 00

– – მატყლის ნართისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვის ნართისაგან

ცალი

6204 52 000 00

– – ბამბის ნართისაგან

ცალი

6204 53 000 00

– – სინთეზური ძაფებისაგან

ცალი

6204 59

– – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან:

6204 59 100 00

– – – ხელოვნური ძაფებისაგან

ცალი

6204 59 900 00

– – – დანარჩენი

ცალი

– შარვლები, გულსაფრიანი და თასმებიანი კომბინეზონები, ბრიჯები და შორტები:
6204 61

– – მატყლის ნართისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვის ნართისაგან:

6204 61 100 00

– – – შარვლები და ბრიჯები

ცალი

6204 61 850 00

– – – დანარჩენი

ცალი

6204 62

– – ბამბის ნართისაგან:
– – – შარვლები და ბრიჯები:

6204 62 110 00

– – – – საწარმოო და პროფესიული

ცალი

– – – – დანარჩენი:
6204 62 310 00

– – – – – დენიმისა ან ჯინსის ქსოვილი

ცალი

6204 62 330 00

– – – – – გასაჭრელ ხაოიანი ველვეტ-კორდისაგან

ცალი

6204 62 390 00

– – – – – დანარჩენი

ცალი

– – – გულსაფრიანი და თასმებიანი კომბინეზონები:
6204 62 510 00

– – – – საწარმოო და პროფესიული

ცალი

6204 62 590 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

6204 62 900 00

– – – დანარჩენი

ცალი

6204 63

– – სინთეზური ძაფებისაგან:
– – – შარვლები და ბრიჯები:

6204 63 110 00

– – – – საწარმოო და პროფესიული

ცალი

6204 63 180 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

– – – გულსაფრიანი და თასმებიანი კომბინეზონები:
6204 63 310 00

– – – – საწარმოო და პროფესიული

ცალი

6204 63 390 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

6204 63 900 00

– – – დანარჩენი

ცალი

6204 69

– – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან:
– – – ხელოვნური ძაფებისაგან:
– – – – შარვლები და ბრიჯები:

6204 69 110 00

– – – – – საწარმოო და პროფესიული

ცალი

6204 69 180 00

– – – – – დანარჩენი

ცალი

– – – – გულსაფრიანი და თასმებიანი კომბინეზონები:
6204 69 310 00

– – – – – საწარმოო და პროფესიული

ცალი

6204 69 390 00

– – – – – დანარჩენი

ცალი

6204 69 500 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

6204 69 900 00

– – – დანარჩენი

ცალი

6205

პერანგები მამაკაცისა და ბიჭებისათვის:

6205 20 000 00

– ბამბის ნართისაგან

ცალი

6205 30 000 00

– ქიმიური ძაფებისაგან

ცალი

6205 90

– ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან:

6205 90 100 00

– – სელის ბოჭკოებისა ან რამის ბოჭკოსაგან

ცალი

6205 90 800 00

– – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან

ცალი

6206

ბლუზები და ბლუზონები ქალისა ან გოგონებისათვის:

6206 10 000 00

– აბრეშუმის ძაფებისა ან აბრეშუმის ნარჩენების ნართისაგან

ცალი

6206 20 000 00

– მატყლის ნართისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვის ნართისაგან

ცალი

6206 30 000 00

– ბამბის ნართისაგან

ცალი

6206 40 000 00

– ქიმიური ძაფებისაგან

ცალი

6206 90

– ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან:

6206 90 100 00

– – სელის ბოჭკოებისა ან რამის ბოჭკოსაგან

ცალი

6206 90 900 00

– – დანარჩენი

ცალი

6207

მაისურები, ფუფაიკები და ზედა საცვალები დანარჩენი, კალსონები, ტრუსები, ღამის პერანგები,
პიჟამები, საბანაო და საშინაო ხალათები და ანალოგიური ნაწარმი მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის:
– კალსონები და ტრუსები:

6207 11 000 00

– – ბამბის ნართისაგან

ცალი

6207 19 000 00

– – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან

ცალი

– ღამის პერანგები და პიჟამები:
6207 21 000 00

– – ბამბის ნართისაგან

ცალი

6207 22 000 00

– – ქიმიური ძაფებისაგან

ცალი

6207 29 000 00

– – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან

ცალი

– დანარჩენი:
6207 91 000 00

– – ბამბის ნართისაგან

6207 99

– – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან:

6207 99 100 00

– – – ქიმიური ძაფებისგან

—

6207 99 900 00

– – – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან

—

—

მაისურები, ფუფაიკები და ზედა საცვალები დანარჩენი, კომბინაციები, შიდა ქვედატანები, ტრუსები,
6208

პანტალონები, ღამის პერანგები, პიჟამები, პენუარები, საბანაო და საშინაო ხალათები და ანალოგიური
ნაწარმი ქალისა ან გოგონებისათვის:
– კომბინაციები და შიდა ქვედატანები:

6208 11 000 00

– – ქიმიური ძაფებისაგან

ცალი

6208 19 000 00

– – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან

ცალი

– ღამის პერანგები და პიჟამები:
6208 21 000 00

– – ბამბის ნართისაგან

ცალი

6208 22 000 00

– – ქიმიური ძაფებისაგან

ცალი

6208 29 000 00

– – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან

ცალი

– დანარჩენი:
6208 91 000 00

– – ბამბის ნართისაგან

6208 92 000 00

– – ქიმიური ძაფებისაგან

—

6208 99 000 00

– – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან

—

6209

საბავშვო ტანსაცმელი და მისი საკუთნოები:

6209 20 000 00

– ბამბის ნართისაგან

—

6209 30 000 00

– სინთეზური ძაფებისაგან

—

6209 90

– ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან:

6209 90 100 00

– – მატყლის ნართისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვის ნართისაგან

—

6209 90 900 00

– – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან

—

6210

ცალი

ტანსაცმლის საგნები, დამზადებული 5602, 5603, 5903, 5906 ან 5907 სასაქონლო პოზიციის
მასალებისაგან:

6210 10

– 5602 ან 5603 სასაქონლო პოზიციის მასალებისაგან:

6210 10 100 00

– – 5602 სასაქონლო პოზიციის მასალებისაგან

—

– – 5603 სასაქონლო პოზიციის მასალებისაგან:
6210 10 920 00

– – – ერთჯერადი ხალათები, განკუთვნილი პაციენტებისთვის ან მედ-პერსონალისთვის ქირურგიული
პროცედურების ჩატარების დროს

—

6210 10 980 00

– – – დანარჩენი

6210 20 000 00

– ტანსაცმლის საგნები დანარჩენი, 6201 11 – 6201 19 სუბპოზიციებში მითითებული ტიპისა

ცალი

6210 30 000 00

– ტანსაცმლის საგნები დანარჩენი, 6202 11 – 6202 19 სუბპოზიციებში მითითებული ტიპისა

ცალი

6210 40 000 00

– ტანსაცმლის საგნები დანარჩენი, მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის

—

6210 50 000 00

– ტანსაცმლის საგნები დანარჩენი, ქალის ან გოგონებისათვის

—

6211

კოსტუმები სპორტული, სათხილამურო და საბანაო; ტანსაცმლის საგნები დანარჩენი:

—

– საბანაო კოსტუმები:
6211 11 000 00

– – მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის

ცალი

6211 12 000 00

– – ქალისა ან გოგონებისათვის

ცალი

6211 20 000 00

– სათხილამურო კოსტუმები

ცალი

– ტანსაცმლის საგნები დანარჩენი, მამაკაცისა ან ბიჭებისათვის:

6211 32

– – ბამბის ნართისაგან:

6211 32 100 00

– – – საწარმოო და პროფესიული ტანსაცმელი

—

– – – სპორტული კოსტუმები სარჩულით:
6211 32 310 00

– – – – წაღმა პირიდან ერთი და იგივე მასალისაგან

ცალი

– – – – დანარჩენი:
6211 32 410 00

– – – – – ზედა ნაწილები

ცალი

6211 32 420 00

– – – – – ქვედა ნაწილები

ცალი

6211 32 900 00

– – – დანარჩენი

6211 33

– – ქიმიური ძაფებისაგან:

6211 33 100 00

– – – საწარმოო და პროფესიული ტანსაცმელი

—

—

– – – სპორტული კოსტუმები სარჩულით:
6211 33 310 00

– – – – წაღმა პირდან ერთი და იგივე მსალისაგან

ცალი

– – – – დანარჩენი:
6211 33 410 00

– – – – – ზედა ნაწილები

ცალი

6211 33 420 00

– – – – – ქვედა ნაწილები

ცალი

6211 33 900 00

– – – დანარჩენი

—

6211 39 000 00

– – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან

—

– ტანსაცმლის საგნები დანარჩენი, ქალისა ან გოგონებისათვის:
6211 42
6211 42 100 00

– – ბამბის ნართისაგან:
– – – წინსაფრები, კომბინეზონები, სპეცტანსაცმელი და სხვა საწარმოო და პროფესიული ტანსაცმელი
(გამოსადეგი ან გამოუსადეგარი საშინაო გამოყენებისათვის)

—

– – – სპორტული კოსტუმები სარჩულით:
6211 42 310 00

– – – – წაღმა პირიდან ერთი და იგივე მასალისაგან

ცალი

– – – – დანარჩენი:
6211 42 410 00

– – – – – ზედა ნაწილები

ცალი

6211 42 420 00

– – – – – ქვედა ნაწილები

ცალი

6211 42 900 00

– – – დანარჩენი

6211 43

– – ქიმიური ძაფებისაგან:

6211 43 100 00

– – – წინსაფრები, კომბინეზონები, სპეცტანსაცმელი და სხვა საწარმოო და პროფესიული ტანსაცმელი
(გამოსადეგი ან გამოუსადეგარი საშინაო გამოყენებისათვის)

—

—

– – – სპორტული ტანსაცმელი სარჩულით:
6211 43 310 00

– – – – წაღმა პირიდან ერთი და იგივე მასალისაგან

ცალი

– – – – დანარჩენი:
6211 43 410 00

– – – – – ზედა ნაწილები

ცალი

6211 43 420 00

– – – – – ქვედა ნაწილები

ცალი

6211 43 900 00

– – – დანარჩენი

—

6211 49 000 00

– – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან

—

6212

ბიუსტჰალტერები, ქამრები, კორსეტები, აჭიმები, წვივსაკრავები და ანალოგიური ნაწარმი და მათი
ნაწილები, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტრიკოტაჟისა, ან არატრიკოტაჟისა:

6212 10

– ბიუსტჰალტერები:

6212 10 100 00

– – ნაკრებში, ბიუსტჰალტერისა და ტრუსებისაგან შემდგარი, განკუთვნილი საცალო ვაჭრობისათვის

ცალი

6212 10 900 00

– – დანარჩენი

ცალი

6212 20 000 00

– ქამრები, ქამარი-ტრუსები

ცალი

6212 30 000 00

– გრაციები

ცალი

6212 90 000 00

– დანარჩენი

—

6213

ცხვირსახოცები და პატარა თავსაფრები:

6213 20 000 00

– ბამბის ნართისაგან

ცალი

6213 90 000 00

– ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან

ცალი

6214

შალები, შარფები, კაშნეები, მანტილიები, ვუალები და ანალოგიური ნაწარმი:

6214 10 000 00

– აბრეშუმის ძაფებისა ან აბრეშუმის ნარჩენების ნართისაგან

ცალი

6214 20 000 00

– მატყლის ნართისა ან ცხოველების წმინდა ბეწვის ნართისაგან

ცალი

6214 30 000 00

– სინთეზური ძაფებისაგან

ცალი

6214 40 000 00

– ხელოვნური ძაფებისაგან

ცალი

6214 90 000 00

– ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან

ცალი

6215

ჰალსტუხები, ჰალსტუხი-პეპლები და ყელსახვევები:

6215 10 000 00

– აბრეშუმის ძაფებისაგან ან აბრეშუმის ნარჩენების ნართისაგან

ცალი

6215 20 000 00

– ქიმიური ძაფებისაგან

ცალი

6215 90 000 00

– ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან

ცალი

6216 00 000 00

ხელთათმანები, ხელჯაგები და უთითო თათმანები

—

ტანსაცმლის მზა საკუთნოები დანარჩენი; ტანსაცმლის ნაწილები ან საკუთნოები, გარდა 6212

6217

სასაქონლო პოზიციაში ჩართულებისა:

6217 10 000 00

– საკუთნოები

—

6217 90 000 00

– ნაწილები

—

ჯგუფი 63
ტექსტილის დანარჩენი მზა ნაწარმი; ნაკრებები; ნახმარი ტანსაცმელი და ტექსტილის ნაწარმი;
ძონძები

შენიშვნები:
1. I ქვეჯგუფში ჩაირთვება მხოლოდ მზა ნაწარმი ნებისმიერი ტექსტილის მასალისაგან.
2. I ქვეჯგუფში არ ჩაირთვება:
ა) 56–62 ჯგუფების საქონელი; ან
ბ) 6309 სასაქონლო პოზიციის ნახმარი ტანსაცმელი ან დანარჩენი ნაწარმი.
3. 6309 სასაქონლო პოზიციაში ჩაირთვება მხოლოდ შემდეგი საქონელი:
ა) ნაწარმი ტექსტილის მასალებისაგან:
- ტანსაცმელი და ტანსაცმლის საკუთნოები და მათი ნაწილები;
- საბნები და პლედები სამგზავრო;
- ლოგინის, სასადილო, ტუალეტისა და სამზარეულოს თეთრეული;
- დეკორატიული ნაწარმი, 5701–5705 სასაქონლო პოზიციის ხალიჩებისა და 5805 სასაქონლო
პოზიციის ხელით ნაქსოვი გობელენების გამოკლებით.
ბ) ფეხსაცმელი და თავსაბურავები ნებისმიერი მასალისაგან, გარდა აზბესტისა.
მოცემულ სასაქონლო პოზიციაში ჩასართავად ზემოთ აღნიშნული ნაწარმი უნდა პასუხობდეს
შემდეგ ორ მოთხოვნას:
- უნდა ჰქონდეს საკმაო ცვეთის ნიშნები; და
- უნდა მიეწოდებოდეს ნაყარი სახით ან ფუთებით, ტომრებით ან ანალოგიურ საფუთავებში.
შენიშვნები სუბპოზიციებისთვის:
1. 6304 20 სუბპოზიცია მოიცავს ნაწარმს, დამზადებულს ტრკოტაჟის ქსოვილის ფუძეზე
გაჟღენთილს

ან

დაფარულს

ალფა-ციპერმეტრინით

(ISO),

ქლორფენაპირით

(ISO),

დელტამეტრინით (INN, ISO), ლამბა-ციჰალოტრინით (ISO), პერმეტრინით (ISO) ან პირიმიფოსმეთილით (ISO).

დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

I. ტექსტილის მზა ნაწარმი დანარჩენი
6301

საბნები და პლედები სამგზავრო:

6301 10 000 00

– ელექტრული საბნები

6301 20

ცალი

– საბნები (გარდა ელექტრულისა) და პლედები სამგზავრო მატყლის ნართისა ან ცხოველების წმინდა
ბეწვის ნართისაგან:

6301 20 100 00

– – მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტრიკოტაჟისა

ცალი

6301 20 900 00

– – დანარჩენი

ცალი

6301 30

– საბნები (გარდა ელექტრულისა) და პლედები სამგზავრო ბამბის ნართისაგან:

6301 30 100 00

– – მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტრიკოტაჟისა

ცალი

6301 30 900 00

– – დანარჩენი

ცალი

6301 40

– საბნები (გარდა ელექტრულისა) და პლედები სამგზავრო სინთეზური ძაფებისაგან:

6301 40 100 00

– – მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტრიკოტაჟისა

ცალი

6301 40 900 00

– – დანარჩენი

ცალი

6301 90

– საბნები და პლედები სამგზავრო დანარჩენი:

6301 90 100 00

– – მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტრიკოტაჟისა

ცალი

6301 90 900 00

– – დანარჩენი

ცალი

6302

ლოგინის, მაგიდის, ტუალეტისა და სამზარეულო თეთრეული:

6302 10 000 00

– ლოგინის თეთრეული მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტრიკოტაჟისა

—

– ლოგინის თეთრეული დაბეჭდილი დანარჩენი:
6302 21 000 00

– – ბამბის ნართისაგან

6302 22

– – ქიმიური ძაფებისაგან:

6302 22 100 00

– – – უქსოვადი მასალებისაგან

—

6302 22 900 00

– – – დანარჩენი

—

6302 29

– – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან:

6302 29 100 00

– – – სელისა ან რამის ბოჭკოსაგან

—

6302 29 900 00

– – – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან

—

—

– ლოგინის თეთრეული დანარჩენი:
6302 31 000 00

– – ბამბის ნართისაგან

6302 32

– – ქიმიური ძაფებისაგან:

6302 32 100 00

– – – უქსოვადი მასალებისაგან

—

6302 32 900 00

– – – დანარჩენი

—

6302 39

– – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან:

6302 39 200 00

– – – სელის ნართისაგან

—

6302 39 900 00

– – – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან

—

6302 40 000 00

– სასადილო თეთრეული მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტრიკოტაჟისა

—

—

– სასადილო თეთრეული დანარჩენი:
6302 51 000 00

– – ბამბის ნართისაგან

6302 53

– – ქიმიური ძაფებისაგან:

6302 53 100 00

– – – უქსოვადი მასალებისაგან

—

6302 53 900 00

– – – დანარჩენი

—

6302 59

– – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან:

6302 59 100 00

– – – სელის ნართისგან

—

6302 59 900 00

– – – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან

—

6302 60 000 00

– ტუალეტისა და სამზარეულო თეთრეული ძენძფოჩიანი საპირსახოცე ან ანალოგიური ნაქსოვი
ძენძფოჩიანი მასალებისაგან, ბამბის ნართისაგან

—

—

– დანარჩენი:
6302 91 000 00

– – ბამბის ნართისაგან

6302 93

– – ქიმიური ძაფებისაგან:

6302 93 100 00

– – – უქსოვადი მასალებისაგან

—

6302 93 900 00

– – – დანარჩენი

—

6302 99

– – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან:

6302 99 100 00

– – – სელის ნართისგან

—

6302 99 900 00

– – – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან

—

6303

ფარდები

(პორტიერების

—

ჩათვლით),

შიდა

შტორები;

ლამბრეკენები

ან

არშიანი

ფარდები

საწოლებისათვის:
– მანქანით ან ხელით ნაქსოვიტრიკოტაჟისა:

6303 12 000 00

– – სინთეზური ძაფებისაგან

მ²

6303 19 000 00

– – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან

მ²

– დანარჩენი:
6303 91 000 00

– – ბამბის ნართისაგან

მ²

6303 92

– – სინთეზური ძაფებისაგან:

6303 92 100 00

– – – უქსოვადი მასალებისაგან

მ²

6303 92 900 00

– – – დანარჩენი

მ²

6303 99

– – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან:

6303 99 100 00

– – – უქსოვადი მასალებისაგან

მ²

6303 99 900 00

– – – დანარჩენი

მ²

6304

დეკორატიული ნაწარმი დანარჩენი, გარდა 9404 სასაქონლო პოზიციის ნაწარმისა:
– ლოგინის გადასაფარებლები:

6304 11 000 00

– – მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტრიკოტაჟისა

6304 19

– – დანარჩენი:

ცალი

6304 19 100 00

– – – ბამბის ნართისაგან

ცალი

6304 19 300 00

– – – სელის ნართისა ან რამის ბოჭკოსაგან

ცალი

6304 19 900 00

– – – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან

ცალი

6304 20 000 00

– საწოლსზედა მწერსაწინააღმდეგო ბადეები, ამ ჯგუფის სუბპოზიციების 1 შენიშვნაში მითითებული

ცალი

– დანარჩენი:
6304 91 000 00

– – მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტრიკოტაჟისა

—

6304 92 000 00

– – არატრიკოტაჟისა, ბამბის ნართისაგან

—

6304 93 000 00

– – არატრიკოტაჟისა, სინთეზური ძაფებისაგან

—

6304 99 000 00

– – არატრიკოტაჟისა, ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან

—

6305

ტომრები და პაკეტები საფუთავი:

6305 10

– 5303 სასაქონლო პოზიციის ჯუთისა ან ტექსტილის დანარჩენი ლაფნის ბოჭკოების ნართისაგან:

6305 10 100 00

– – ნახმარი

—

6305 10 900 00

– – დანარჩენი

—

6305 20 000 00

– ბამბის ნართისაგან

—

– ქიმიური ტექსტილის მასალებისაგან:
6305 32

– – მოქნილი დიდი ტევადობის შუალედური კონტეინერები:
– – – პოლიეთილენისა ან პოლიპროპილენის ზოლების, ლენტებისა ან ანალოგიური ფორმებისაგან:

6305 32 110 00

– – – – მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტრიკოტაჟისა

—

6305 32 190 00

– – – – დანარჩენი

—

6305 32 900 00

– – – დანარჩენი

—

6305 33

– – პოლიეთილენისა ან პოლიპროპილენის ზოლებისა ან ანალოგიური ფორმებისაგან დანარჩენი:

6305 33 100 00

– – – მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტრიკოტაჟისა

—

6305 33 900 00

– – – დანარჩენი

—

6305 39 000 00

– – დანარჩენი

—

6305 90 000 00

– ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან

—

6306

ბრეზენტები, ფარდულები, ტენტები; კარვები; აფრები ნავების, ვინდსერფინგის ფიცრებისა ან სახმელეთო
სატრანსპორტო საშუალებებისათვის; აღჭურვილობა კემპინგისათვის:
– ბრეზენტები, ფარდულები და ტენტები:

6306 12 000 00

– – სინთეზური ძაფებისაგან

—

6306 19 000 00

– – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან

—

– კარვები:
6306 22 000 00

– – სინთეზური ძაფებისაგან

—

6306 29 000 00

– – ტექსტილის დანარჩენი მასალებისაგან

—

6306 30 000 00

– აფრები

—

6306 40 000 00

– გასაბერი ლეიბები

6306 90 000 00

– დანარჩენი

6307

მზა ნაწარმი დანარჩენი, ტანსაცმლის თარგების ჩათვლით:

6307 10

– ჭურჭლის, იატაკის სარეცხი, მტვრის მოსაშორებელი ჩვრები და ანალოგიური საწმენდი მასალები:

6307 10 100 00

– – მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტრიკოტაჟისა

—

6307 10 300 00

– – უქსოვადი

—

6307 10 900 00

– – დანარჩენი

—

6307 20 000 00

– ქამრები და ჟილეტები საშველი

—

6307 90

– დანარჩენი:

6307 90 100 00

– – მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტრიკოტაჟისა

ცალი
—

—

– – დანარჩენი:
6307 90 910 00

– – – ქეჩის ან ფეტრისა

—

– – – დანარჩენი:
6307 90 920 00
6307 90 980 00

– – – – ერთჯერადი ზეწრები და ხელსახოცები, დამზადბული 5603 სასაქონლო პოზიციის მასალებისგან,
ქირურგიული პროცედურებისთვის გამოსაყენებელი
– – – – დანარჩენი

—
—

II. ნაკრებები
ნაკრებები, შედგენილი ქსოვილების, ნართისა ან ძაფებისაგან საკუთნოებითა ან მათ გარეშე, ხალიჩების,
6308 00 000 00

გობელენების,

ნაქარგი

სუფრებისა

ან

ხელსახოცებისა

ან

ანალოგიური

ტექსტილის

ნაწარმის

—

დასამზადებლად, შეფუთული საცალო ვაჭრობისათვის
III. ტანსაცმელი და ტექსტილის ნაწარმი, ნახმარი; ძონძები
6309 00 000 00
6310

ტანსაცმელი და დანარჩენი ნაწარმი ნახმარი

—

ძონძები ნახმარი ან ახალი, კანაფების, ბაწრების, თოკების და ბაგირების ნაჭრები და მათი ნაწარმი,
ტექსტილის ნახმარი მასალისაგან:

6310 10 000 00

– დახარისხებული

—

6310 90 000 00

– დანარჩენი

—

კარი XII
ფეხსაცმელი, თავსაბურავები, ქოლგები, მზისაგან დასაცავი ქოლგები, ხელჯოხები და ხელჯოხდასაჯდომები, შოლტები, მათრახები და მათი ნაწილები; დამუშავებული ნაკრტენი და მისი
ნაწარმი; ხელოვნური ყვავილები; ნაწარმი ადამიანის თმისაგან
ჯგუფი 64
ფეხსაცმელი, გეტრები და ანალოგიური ნაწარმი; მათი ნაწილები

შენიშვნები:
1. მოცემულ ჯგუფში არ ჩაირთვება:
ა) ერთჯერადი შალითები ფეხის ტერფების ან ფეხსაცმლისათვის არახანგამძლე მასალისაგან
(მაგალითად, ქაღალდის, პლასტმასის აპკისაგან), მიმაგრებული ძირის გარეშე. ეს საქონელი
კლასიფიცირდება მისი შემადგენელი მასალის შესაბამისად;
ბ) ფეხსაცმელი ტექსტილის მასალისაგან, ფეხსაცმლის ზედაპირზე მიკერებული, მიწებებული
ან სხვა მეთოდით მიმაგრებული გარე ლანჩის გარეშე (კარი XI).
გ) 6309 სასაქონლო პოზიცის ნახმარი ფეხსაცმელი;
დ) აზბესტის ნაწარმი (სასაქონლო პოზიცია 6812);
ე) ორთოპედიული ფეხსაცმელი ან სხვა ორთოპედიული სამარჯვები, ან მათი ნაწილები
(სასაქონლო პოზიცია 9021); ან
ვ) სათამაშო ფეხსაცმელი ან მაღალყელიანი ფეხსაცმელი ზედ მიმაგრებული ყინულისა ან
გორგოლაჭებიანი ციგურებით; წვივის დამცავი ფარები ან ანალოგიური სპორტული დამცავი
საკუთნოები (ჯგუფი 95).
2. 6406 სასაქონლო პოზიციაში ტერმინი ,,ნაწილები’’ არ მოიცავს კოტებს, პროტექტორებს,
ანჯამებს (ყულფებს), დუგმებს, ბალთებს, მოსართავებს, ზონრებს, პომპონებსა ან დანარჩენ
მოსართავ საკუთნოებს (რომლებიც შედიან შესაბამის სასაქონლო პოზიციებში) ან/და ღილებს ან
ჩართულს 9606 სასაქონლო პოზიციის სხვა საქონელს.
3. მოცემულ ჯგუფში:
ა) ტერმინები „რეზინი“ და „პლასტმასა“ აღნიშნავს აგრეთვე ქსოვილებს ან სხვა ტექსტილის
მასალას, რეზინისა ან პლასტმასის რაიმე გარე შრით, შესამჩნევს შეუიარაღებელი თვალით; ამასთან
მხედველობაში არ მიიღება ფერის შემდგომი ცვლილება;
ბ) ტერმინი „ტყავი“ განეკუთვნება 4107,4112–4114 სასაქონლო პოზიციების ნაწარმს.
4. მოცემული ჯგუფის 3 შენიშვნის დებულებების პირობების თანახმად:
ა) ფეხსაცმლის ზედაპირის მასალად ითვლება მასალა, რომელსაც უჭირავს გარე ზედაპირის
მაქსიმალური

ფართი,

ისეთი

აქსესუარებისა

და

გამაძლიერებელი

დეტალების

გაუთვალისწინებლად, როგორიცაა შტაფერკები, მოარშიება, დეკორატიული დეტალები, ბალთები,
თვალაკები და ანალოგიური სამარჯვები;
ბ) ძირითად მასალად, რისგანაც დამზადებულია ფეხსაცმლის ძირი, ითვლება მასალა,
რომელსაც გრუნტთან კონტაქტის ყველაზე უფრო დიდი ფართი გააჩნია. აქსესუარებისა და
გამაძლიერებელი დეტალების გარეშე, როგორიცაა კოტები, თასმები, ლურსმნები, პროტექტორები
ან ანალოგიური ელემენები.
შენიშვნები სუბპოზიციებისათვის:
1. 6402 12, 6402 19, 6403 12, 6403 19 და 6404 11 სუბპოზიციებში ტერმინი ,,სპორტული
ფეხსაცმელი’’ ნიშნავს მხოლოდ:
ა) ფეხსაცმელს, განკუთვნილს სპორტული საქმიანობისათვის და აღჭურვილს კოტებით,
მოქლონებით, კაუჭებით, საჭერებით, დამჭერებით, ზოლაკებითა ან ანალოგიური სამარჯვებით ან
კოტების, მოქლონების, კაუჭების, საჭერების, დამჭერების, ზოლაკების ან ანალოგიური სამარჯვების
დასამაგრებელი საშუალებებით;
ბ) საციგურაო მაღალყელიან ფეხსაცმელს, სათხილამურო და სარბენ-სათხილამურო,
სნოუბორდის ფეხსაცმელს, ფეხსაცმელს სპორტული ჭიდაობის, კრივისა და ველოსპორტისათვის.
დამატებითი შენიშვნები:

1. 4(ა) შენიშვნაში ტერმინი ,,გამაძლიერებელი დეტალები’’ ნიშნავს მასალის ყველა იმ ნაჭრებს
(მაგალითად, პლასტმასისაგან ან ტყავისაგან), რომლებიც მიმაგრებულია სიმაგრის მისაცემად
ფეხსაცმლის ზედა ნაწილის გარე ზედაპირზე, ძირთან შეერთებით ან შეერთების გარეშე.
გამაძლიერებელი დეტალების მოშორების შემდეგ ხილულ მასალას უნდა ჰქონდეს ზედაპირის და
არა სარჩულის მახასიათებლები.
ზედაპირის კონსტრუქციის შესახებ გადაწყვეტილების მიღებისას, გაანგარიშებული უნდა
იყოს აქსესუარებითან გამაძლიერებელი დეტალებით დაფარული სექციების რაოდენობა.
2. კლასიფიკაციის მიზნით 4(ბ) შენიშვნის გამოყენებისას მხედველობაში არ მიიღება
ტექსტილის მასალის ერთი ან მეტი ფენა, რომლებსაც არა აქვთ ძირებისათვის გამოსაყენებლად
საჭირო თვისებები (მაგალითად სიმტკიცე, გამძლეობა და ა.შ.).
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

წყალგაუმტარი ფეხსაცმელი ძირით და ზედაპირით რეზინისა ან პლასტმასისაგან, რომლის ზედაპირიც
6401

არ მაგრდება ძირზე და არ უერთდება მას არც ძაფის, არც სარჭის, არც ლურსმნული, არც ხრახნული, არც
მოქლონური და არც სხვა რაიმე ანალოგიური ხერხით:

6401 10 000 00

– ფეხსაცმელი დამცავი ლითონის ცხვირქვედათი

წყვილი

– დანარჩენი ფეხსაცმელი:
6401 92

– – კოჭის დაფარვით, მაგრამ მუხლის დაფარვის გარეშე:

6401 92 100 00

– – – რეზინის ზედაპირით

წყვილი

6401 92 900 00

– – – პლასტმასის ზედაპირით

წყვილი

6401 99 000 00

– – დანარჩენი

წყვილი

6402

სხვა სახის ფეხსაცმელი რეზინის ან პლასტმასის ძირით და ზედაპირით:
– სპორტული ფეხსაცმელი:

6402 12

– – სათხილამურო ყელიანი ფეხსაცმელი, სარბენი სათხილამურო ფეხსაცმელი და სნოუბორდის ყელიანი
ფეხსაცმელი:

6402 12 100 00

– – – სათხილამურო ყელიანი ფეხსაცმელი და სარბენი სათხილამურო ფეხსაცმელი

წყვილი

6402 12 900 00

– – – სნოუბორდის ყელიანი ფეხსაცმელი

წყვილი

6402 19 000 00

– – დანარჩენი

წყვილი

6402 20 000 00

– ფეხსაცმელი, ძირებზე შტიფტებით მიმაგრებული თასმებისა ან ზოლებისგან შემდგარი ზედაპირით

წყვილი

– ფეხსაცმელი დანარჩენი:
6402 91

– – კოჭის დაფარვით:

6402 91 100 00

– – – დამცავი ლითონის ცხვირქვედათი

წყვილი

6402 91 900 00

– – – დანარჩენი

წყვილი

6402 99

– – დანარჩენი:

6402 99 050 00

– – – დამცავი ლითონის ცხვირქვედათი

წყვილი

– – – დანარჩენი:
6402 99 100 00

– – – – რეზინის ზედაპირით

წყვილი

– – – – პლასტმასის ზედაპირით:
– – – – – ფეხსაცმელი საკავშით თასმებისაგან ან ერთი ან მეტი პერფორაციის მქონე:
6402 99 310 00

– – – – – – ძირით და 3 სმ-ზე მაღალი ქუსლით

წყვილი

6402 99 390 00

– – – – – – დანარჩენი

წყვილი

6402 99 500 00

– – – – – ოთახის ტუფლი და საშინაო ფეხსაცმელი დანარჩენი

წყვილი

– – – – – დანარჩენი, ღაბაშის სიგრძით:
6402 99 910 00

– – – – – – 24 სმ-ზე ნაკლები
– – – – – – 24 სმ ან მეტი:

წყვილი

6402 99 930 00

– – – – – – – ფეხსაცმელი, რომელიც არ შეიძლება იდენტიფიცირებულ იქნა როგორც ქალისა ან მამაკაცის
ფეხსაცმელი

წყვილი

– – – – – – – დანარჩენი:
6402 99 960 00

– – – – – – – – მამაკაცის

წყვილი

6402 99 980 00

– – – – – – – – ქალის

წყვილი

6403

ფეხსაცმელი

რეზინის,

პლასტმასის,

ნატურალური

ან

კომპოზიციური

ტყავის

ძირით

და

ნატურალურიტყავის ზედაპირით:
– სპორტული ფეხსაცმელი:

6403 12 000 00
6403 19 000 00
6403 20 000 00
6403 40 000 00

– – სათხილამურო ყელიანი ფეხსაცმელი, სარბენი სათხილამურო ფეხსაცმელი და სნოუბორდის ყელიანი
ფეხსაცმელი
– – დანარჩენი
– ფეხსაცმელი ნატურალური ტყავის ძირითა და ფეხის ზურგზე გატარებული და ტერფის დიდი თითის
მომცველი ნატურალური ტყავის თასმების ზედაპირით
– ფეხსაცმელი ლითონის დამცავი ცხვირქვედას გარეშე, დანარჩენი

წყვილი
წყვილი
წყვილი
წყვილი

– ფეხსაცმელი ნატურალური ტყავის ლანჩით სხვა:
6403 51

– – კოჭის დაფარვით:

6403 51 050 00

– – – ხის საფუძვლით ან პლატფორმით, შინაგანი ღაბაშის გარეშე

წყვილი

– – – დანარჩენი:
– – – – კოჭს დაფარვით, მაგრამ ნაკუთალის ნაწილის დაფარვის გარეშე, ღაბაშის სიგრძით:
6403 51 110 00

– – – – – 24 სმ-ზე ნაკლები

წყვილი

– – – – – 24 სმ ან მეტი:
6403 51 150 00

– – – – – – მამაკაცის

წყვილი

6403 51 190 00

– – – – – – ქალის

წყვილი

– – – – დანარჩენი, ღაბაშის სიგრძით:
6403 51 910 00

– – – – – 24 სმ-ზე ნაკლები

წყვილი

– – – – – 24 სმ ან მეტი:
6403 51 950 00

– – – – – – მამაკაცის

წყვილი

6403 51 990 00

– – – – – – ქალის

წყვილი

6403 59

– – დანარჩენი:

6403 59 050 00

– – – ხის საფუძვლით ან პლატფორმით, შინაგანი ღაბაშის გარეშე

წყვილი

– – – დანარჩენი:
– – – – ფეხსაცმელი თასმებიანი საკავშით ან ერთი ან მეტი პერფორაციის მქონე:
6403 59 110 00

– – – – – ძირით და 3 სმ-ზე მაღალი ქუსლით

წყვილი

– – – – – დანარჩენი, ღაბაშის სიგრძით:
6403 59 310 00

– – – – – – 24 სმ-ზე ნაკლები

წყვილი

– – – – – – 24 სმ ან მეტი:
6403 59 350 00

– – – – – – – მამაკაცის

წყვილი

6403 59 390 00

– – – – – – – ქალის

წყვილი

6403 59 500 00

– – – – ოთახის ტუფლები და საშინაო ფეხსაცმელი დანარჩენი

წყვილი

– – – – დანარჩენი, ღაბაშის სიგრძით:
6403 59 910 00

– – – – – 24 სმ-ზე ნაკლები

წყვილი

– – – – – 24 სმ ან მეტი:
6403 59 950 00

– – – – – – მამაკაცის

წყვილი

6403 59 990 00

– – – – – – ქალის

წყვილი

– დანარჩენი ფეხსაცმელი:
6403 91

– – კოჭის ზევით:

6403 91 050 00

– – – ხის საფუძვლით ან პლატფორმით, შინაგანი ღაბაშის გარეშე
– – – დანარჩენი:

წყვილი

– – – – კოჭს დაფარვით, მაგრამ ნაკუთალის ნაწილის დაფარვის გარეშე, ღაბაშის სიგრძით:
6403 91 110 00

– – – – – 24 სმ-ზე ნაკლები

წყვილი

– – – – – 24 სმ ან მეტი:
6403 91 130 00

– – – – – – ფეხსაცმელი, რომელიც არ შეიძლება იდენტიფიცირებულ იქნას როგორც ქალის ან მამაკაცის
ფეხსაცმელი

წყვილი

– – – – – – დანარჩენი:
6403 91 160 00

– – – – – – – მამაკაცის

წყვილი

6403 91 180 00

– – – – – – – ქალის

წყვილი

– – – – დანარჩენი, ღაბაშის სიგრძით:
6403 91 910 00

– – – – – 24 სმ-ზე ნაკლები

წყვილი

– – – – – 24 სმ ან მეტი:
6403 91 930 00

– – – – – – ფეხსაცმელი, რომელიც არ შეიძლება იდენტიფიცირებულ იქნას როგორც ქალისა ან მამაკაცის
ფეხსაცმელი

წყვილი

– – – – – – დანარჩენი:
6403 91 960 00

– – – – – – – მამაკაცის

წყვილი

6403 91 980 00

– – – – – – – ქალის

წყვილი

6403 99

– – დანარჩენი:

6403 99 050 00

– – – ხის საფუძვლით ან პლატფორმით, შინაგანი ღაბაშის გარეშე

წყვილი

– – – დანარჩენი:
– – – – ფეხსაცმელი თასმებიანი საკავშით ან ერთი ან მეტი პერფორაციის მქონე:
6403 99 110 00

– – – – – ძირით და 3 სმ-ზე მაღალი ქუსლით

წყვილი

– – – – – დანარჩენი, ღაბაშის სიგრძით:
6403 99 310 00

– – – – – – 24 სმ-ზე ნაკლები

წყვილი

– – – – – – 24 სმ ან მეტი:
6403 99 330 00

– – – – – – – ფეხსაცმელი, რომელიც არ შეიძლება იდენტიფიცირებულ იქნას როგორც ქალის ან მამაკაცის
ფეხსაცმელი

წყვილი

– – – – – – – დანარჩენი:
6403 99 360 00

– – – – – – – – მამაკაცის

წყვილი

6403 99 380 00

– – – – – – – – ქალის

წყვილი

6403 99 500 00

– – – – ოთახის ტუფლები და საშინაო ფეხსაცმელი დანარჩენი

წყვილი

– – – – დანარჩენი, ღაბაშის სიგრძით:
6403 99 910 00

– – – – – 24 სმ-ზე ნაკლები

წყვილი

– – – – – 24 სმ ან მეტი:
6403 99 930 00

– – – – – – ფეხსაცმელი, რომელიც არ შეიძლება იდენტიფიცირებულ იქნას, როგორც ქალისა ან მამაკაცის
ფეხსაცმელი

წყვილი

– – – – – – დანარჩენი:
6403 99 960 00

– – – – – – – მამაკაცის

წყვილი

6403 99 980 00

– – – – – – – ქალის

წყვილი

6404

ფეხსაცმელი რეზინის, პლასტმასის, ნატურალური ან კომპოზიციური ტყავის ძირით და ზედაპირით
ტექსტილის მასალებისაგან:
– ფეხსაცმელი რეზინისა ან პლასტმასის ძირით:

6404 11 000 00

– – სპორტული ფეხსაცმელი; ფეხსაცმელი ჩოგბურთის, კალათბურთის, ტანვარჯიშის, სავარჯიშო და
ანალოგიური ფეხსაცმელი

წყვილი

6404 19

– – დანარჩენი:

6404 19 100 00

– – – ოთახის ტუფლები და საშინაო ფეხსაცმელი დანარჩენი

წყვილი

6404 19 900 00

– – – დანარჩენი

წყვილი

6404 20

– ფეხსაცმელი ნატურალური ან კომპოზიციური ტყავის ძირით:

6404 20 100 00

– – ოთახის ტუფლები და საშინაო ფეხსაცმელი დანარჩენი

წყვილი

6404 20 900 00

– – დანარჩენი

წყვილი

6405

ფეხსაცმელი დანარჩენი:

6405 10 000 00

– ნატურალური ან კომპოზიციური ტყავის ზედაპირით

6405 20

– ზედაპირით ტექსტილის მასალებისაგან:

6405 20 100 00

– – ხის ან კორპის ძირით

წყვილი

წყვილი

– – სხვა მასალების ძირით:
6405 20 910 00

– – – ოთახის ტუფლებიი და საშინაო ფეხსაცმელი დანარჩენი

წყვილი

6405 20 990 00

– – – დანარჩენი

წყვილი

6405 90

– დანარჩენი:

6405 90 100 00

– – რეზინის, პლასტმასისა, ნატურალური ან კომპოზიციური ტყავის ძირით

წყვილი

6405 90 900 00

– – სხვა მასალების ძირით

წყვილი

ფეხსაცმლის ნაწილები, ფეხსაცმლის ზედაპირის ჩათვლით, მიმაგრებული ან მიუმაგრებელი ძირითადი
6406

ღაბაშით; ჩასადები ღაბაშები, ქუსლქვეშა ბალიშები და ანალოგიური ნაწარმი; გეტრები, გამაშები და
ანალოგიური ნაწარმი და მათი ნაწილები:

6406 10

– ფეხსაცმლის ზედაპირი და მისი ნაწილები, საქუსარებისა და მაგარი შიდა და შუალედური დეტალების
გამოკლებით:

6406 10 100 00

– – ტყავისაგან

—

6406 10 900 00

– – დანარჩენი მასალებისაგან

—

6406 20

– ძირები და ქუსლები რეზინისა ან პლასტმასისაგან:

6406 20 100 00

– – რეზინისაგან

—

6406 20 900 00

– – პლასტმასისაგან

—

6406 90

– დანარჩენი:

6406 90 300 00

– – ფეხსაცმლის ზედაპირი ღაბაშზე მიმაგრებული, მაგრამ ძირის გარეშე

6406 90 500 00

– – ჩასადები ღაბაშები და დანარჩენი მოხსნადი დეტალები

—

6406 90 600 00

– – ძირები ნატურალური ან კომპოზიციური ტყავისგან

—

6406 90 900 00

– – დანარჩენი

—

წყვილი

ჯგუფი 65
თავსაბურავები და მათი ნაწილები
შენიშვნები:
1. მოცემულ ჯგუფში არ ჩაირთვება:
ა) 6309 სასაქონლო პოზიციის ნახმარი თავსაბურავები;
ბ) თავსაბურავები აზბესტისაგან (სასაქონლო პოზიცია 6812); ან
გ) ქუდები თოჯინებისათვის, სხვა სათამაშო თავსაბურავები ან საკარნავალო ნაკეთობები 95
ჯგუფიდან.
2. 6502 სასაქონლო პოზიციაში არ ჩაირთვება ქუდების შეკერილი ნახევარფაბრიკატები, გარდა
ზოლების სპირალური მიკერებით შესრულებული ქუდების ნახევარფაბრიკატებისა.
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

6501 00 000 00
6502 00 000 00
[6503 00]

ქუდების ფორმები, ქუდების ნამზადები და ფეტრის ჩაჩები, დაუყალიბებელი, ფარფლების გარეშე;
ბრტყელი და ცილინდრული ნამზადები (გრძივად ჩაჭრილის ჩათვლით) ფეტრისაგან
ქუდების ნახევარფაბრიკატები, წნული ან დამზადებული სხვადასხვა მასალების ზოლების შეერთებით,
დაუყალიბებელი, ფარფლების, სარჩულისა და გაწყობის გარეშე

ცალი
ცალი

6504 00 000 00

ქუდები და დანარჩენი თავსაბურავები, წნული ან დამზადებული სხვადასხვა მასალის ზოლების
შეერთებით, სარჩულზე ან უსარჩულოდ, გაწყობილი ან გაუწყობელი

ცალი

ქუდები და სხვა თავსაბურავები, მანქანით ან ხელით ნაქსოვი ტრიკოტაჟის, მაქმანის ქსოვილის, ფეტრისა
6505 00

ან სხვა ტექსტილის მასალის, მთელი ნაჭრისაგან (მაგრამ არა ზოლებისაგან) დამზადებული, სარჩულით
ან უსარჩულოდ, გაწყობილი ან გაუწყობელი; თმის ბადეები ნებისმიერი მასალისაგან, სარჩულით ან
უსარჩულოდ, გაწყობილი ან გაუწყობელი:

6505 00 100 00

– ბეწვისებური ფეტრისგან ან მატყლის ფეტრისგან და ბეწვისგან, დამზადებული 6501 სასაქონლო
პოზიციის ქუდების ნამზადების, ჩაჩების ან ბრტყელი ნამზადებისგან

ცალი

– დანარჩენი:
6505 00 300 00

– – კაპლეტები, კეპები

6505 00 900 00

– – დანარჩენი

ცალი

6506

თავსაბურავები დანარჩენი, სარჩულზე ან უსარჩულოდ, გაწყობილი ან გაუწყობელი:

6506 10

– დამცავი თავსაბურავები:

6506 10 100 00

– – პლასტმასისაგან

ცალი

6506 10 800 00

– – დანარჩენი მასალებისაგან

ცალი

—

– დანარჩენი:
6506 91 000 00

– – რეზინისა ან პლასტმასისაგან

6506 99

– – დანარჩენი მასალებისაგან:

6506 99 100 00
6506 99 90

ცალი

– – – ბეწვისებური ფეტრისგან ან მატყლის ფეტრისგან და ბეწვისგან, დამზადებული 6501 სასაქონლო
პოზიციის ქუდების ნამზადების, ჩაჩების ან ბრტყელი ნამზადებისგან

ცალი

– – – დანარჩენი:
– – – – ნატურალური ბეწვისაგან:

6506 99 901 00

– – – – – წაულასი

ცალი

6506 99 902 00

– – – – – სიასამურის

ცალი

6506 99 903 00

– – – – – მელიისა ან ყარსაღის

ცალი

6506 99 904 00

– – – – – ენოტის

ცალი

6506 99 905 00

– – – – – შემდეგი ჯიშის კრავის: ასტრახანული, დუმიანი, კრაველის, სპარსული და ანალოგიური ჯიშების
ტყავებისაგან, ასევე ინდური, ჩინური, მონღოლური ან ტიბეტური ჯიშის კრავის ტყავებისაგან

ცალი

6506 99 906 00

– – – – – ქრცვინის

ცალი

6506 99 907 00

– – – – – ცხვრის ტყავებისაგან

ცალი

6506 99 908 00

– – – – – დანარჩენი

ცალი

6506 99 909 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

6507 00 000 00

ლენტები, სარჩულები, შალითები,ფუძეები, კარკასები, წინაფრები და თასმები თავსაბურავებისათვის

ჯგუფი 66
ქოლგები, მზისაგან დასაცავი ქოლგები, ხელჯოხები, ხელჯოხ-დასაჯდომები, შოლტები,
მათრახები ცხენოსნობისათვის და მათი ნაწილები
შენიშვნები:
1. მოცემულ ჯგუფში არ ჩაირთვება:
ა) საზომი ხელჯოხები ან ანალოგიური ნაკეთობანი (სასაქონლო პოზიცია 9017);
ბ) ხელჯოხები ცეცხლსასროლი იარაღით, ჩასადები დაშნით, ამოვსებული ტყვიით ან
ანალოგიური ნაწარმი (93 ჯგუფი); ან
გ) 95 ჯგუფის საქონელი (მაგალითად, სათამაშო ქოლგები, მზისაგან დამცავი სათამაშო
ქოლგები).
2. 6603 სასაქონლო პოზიციაში არ ჩაირთვება ცალკეული ნაწილები, გასაწყობი დეტალები ან
საკუთნოები ტექსტილის მასალებისაგან, აგრეთვე შალითები, ფოჩები, თასმები, ქოლგის ბუდეები

—

ან ანალოგიური საგნები ნებისმიერი მასალისაგან. ასეთი საქონელი განიხილება ცალკე, მაშინაც კი,
როდესაც მათი მიწოდება ხდება 6601 ან 6602 სასაქონლო პოზიციის იმ ნაწარმთან ერთად,
რომლისთვისაც არიან განკუთვნილი, მაგრამ არ არიან მათზე მიმაგრებული.
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

ქოლგები და მზისაგან დასაცავი ქოლგები (ქოლგა-ხელჯოხების, საბაღე ქოლგებისა და ანალოგიური

6601

ქოლგების ჩათვლით):

6601 10 000 00

– საბაღე ქოლგები ან ანალოგიური ქოლგები

ცალი

– დანარჩენი:
6601 91 000 00

– – გამოსაწევი ღერძის მქონე

ცალი

6601 99

– – დანარჩენი:

6601 99 200 00

– – – ტექსტილის ქსოვილებით დაფარული

ცალი

6601 99 900 00

– – – დანარჩენი

ცალი

6602 00 000 00

ხელჯოხები, ხელჯოხ-დასაჯდომები, შოლტები, მათრახები ცხენოსნობისათვის და ანალოგიური ნაწარმი

ცალი

6603

ნაწილები, გასაწყობი დეტალები და საკუთნოები 6601 ან 6602 სასაქონლო პოზიციის ნაწარმისათვის:

6603 20 000 00

– ქოლგების კარკასები, ღერძიანი (ხელჯოხიანი) კარკასების ჩათვლით

6603 90

– დანარჩენი:

6603 90 100 00

– – სახელურები და ბუნიკები

—

6603 90 900 00

– – დანარჩენი

—

ჯგუფი 67
დამუშავებული ნაკრტენი და ბუმბული და მათი ნაწარმი; ხელოვნური ყვავილები; ნაწარმი
ადამიანის თმისაგან
შენიშვნები:
1. მოცემულ ჯგუფში არ ჩაირთვება:
ა) გასაფილტრი ქსოვილები ადამიანის თმისაგან (სასაქონლო პოზიცია 5911);
ბ) მაქმანები, ნაქარგები და დანარჩენი ტექსტილის მასალები მცენარეული ორნამენტით (XI
კარი);
გ) ფეხსაცმელი (ჯგუფი 64);
დ) თავსაბურავები და თმის ბადეები (ჯგუფი 65);
ე) სათამაშოები, სპორტული ინვენტარი ან საკარნავალო ნაკეთობები (ჯგუფი 95); ან
ვ) საგველები ბუმბულის ფუნჯი პუდრისათვის ან თმისაგან დამზადებული საცრები (ჯგუფი
96).
2. 6701 სასაქონლო პოზიციაში არ ჩაირთვება:
ა) ნაწარმი, რომელშიც ნაკრტენი და ბუმბული გამოიყენება, მხოლოდ როგორც შემავსებელი
და ჩასატენი მასალა (მაგალითად, ლოგინის საკუთნოები 9404 სასაქონლო პოზიციიდან);
ბ) ტანსაცმელი და მათი საკუთნოები, რომლებშიც ნაკრტენი და ბუმბული გამოიყენება
მხოლოდ გასაწყობად და ამოსავსებად (ჩასატენად);
გ) ყვავილები ან ფოთლები ხელოვნური ან მათი ნაწილები ან 6702 სასაქონლო პოზიციის მზა
ნაწარმი.
3. 6702 სასაქონლო პოზიციაში არ ჩაირთვება:
ა) ნაწარმი მინისაგან (ჯგუფი 70); ან

—

ბ) ხელოვნური ყვავილები, ფოთლები ან ხილი კერამიკის, ქვის, ლითონის, ხის ან სხვა
მასალებისაგან, მთლიანი ნაწარმის სახით, ჩამოსხმით, ჭედვით, ჭრით, შტამპვითა ან სხვა ხერხით
მიღებული, ანდა შემდგარი ერთმანეთთან ნებისმიერი წესით შეკავშირებული ნაწილებისაგან,
გარდა ხლართვის, შეწებების, აწყობისა ან მსგავსი ხერხებისა.
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

ფრინველის ტყავები და სხვა ნაწილები, დაფარული ნაკრტენით ან ბუმბულით, ფრთები, ფრთის
6701 00 000 00

ნაწილები, ბუმბული და ამ მასალების ნაწარმი (გარდა 0505 სასაქონლო პოზიციის ნაწარმისა და ფრთების

—

დამუშავებული ღეროებისა)
ხელოვნური ყვავილები, ფოთლები და ხილი და მათი ნაწილები; ნაწარმი ხელოვნური ყვავილების,

6702

ფოთლების ან ხილისაგან:

6702 10 000 00

– პლასტმასისაგან

—

6702 90 000 00

– დანარჩენი მასალებისაგან

—

ადამიანის თმები, დავარცხნილი, გამეჩხერებული, გაუფერულებული ან სხვა ხერხით დამუშავებული;
6703 00 000 00

მატყლი ან ცხოველების სხვა ბეწვი ან სხვა საფეიქრო მასალები, მომზადებული პარიკებისა ან ანალოგიური

—

ნაკეთობების საწარმოებლად
პარიკები, მისამაგრებელი წვერები, წამწამები და წარბები და ანალოგიური ნაწარმი ადამიანის თმის, ან
6704

ცხოველების ბეწვისა ან ტექსტილის მასალებისაგან; ნაწარმი ადამიანის თმისაგან, სხვა ადგილას
დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:
– სინთეზური ტექსტილის მასალებისაგან:

6704 11 000 00

– – დასრულებული პარიკები

—

6704 19 000 00

– – დანარჩენი

—

6704 20 000 00

– ადამიანის თმისაგან

—

6704 90 000 00

– დანარჩენი მასალებისაგან

—

კარი XIII
ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსისა ან ანალოგიური მასალების ნაწარმი; კერამიკული
ნაწარმი; მინა და მისი ნაწარმი
ჯგუფი 68
ქვის, თაბაშირის, ცემენტის, აზბესტის, ქარსისა ან ანალოგიური მასალების ნაწარმი
შენიშვნები:
1. მოცემულ ჯგუფში არ ჩაირთვება:
ა) 25-ე ჯგუფის საქონელი;
ბ) 4810 ან 4811 სასაქონლო პოზიციის ქაღალდი და მუყაო გაჟღენთითა ან დაფარვით
(მაგალითად, ქაღალდი, დაფარული ქარსის ან გრაფიტის ფხვნილით, ბითუმიზებული ან
მოასფალტებული);
გ) 56 ან 59 ჯგუფების ტექსტილის ქსოვილები, გაჟღენთითა ან დაფარვით (მაგალითად,
ქსოვილი, დაფარული ქარსის ფხვნილით, ბითუმიზებული ან მოასფალტებული);
დ) 71-ე ჯგუფის ნაწარმი;
ე) 82-ე ჯგუფის ინსტრუმენტები ან მათი ნაწილები;
ვ) 8442 სასაქონლო პოზიციის ლითოგრაფიული ქვები;
ზ) იზოლატორები ელექტრული (სასაქონლო პოზიცია 8546) ან 8547 სასაქონლო პოზიციის
არმატურა საიზოლაციო მასალებისაგან;
თ) კბილის ბორები (სასაქონლო პოზიცია 9018);

ი) 91 ჯგუფის ნაწარმი (მაგალითად, საათები, რომლებიც არაა განკუთვნილი თან
ტარებისათვის, და მათი კორპუსები);
კ) 94 ჯგუფის ნაწარმი (მაგალითად, ავეჯი, ლამპები და გამანათებელი მოწყობილობები,
ასაწყობი სამშენებლო კონსტრუქციები);
ლ) 95 ჯგუფის ნაწარმი (მაგალითად, სათამაშოები, თამაშები და სპორტული ინვენტარი);
მ) 9602 სასაქონლო პოზიციის ნაწარმი, დამზადებული 96 ჯგუფის 2(ბ) შენიშვნაში
მითითებული მასალებისაგან ან 9606 (მაგალითად, ღილები), 9609 (მაგალითად, ფანქრის გრიფელი)
ან 9610 (მაგალითად, გრიფელის დაფები) სასაქონლო პოზიციების ნაწარმი ან 9020 სასაქონლო
პოზიციის მონოსაყრდენები, ორფეხები, სამფეხები და ანალოგიური ნაწარმი; ან
ნ) 97 ჯგუფის ნაწარმი (მაგალითად, ხელოვნების ნიმუშები).
2.6802

სასაქონლო

პოზიციაში

ტერმინი

,,დამუშავებული

ქვა

ძეგლებისა

ან

მშენებლობისათვის’’ ნიშნავს არა მარტო 2515 ან 2516 სასაქონლო პოზიციების სხვადასხვა სახის
ქვებს, არამედ ბუნებრივი ქვის ყველა სხვა სახეებსაც (მაგალითად, კვარციტს, კაჟს, დოლომიტსა და
სტეატიტს), დამუშავებულს ანალოგიური წესით, გარდა ფიქალისა.
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

6801 00 000 00

ძელურა, ბორდიურის ქვები და დასაგები ფილები ბუნებრივი ქვისაგან (გარდა ფიქალისა)

—

ქვა დამუშავებული (გარდა ფიქალისა) ძეგლებისა ან მშენებლობისათვის, და მისი ნაწარმი, გარდა 6801
6802

სასაქონლო პოზიციის საქონლისა; მოზაიკის კუბურები და ბუნებრივი ქვის (ფიქალის ჩათვლით)
ანალოგიური ნაწარმი ფუძეზე ან ფუძის გარეშე; ბუნებრივი ქვის (ფიქალის ჩათვლით) გრანულები,
ნაფხვენი და ფხვნილი, ხელოვნურად შეღებილი:
– ფილები, კუბურები და ანალოგიური ნაწარმი, მართკუთხა ან არამართკუთხა (კვადრატულის ჩათვლით)

6802 10 000 00

ფორმისა, რომლის უდიდესი წახნაგი შეიძლება ჩაეტიოს 7 სმ-ზე ნაკლები გვერდის მქონე კვადრატში;

—

გრანულები, ნაფხვენი და ფხვნილი, ხელოვნურად შეღებილი
– დანარჩენი ქვები ძეგლებისა ან მშენებლობისათვის და მათი ნაწარმი, თლილი ან დახერხილი, ბრტყელი
ან სწორი ზედაპირით:
6802 21 000 00

– – მარმარილო, ტრავერტინი და ალებასტრი

—

6802 23 000 00

– – გრანიტი

—

6802 29 000 00

– – ქვები დანარჩენი

—

– დანარჩენი:
6802 91 000 00

– – მარმარილო, ტრავერტინი და ალებასტრი

—

6802 92 000 00

– – კირქვები დანარჩენი

—

6802 93

– – გრანიტი:

6802 93 100 00

– – – გაპრიალებული, დეკორირებული ან სხვაგვარად დამუშავებული, გარდა მოჩუქურთმებულისა, ნეტომასით 10 კგ ან მეტი

6802 93 900 00

– – – დანარჩენი

6802 99

– – ქვები დანარჩენი:

6802 99 100 00

– – – გაპრიალებული, დეკორირებული ან სხვაგვარად დამუშავებული, გარდა მოჩუქურთმებულისა, ნეტომასით 10 კგ ან მეტი

—
—

—

6802 99 900 00

– – – დანარჩენი

6803 00

ფიქალი დამუშავებული და ფიქალისა ან აგლომერირებული ფიქალის ნაწარმი:

6803 00 100 00

– სახურავისა და კედლების ფიქალი

—

6803 00 900 00

– დანარჩენი

—

—

დოლაბები, სალესი ქვები, სახეხი რგოლები და ანალოგიური უკარკასო ნაწარმი, განკუთვნილი სახეხად,
6804

სალესად, საპრიალებლად, მოსარგებად ან საჭრელად, ქვები ხელით სალესად ან საპრიალებლად და მათი
ნაწილები ბუნებრივი ქვისაგან, აგლომერირებული ბუნებრივი ან ხელოვნური აბრაზივების ან
კერამიკისაგან, სხვა მასალების დეტალებთან აწყობილი ან ამ დეტალების გარეშე:

6804 10 000 00

– დოლაბები და სალესი ქვები სახეხად, სალესად ან დასაქუცმაცებლად

—

– დანარჩენი დოლაბები, სალესი ქვები, სახეხი რგოლები და ანალოგიური ნაწარმი:
6804 21 000 00

– – აგლომერირებული სინთეზური ან ბუნებრივი ალმასებისაგან

6804 22

– – დანარჩენი აგლომერირებული აბრაზივებისა ან კერამიკისაგან:

—

– – – ხელოვნური აბრაზივებისაგან შემკვრელი ნივთიერებით:
– – – – სინთეზური ან ხელოვნური ფისისაგან:
6804 22 120 00

– – – – – დაუარმატურებელი

—

6804 22 180 00

– – – – – დაარმატურებული

—

6804 22 300 00

– – – – კერამიკული ან სილიკატური მასალებისაგან

—

6804 22 500 00

– – – – დანარჩენი მასალებისაგან

—

6804 22 900 00

– – – დანარჩენი

—

6804 23 000 00

– – ბუნებრივი ქვისაგან

—

6804 30 000 00

– ხელით სალესი ან საპრიალებელი ქვები

—

ბუნებრივი ან ხელოვნური აბრაზიული ფხვნილი ან მარცვალი, გაჭრილ ან გაკერილ, ან განსაზღვრული
6805

ფორმის მისაღებად სხვა მეთოდით დამუშავებულ, ან დაუმუშავებელ ქსოვილის, ქაღალდის, მუყაოსა ან
სხვა ფუძეზე:

6805 10 000 00

– მხოლოდ ნაქსოვ ტექსტილის ფუძეზე

—

6805 20 000 00

– მხოლოდ ქაღალდის ან მუყაოს ფუძეზე

—

6805 30 00

– სხვა მასალების ფუძეზე:

6805 30 000 01

– – ნაქსოვ ტექსტილის ფუძეზე, ქაღალდსა ან მუყაოსთან შეხამებით

—

6805 30 000 02

– – ვულკანიზებული ბოჭკოს ფუძეზე

—

6805 30 000 09

– – დანარჩენი

—

წიდის ბამბა, მინერალური სილიკატური ბამბა და ანალოგიური მინერალური ბამბები; განშრევებული
6806

ვერმიკულიტი, აფუებული თიხები, აქაფებული წიდა და ანალოგიური აფუებული მინერალური
პროდუქტები; თბოსაიზოლაციო, ბგერათსაიზოლაციო ან ბგერათშთამნქმელი მინერალური მასალების
ნარევები და ნაწარმი, გარდა 6811 ან 6812 სასაქონლო პოზიციების ან 69 ჯგუფის ნაწარმისა:

6806 10 000 00
6806 20

– წიდის ბამბა, მინერალური სილიკატური ბამბა და ანალოგიური მინერალური ბამბები (მათი ნარევების
ჩათვლით), დაყრით, ფურცლებში ან რულონებში

—

– განშრევებული ვერმიკულიტი, აფუებული თიხები, აქაფებული წიდა და დანარჩენი აფუებული
მინერალური პროდუქტები (მათი ნარევების ჩათვლით):

6806 20 100 00

– – აფუებული თიხები

—

6806 20 900 00

– – დანარჩენი

—

6806 90 000

– დანარჩენი:

6806 90 000 01

– – ბაზალტის უწყვეტი ბოჭკო

—

6806 90 000 09

– – დანარჩენი

—

6807

ნაწარმი ასფალტისა ან ანალოგიური მასალებისაგან (მაგალითად, ნავთობის ბიტუმისა ან ქვანახშირის
სქელფისისაგან):

6807 10 000 00

– რულონებში

მ²

6807 90 000 00

– დანარჩენი

—

პანელები, ფილები, ბლოკები და ანალოგიური ნაწარმი ცემენტით, თაბაშირით ან სხვა მინერალური
6808 00 000 00

შემკვრელი ნივთიერებებით აგლომერირებული მცენარეული ბოჭკოების, ჩალის, ბურბუშელის, ნაფოტის,

—

ნაწილაკების, ნახერხის ან ხე-ტყის სხვა ნარჩენებისაგან
6809

ნაწარმი თაბაშირისა ან მის ფუძეზე დამზადებული ნარევებისაგან:
– ფილები, ფურცლები, პანელები და ანალოგიური ნაწარმი, ორნამენტის გარეშე:

6809 11 000 00

– – დაფარული ან დაარმატურებული მხოლოდ ქაღალდითა ან მუყაოთი

მ²

6809 19 000 00

– – დანარჩენი

მ²

6809 90 000 00

– დანარჩენი ნაწარმი

—

6810

ცემენტის, ბეტონისა ან ხელოვნური ქვის ნაწარმი, დაარმატურებული ან დაუარმატურებელი:
– კრამიტი, ფილები, აგური და ანალოგიური ნაწარმი:

6810 11

– – სამშენებლო ბლოკები და აგური:

6810 11 100 00

– – – შემსუბუქებული ბეტონისაგან (ნამტვრევი პემზის, გრანულირებული წიდის და ა.შ. ფუძეზე)

—

6810 11 900 00

– – – დანარჩენი

—

6810 19 000 00

– – დანარჩენი

—

– დანარჩენი ნაწარმი:
6810 91 000 00

– – ასაწყობი სამშენებლო ბლოკები მშენებლობისათვის, საცხოვრებელის ჩათვლით

—

6810 99 000 00

– – დანარჩენი

—

6811

ნაწარმი აზბესტცემენტის, ცელულოზის ბოჭკოებიანი ცემენტისა ან ანალოგიური მასალებისაგან:

6811 40 000 00

– აზბესტის შემცველი

—

– აზბესტის არ შემცველი:
6811 81 000 00

– – გოფრირებული ფურცლები

—

6811 82 000 00

– – ფურცლები, პანელები, ფილები, დანარჩენი, და ანალოგიური ნაწარმი

—

6811 89 000 00

– – დანარჩენი ნაწარმი

—

ბოჭკო აზბესტისა დამუშავებული; ნარევები აზბესტისა ან აზბესტისა და მაგნიუმის კარბონატის ფუძეზე;
6812

ამ ნარევებისა ან აზბესტის ნაწარმი (მაგალითად, ძაფები, ქსოვილები, ტანსაცმელი, თავსაბურავები,
ფეხსაცმელი, შუასადებები), დაარმატურებული ან დაუარმატურებელი, გარდა 6811 ან 6813 სასაქონლო
პოზიციის საქონლისა:

6812 80
6812 80 100 00
6812 80 900 00

– კროკიდოლიტისაგან
– – ბოჭკო დამუშავებული; ნარევები კროკიდოლიტის ან კროკიდოლიტის და მაგნიუმის კარბონატის
ფუძეზე
– – დანარჩენი

—
—

– დანარჩენი:
6812 91 000 00

– – ტანსაცმელი, ტანსაცმლის საკუთნოები, ფეხსაცმელი და თავსაბურავები

—

6812 92 000 00

– – ქაღალდი, სქელი მუყაო და ქეჩა, ან ფეტრი

—

6812 93 000 00

– – შემამჭიდროებელი მასალა წნეხილი აზბესტის ბოჭკოსაგან, ფურცლებად ან რულონებად

—

6812 99

– – დანარჩენი:

6812 99 001 00

– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

6812 99 100 00
6812 99 900 00

—

– – – აზბესტის ბოჭკო დამუშავებული; ნარევები აზბესტისა ან აზბესტისა და მაგნიუმის კარბონატის
ფუძეზე
– – – დანარჩენი

—
—

ფრიქციული მასალები და მათი ნაწარმი (მაგალითად, ფურცლები, რულონები, ლენტები, სეგმენტები,
6813

დისკოები,

საყელურები,

შეჭიდულობებისა

ან

შუასადებები)

ანალოგიური

დაუმონტაჟებელი,

მოწყობილობებისათვის,

გამოსაყენებელი
აზბესტის,

სხვა

მუხრუჭების,
მინერალური

ნივთიერებებისა ან ცელულოზის ფუძეზე, ტექსტილთან ან სხვა მასალებთან ერთად ან მათ გარეშე:
6813 20 00

– აზბესტის შემცველი:

6813 20 001 00

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

6813 20 009 00

– – დანარჩენი

—

– აზბესტის არ შემცველი:
6813 81 00

– – სამუხრუჭე ხუნდების ზესადებები:

6813 81 001 00

– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

6813 81 009 00

– – – დანარჩენი

—

6813 89 00

– – დანარჩენი:

6813 89 001 00

– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

6813 89 009 00

– – – დანარჩენი

—

6814
6814 10 000 00
6814 90 000 00
6815
6815 10

ქარსი დამუშავებული და მისი ნაწარმი, აგლომერირებული ან რეგენერირებული ქარსის ჩათვლით,
ქაღალდის, მუყაოსა ან სხვა ფუძეზე ან მის გარეშე:
– ფირფიტები, ფურცლები და ლენტები, აგლომერირებული ან რეგენერირებული ქარსისაგან, ფუძეზე ან
მის გარეშე
– დანარჩენი
ნაწარმი ქვის ან სხვა მინერალური ნივთიერებებისაგან (ნახშირბადიანი ბოჭკოების, ნახშირბადიანი
ბოჭკოების ნაწარმისა და ტორფის ნაწარმის ჩათვლით), სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:
– გრაფიტისა და სხვა ნახშირბადოვანი მასალების ნაწარმი, ელექტროტექნიკაში გამოუყენებადი:

—
—

6815 10 100 00

– – ნახშირბადიანი ბოჭკოები და მათი ნაწარმი

—

6815 10 900 00

– – დანარჩენი

—

6815 20 000 00

– ტორფის ნაწარმი

—

– ნაწარმი დანარჩენი:
6815 91 000 00

– – მაგნეზიტის, დოლომიტის ან ქრომიტის შემცველი

6815 99 00

– – დანარჩენი:

6815 99 001 00

– – – ცეცხლგამძლე მასალებისაგან, ქიმიური შემკვრელი ნივთიერებებით

6815 99 009

– – – დანარჩენი:

6815 99 009 01

– – – – სხვადასხვა დანიშნულების როვინგი ბაზალტის ბოჭკოს კომპლექსური ძაფებისაგან

—

6815 99 009 02

– – – – სხვადასხვა ქსოვილი ბაზალტის ძაფებისაგან

—

6815 99 009 03

—

—

– – – – სხვადასხვა დანიშნულების ქეჩა უქსოვადი ბაზალტის ბოჭკოსა და კომბინირებული

—

დანამატებისაგან

6815 99 009 04

– – – – სხვადასხვა დანიშნულების ბაზალტპლასტიკური ნაკეთობები

—

6815 99 009 09

– – – – დანარჩენი

—

ჯგუფი 69
კერამიკული ნაწარმი
შენიშვნები:
1. მოცემულ ჯგუფში ჩაირთვება მხოლოდ დაყალიბების შემდეგ გამომწვარი კერამიკული
ნაწარმი. 6904–6914 სასაქონლო პოზიციებში ჩაირთვება მხოლოდ ის ნაწარმი, რომელიც არ
ჩაირთვება 6901–6903 სასაქონლო პოზიციებში.
2. მოცემულ ჯგუფში არ ჩაირთვება:
ა) 2844 სასაქონლო პოზიციის ნაწარმი;
ბ) 6804 სასაქონლო პოზიციის ნაწარმი;
გ) 71 ჯგუფის ნაწარმი (მაგალითად, ბიჟუტერია);
დ) 8113 სასაქონლო პოზიციის ლითონკერამიკა;
ე) 82 ჯგუფის ნაწარმი;
ვ) იზოლატორები ელექტრული (სასაქონლო პოზიცია 8546) ან არმატურა 8547 სასაქონლო
პოზიციის საიზოლაციო მასალებისაგან;
ზ) ხელოვნური კბილები (სასაქონლო პოზიცია 9021);
თ) 91 ჯგუფის ნაწარმი (მაგალითად, საათები, რომლებიც არაა განკუთვნილი თან
ტარებისათვის, და მათი კორპუსები);
ი) 94 ჯგუფის ნაწარმი (მაგალითად, ავეჯი, ლამპები და სანათი მოწყობილობა, ასაწყობი
სამშენებლო კონსტრუქციები);
კ) 95 ჯგუფის ნაწარმი (მაგალითად, სათამაშოები, თამაშები და სპორტული ინვენტარი):
ლ) 9606 სასაქონლო პოზიციის (მაგალითად, ღილები) ან 9614 სასაქონლო პოზიციის
(მაგალითად, ჩიბუხები) ნაწარმი; ან
მ) 97 ჯგუფის ნაწარმი (მაგალითად, ხელოვნების ნიმუშები).
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

I. კაჟმიწოვანი ქვის ფქვილისა ან ანალოგიური კაჟმიწოვანი ქანების ნაწარმი და ცეცხლგამძლე ნაწარმი
6901 00 000 00

აგური, ბლოკები, ფილები და სხვა კერამიკული ნაწარმი კაჟმიწოვანი ქვის ფქვილისაგან (მაგალითად,
დიატომური მიწის, ტრიპოლიტისა ან დიატომიტისაგან) ან ანალოგიური კაჟმიწოვანი ქანებისაგან

—

6902
6902 10 000 00
6902 20
6902 20 100 00

აგური ცეცხლგამძლე, ბლოკები, ფილები და ანალოგიური ცეცხლგამძლე კერამიკული სამშენებლო
მასალები, გარდა კაჟმიწოვანი ქვის ფქვილისა ან ანალოგიური კაჟმიწოვანი ქანების ნაწარმისა:
– Mg, Ca ან Cr ელემენტების შემცველობით 50 მას.% -ზე მეტი ცალცალკე ან ერთად აღებული, MgO, CaO ან
Cr2O3 -ზე გადაანგარიშებით

—

– თიხამიწის (Al2O3), კაჟმიწისა (SiO2) ან ამ პროდუქტების ნარევების ან ნაერთების შემცველობით 50 მას.%ზე მეტი:
– – კაჟმიწის (SiO2) შემცველობით 93 მას.% ან მეტი

—

– – დანარჩენი:
6902 20 910 00

– – – თიხამიწის (Al2O3) შემცველობით 7 მას.%-ზე მეტი, მაგრამ 45 მას.%-ზე ნაკლები

—

6902 20 990 00

– – – დანარჩენი

—

6902 90 000 00

– დანარჩენი

—

დანარჩენი ცეცხლგამძლე კერამიკული ნაწარმი (მაგალითად, რეტორტები, ტიგელები, მუფელები,
6903

საცმები, სახშობები, საყრდენები, სინჯარული ფინჯანები, მილები, მილაკები, გარსაცმები, წნელები,
ღერძები), გარდა კაჟმიწოვანი ქვის ფქვილისა ან ანალოგიური კაჟმიწოვანი ქანების ნაწარმისა:

6903 10 000 00
6903 20

– გრაფიტის ან ნახშირბადის სხვა ფორმების, ან ამ პროდუქტების ნარევების შემცველობით 50 მას.% -ზე
მეტი

—

– თიხამიწის (Al2O3) ან თიხამიწის და კაჟმიწის (SiO2) ნარევებისა ან შენაერთების შემცველობით 50 მას.% -ზე
მეტი:

6903 20 100 00

– – თიხამიწის (Al2O3) შემცველობით 45 მას.%-ზე ნაკლები

—

6903 20 900 00

– – თიხამიწის (Al2O3) შემცველობით 45 მას.% ან მეტი

—

6903 90

– დანარჩენი:

6903 90 100 00
6903 90 900 00

– – გრაფიტის ან ნახშირბადის სხვა ფორმების, ან მათი ნარევების შემცველობით 25 მას.% -ზე მეტი, მაგრამ
არა უმეტეს 50 მას.%-ისა
– – დანარჩენი

—
—

II. დანარჩენი კერამიკული ნაწარმი
6904

აგური სამშენებლო, იატაკის ბლოკები, ფილები, მზიდი ან მოსაპირკეთებელი, და კერამიკის ანალოგიური
ნაწარმი:

6904 10 000 00

– სამშენებლო აგური

6904 90 000 00

– დანარჩენი

6905

ცალი
—

კრამიტი, დეფლექტორები, საკვამლე მილის ქოლგები, კვამლსადენების ნაწილები, არქიტექტურული
მოსართავები და კერამიკის სამშენებლო დეტალები დანარჩენი:

6905 10 000 00

– კრამიტი

ცალი

6905 90 000 00

– დანარჩენი

—

6906 00 000 00

კერამიკული მილები, საიზოლაციო მილსადენები, წყალსარინები და მილების ფიტინგები

—

მოსაკირწყლი ფილები, იატაკების, ღუმელების, ბუხრებისა ან კედლების მოსაპირკეთებელი ფილები
6907

კერამიკული; კუბურები კერამიკული მოზაიკის სამუშაოებისათვის და ანალოგიური ნაწარმი; გასაწყობი
კერამიკა :
– მოსაკირწყლი ფილები, იატაკების, ღუმელების, ბუხრებისა ან კედლების მოსაპირკეთებელი ფილები
კერამიკული, 6907 30 და 6907 40 სუბპოზიციებში ჩართულის გარდა:

6907 21 000 00

– – წყლის შთანთქმის კოეფიციენტით არაუმეტეს 0.5მას% -ს

მ²

6907 22 000 00

– – წყლის შთანთქმის კოეფიციენტით 0.5მას% -ზე მეტი მაგრამ არაუმეტეს 10მას%-ს

მ²

6907 23 000 00

– – წყლის შთანთქმის კოეფიციენტით 10მას% -ზე მეტი

მ²

6907 30 000 00
6907 40 000 00

– – კუბურები კერამიკული მოზაიკის სამუშაოებისათვის და ანალოგიური ნაწარმი 6907 40 სუბპოზიციაში
ჩართულის გარდა
– – გასაწყობი კერამიკა

მ²
მ²

[6908]
კერამიკული ნაწარმი ლაბორატორიული, ქიმიური ან სხვა ტექნიკური მიზნებისათვის; კერამიკული
6909

ღარები, როფები და ანალოგიური რეზერვუარები, გამოსაყენებელი სოფლის მეურნეობაში; კერამიკული
ქოთნები, ჭურჭლები და ანალოგიური ნაწარმი, გამოსაყენებელი საქონლის ტრანსპორტირებისა ან
შეფუთვისათვის:
– კერამიკული ნაწარმი ლაბორატორიული, ქიმიური ან სხვა ტექნიკური მიზნებისათვის:

6909 11 000 00

– – ფაიფურის

—

6909 12 000 00

– – ნაწარმი, მოოსის შკალით 9 ან მეტი სიმკვრივის ექვივალენტის მქონე

—

6909 19 000 00

– – დანარჩენი

—

6909 90 000 00

– დანარჩენი

—

ბაკნები, პირსაბნები, ბაკნების კონსოლები, აბაზანები, ბიდეები, უნიტაზები, წყალჩასაშვები ავზაკები,

6910

პისუარები და ანალოგიური სანიტარულ-ტექნიკური კერამიკის ნაწარმი:

6910 10 000 00

– ფაიფურის

—

6910 90 000 00

– დანარჩენი

—

6911

ჭურჭელი სასადილო, სამზარეულო და დანარჩენი სამეურნეო და ტუალეტის ფაიფურის ნაწარმი:

6911 10 000 00

– ჭურჭელი სასადილო და სამზარეულო

—

6911 90 000 00

– დანარჩენი

—

6912 00

ჭურჭელი სასადილო, სამზარეულო და დანარჩენი სამეურნეო და ტუალეტის კერამიკის ნაწარმი, გარდა
ფაიფურისა:
– ჭურჭელი სასადილო და სამზარეულო:

6912 00 210 00

– – ჩვეულებრივი კერამიკის

—

6912 00 230 00

– – ქვის კერამიკა

—

6912 00 250 00

– – ქაშანური ან ნატიფი კერამიკა

—

6912 00 290 00

– – დანარჩენი

—

– დანარჩენი:
6912 00 810 00

– – ჩვეულებრივი კერამიკის

—

6912 00 830 00

– – ქვის კერამიკა

—

6912 00 850 00

– – ქაშანური ან ნატიფი კერამიკა

—

6912 00 890 00

– – დანარჩენი

—

6913

სტატუეტები და დანარჩენი დეკორატიული ნაწარმი კერამიკისაგან:

6913 10 000 00

– ფაიფურის

6913 90

– დანარჩენი:

6913 90 100 00

– – ჩვეულებრივი კერამიკის

—

—

– – დანარჩენი:
6913 90 930 00

– – – ქაშანური ან ნატიფი კერამიკა

—

6913 90 980 00

– – – დანარჩენი

—

6914

დანარჩენი კერამიკული ნაწარმი:

6914 10 000 00

– ფაიფურის

6914 90 00

– დანარჩენი:

6914 90 001 00

– – ჩვეულებრივი კერამიკის

—

6914 90 009 00

– – დანარჩენი

—

—

ჯგუფი 70
მინა და მისი ნაწარმი
შენიშვნები:
1. მოცემულ ჯგუფში არ ჩაირთვება:
ა) 3207 სასაქონლო პოზიციის საქონელი (მაგალითად, მინისებრი ემალები და ჭიქურები,
მინისებრი ფრიტა, დანარჩენი მინა ფხვნილის, გრანულებისა და ფანტელების სახით);
ბ) 71 ჯგუფის ნაწარმი (მაგალითად, ბიჟუტერია);
გ) 8544 სასაქონლო პოზიციის ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელები, იზოლატორები ელექტრული
(სასაქონლო პოზიცია 8546) ან 8547 სასაქონლო პოზიციის არმატურა საიზოლაციო მასალებისაგან;

დ) ოპტიკური ბოჭკოები, ოპტიკურად დამუშავებული ოპტიკური ელემენტები, შპრიცები
კანქვეშა ინიექციებისათვის, ხელოვნური თვალები, თერმომეტრები, ბარომეტრები, ჰიდრომეტრები
ან 90 ჯგუფის სხვა ნაწარმი;
ე) ლამპები და სანათი მოწყობილობა, მნათი ფირნიშები, მნათი ტაბლოები სახელით,
დასახელებით, ან მისამართით ან ანალოგიური ნაწარმი ჩაშენებული სინათლის წყაროთი, ან მათი
ნაწილები 9405 სასაქონლო პოზიციის;
ვ) სათამაშოები, თამაშები, სპორტული ინვენტარი, საახალწლო ნაძვის ხის მოსართავები ან 95
ჯგუფის სხვა საქონელი (გარდა თოჯინების ხელოვნური თვალებისა მექანიზმის გარეშე ან 95
ჯგუფის დანარჩენი ნაწარმისა); ან
ზ) ღილები, ვაკუუმური ჭურჭელი აწყობილი სახით, საფრქვეველები ან ანალოგიური
პულვერიზატორები ან 96 ჯგუფის სხვა ნაწარმი.
2. 7003, 7004 და 7005 სასაქონლო პოზიციებში:
ა) მინა არ ითვლება ,,დამუშავებულად’’, რა პროცესებიც არ უნდა გაიაროს გამოწვამდე;
ბ) მინის ჭრა ფორმის მიხედვით არ ცვლის მის, როგორც ფურცლოვანი მინის კლასიფიკაციას;
გ) ტერმინი ,,შთამნთქმელი, ამრეკლი ან არაამრეკლი ფენა’’ აღნიშნავს მიკროსკოპულად
თხელი ფენით დაფარვას ლითონით ან ქიმიური ნაერთით (მაგალითად, ლითონის ოქსიდით),
რომელიც შთანთქავს, მაგალითად, ინფრაწითელ გამოსხივებას ან აუმჯობესებს მინის არეკვლის
უნარს, ამასთან უნარჩუნებს მას გამჭვირვალობისა ან გამტარიანობის ხარისხს; ან რომელიც
აფერხებს მინის ზედაპირიდან სინათლის არეკვლას.
3. 7006 სასაქონლო პოზიციაში შემავალი ნაწარმი, ჩაირთვება მასში მაშინაც კი, როცა ის
ატარებს მზა პროდუქციის ხასიათს.
4. 7019 სასაქონლო პოზიციაში ტერმინი ,,მინის ბამბა’’ აღნიშნავს:
ა) მინერალურ ბამბას, მასში სილიციუმის ოქსიდის (SiO2) შემცველობით არანაკლებ 60 მას.%სა;
ბ) მინერალურ ბამბას, მასში სილიციუმის ოქსიდის (SiO2) 60 მას.%-ზე ნაკლები, ტუტე
ლითონის ოქსიდის (K2O ან Na2O) 5 მას.%-ზე მეტი ან ბორის ოქსიდის (B2O3) 2 მას.%-ზე მეტი
შემცველობით.
მინერალური ბამბის სხვა სახეები ჩაირთვება 6806 სასაქონლო პოზიციაში.
5. მთელს ნომენკლატურაში ტერმინი ,,მინა’’ აღნიშნავს მდნარ კვარცსა და სხვა მდნარ
კაჟმიწებს.
შენიშვნა სუბპოზიციებისათვის:
1. 7013 22, 7013 33, 7013 41 და 7013 91 სუბპოზიციებში ტერმინი ,,ტყვიიანი ბროლი’’ აღნიშნავს
მხოლოდ მინას, ტყვიის მონოოქსიდის (PbO) შემცველობით არანაკლებ 24 მას.%-ისა.
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

7001 00

მინის ნალეწი, ჯართი და მინის დანარჩენი ნარჩენები; მინა ბლოკებად:

7001 00 100 00

– მინის ნალეწი, ჯართი და მინის დანარჩენი ნარჩენები

—

– მინა ბლოკებად:
7001 00 910 00

– – ოპტიკური მინა

—

7001 00 990 00

– – დანარჩენი

—

7002
7002 10 000 00

მინა სფეროების (7018 სასაქონლო პოზიციის მიკროსფეროების გარდა), წნელებისა ან მილაკების ფორმით,
დაუმუშავებელი:
– სფეროები

—

7002 20

– წნელები:

7002 20 100 00

– – ოპტიკური მინისაგან

—

7002 20 900 00

– – დანარჩენი

—

– მილაკები:
7002 31 000 00
7002 32 000 00
7002 39 000 00
7003

– – მდნარი კვარცისა ან სხვა მდნარი კაჟმიწებისაგან
– – დანარჩენი მინისაგან, ხაზოვანი გაფართოების კოეფიციენტით არა უმეტეს 5 x 10-6-სა K-ზე, 00C-დან
3000C-მდე ტემპერატურის ინტერვალში
– – დანარჩენი

—
—
—

მინა სხმული და ნაგლინი, ფურცლოვანი ან დაპროფილებული, შთამნთქმელი, ამრეკლი ან არაამრეკლი
შრის მქონე ან არმქონე, მაგრამ სხვაგვარი წესით დაუმუშავებელი:
– დაუარმატურებელი ფურცლები:

7003 12
7003 12 100 00

– – შეღებილი მასით (მოცულობაში ტონირებული), დაყუჩებული, ზედნადები ან შთამნთქმელი, ამრეკლი
ან არაამრეკლი შრის მქონე:
– – – ოპტიკური მინისაგან

მ²

– – – დანარჩენი:
7003 12 910 00

– – – – არაამრეკლი შრის მქონე

მ²

7003 12 990 00

– – – – დანარჩენი

მ²

7003 19

– – დანარჩენი:

7003 19 100 00

– – – ოპტიკური მინისაგან

მ²

7003 19 900 00

– – – დანარჩენი

მ²

7003 20 000 00

– ფურცლები დაარმატურებული

მ²

7003 30 000 00

– პროფილები

—

7004
7004 20
7004 20 100 00

მინა წეული ან გამონაბერი, ფურცლებად, შთამნთქმელი, ამრეკლი ან არაამრეკლი შრის მქონე ან არმქონე,
მაგრამ სხვაგვარი წესით დაუმუშავებელი:
– მინა, შეღებილი მასით (მოცულობაში ტონირებული), დაყუჩებული, ზედნადები ან შთამნთქმელი,
ამრეკლი ან არაამრეკლი შრის მქონე:
– – ოპტიკური მინა

მ²

– – დანარჩენი:
7004 20 910 00

– – – არაამრეკლი შრის მქონე

მ²

7004 20 990 00

– – – დანარჩენი

მ²

7004 90

– დანარჩენი მინა:

7004 90 100 00

– – ოპტიკური მინა

მ²

7004 90 800 00

– – დანარჩენი

მ²

7005

მინა თერმულად გაპრიალებული და მინა გახეხილი ან გაპრიალებული ზედაპირით, ფურცლებად,
შთამნთქმელი, ამრეკლი ან არაამრეკლი შრის მქონე ან არმქონე, მაგრამ სხვაგვარი წესით დაუმუშავებელი:

7005 10

– მინა დაუარმატურებელი, შთამნთქმელი, ამრეკლი ან არაამრეკლი შრის მქონე:

7005 10 050 00

– – არაამრეკლი შრის მქონე

მ²

– – დანარჩენი, სისქით:
7005 10 250 00

– – – არა უმეტეს 3,5 მმ -ისა

მ²

7005 10 300 00

– – – 3,5 მმ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 4,5 მმ-ისა

მ²

7005 10 800 00

– – – 4,5 მმ-ზე მეტი

მ²

– დაუარმატურებელი მინა დანარჩენი:
7005 21

– – შეღებილი მთელი მასით (მოცულობაში ტონირებული), დაყუჩებული, ზედნადები ან მხოლოდ
გახეხილი:

7005 21 250 00

– – – სისქით არა უმეტეს 3,5 მმ-ისა

მ²

7005 21 300 00

– – – სისქით 3,5 მმ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 4,5 მმ-ისა

მ²

7005 21 800 00

– – – სისქით 4,5 მმ-ზე მეტი

მ²

7005 29

– – დანარჩენი:

7005 29 250 00

– – – სისქით არა უმეტეს 3,5 მმ-ისა

მ²

7005 29 350 00

– – – სისქით 3,5 მმ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 4,5 მმ-ისა

მ²

7005 29 800 00

– – – სისქით 4,5 მმ-ზე მეტი

მ²

7005 30 000 00

– დაარმატურებული მინა

მ²

მინა 7003, 7004 ან 7005 სასაქონლო პოზიციებისა, ნაღუნი, წახნაგოვანი, გრავირებული, დაბურღილი,
7006 00

მომინანქრებული ან სხვა წესით დამუშავებული, მაგრამ ჩარჩოში ჩაუსმელი ან სხვა მასალებთან
არაკომბინირებული:

7006 00 100 00

– ოპტიკური მინა

—

7006 00 900 00

– დანარჩენი

—

7007

უსაფრთხო მინა, განმტკიცებული (ნაწრთობი) ან მრავალშრიანი მინის ჩათვლით:
– განმტკიცებული (ნაწრთობი) უსაფრთხო მინა:

7007 11
7007 11 100 00

– – ზომით და ფორმატით, რომლებიც იძლევიან მისი გამოყენების საშუალებას მიწისზედა, საჰაერო და
წყლის ტრანსპორტის საშუალებებში ან რაკეტულ-კოსმოსურ სისტემებში:
– – – ზომით და ფორმატით, რომლებიც იძლევიან მისი გამოყენების საშუალებას მიწისზედა
ტრანსპორტის საშუალებებში

7007 11 900 00

– – – დანარჩენი

7007 19

– – დანარჩენი:

7007 19 100 00

– – – მომინანქრებული

7007 19 200 00
7007 19 800 00

– – – შეღებილი მასით (მოცულობაში ტონირებული), დაყუჩებული, ზედნადები ან შთამნთქმელი ან
ამრეკლი შრის მქონე
– – – დანარჩენი

—
—

მ²
მ²
მ²

– მრავალშრიანი უსაფრთხო მინა:
7007 21
7007 21 000 01
7007 21 200 00

– – ზომით და ფორმატით, რომლებიც იძლევიან მისი გამოყენების საშუალებას მიწისზედა, საჰაერო და
წყლის ტრანსპორტის საშუალებებში ან რაკეტულ-კოსმოსურ სისტემებში:
– – – ქარსარიდი მინა მოუჩარჩოებელი, სამოქალაქო ავიაციისათვის
– – – ზომით და ფორმატით, რომლებიც იძლევიან მისი გამოყენების საშუალებას მიწისზედა
ტრანსპორტის საშუალებებში

—
—

7007 21 800 00

– – – დანარჩენი

—

7007 29 000 00

– – დანარჩენი

მ²

7008 00

მრავალშრიანი საიზოლაციო ნაწარმი მინისაგან:

7008 00 200 00

– შეღებილი მასით (მოცულობაში ტონირებული), დაყუჩებული, ზედნადები ან შთნმთქმელი ან ამრეკლი
შრის მქონე

მ²

– დანარჩენი:
7008 00 810 00

– – მინის ორი ფურცლისაგან შემდგარი, პერიმეტრზე ჰერმეტულად შეერთებული და ერთმანეთისაგან
ჰაერის, სხვა აირების შრით ან ვაკუუმირებული შუალედით გამოყოფილი

7008 00 890 00

– – დანარჩენი

7009

მინის სარკეები, ჩარჩოებში ან ჩარჩოების გარეშე, უკანა ხედვის სარკეების ჩათვლით:

7009 10 000 00

– უკანა ხედვის სარკეები სატრანსპორტო საშუალებებისათვის

მ²
მ²

ცალი

– დანარჩენი:
7009 91 000 00

– – ჩარჩოების გარეშე

—

7009 92 000 00

– – ჩარჩოებში

—

ბოცები, ბოთლები, ფლაკონები, დოქები, ქოთნები, ქილები, ამპულები და დანარჩენი მინის ტევადობები
7010

საქონლის შენახვის, ტრანსპორტირებისა ან შეფუთვისათვის; მინის ქილები კონსერვირებისათვის; მინის
დამცავი საცობები, საცობები, ხუფები და მინის დანარჩენი ანალოგიური ნაწარმი:

7010 10 000 00

– ამპულები

7010 20 000 00

– საცობები, ხუფები და დანარჩენი ანალოგიური ნაწარმი

7010 90

– დანარჩენი:

7010 90 100 00

– – ქილები კონსერვირებისათვის (ქილები სტერილიზაციისათვის)

ცალი
—

ცალი

– – დანარჩენი:
7010 90 210 00

– – – მინის მილაკებისაგან დამზადებული

ცალი

– – – დანარჩენი, ნომინალური ტევადობით:
7010 90 310 00

– – – – 2,5 ლ და მეტი

ცალი

– – – – 2,5 ლ-ზე ნაკლები:
– – – – – სასმელებისა და საკვები პროდუქტებისათვის:
– – – – – – ბოთლები:
– – – – – – – უფერო მინისაგან, ნომინალური ტევადობით:
7010 90 410 00

– – – – – – – – 1 ლ და მეტი

ცალი

7010 90 430 00

– – – – – – – – 0,33 ლ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 1 ლ-სა

ცალი

7010 90 450 00

– – – – – – – – 0,15 ლ ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 0,33 ლ-სა

ცალი

7010 90 470 00

– – – – – – – – 0,15 ლ-ზე ნაკლები

ცალი

– – – – – – – ფერადი მინისაგან, ნომინალური ტევადობით:
7010 90 510 00

– – – – – – – – 1 ლ ან მეტი

ცალი

7010 90 530 00

– – – – – – – – 0,33 ლ-ზე მეტი, მაგრამ 1 ლ-ზე ნაკლები

ცალი

7010 90 550 00

– – – – – – – – 0,15 ლ ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 0,33 ლ-სა

ცალი

7010 90 570 00

– – – – – – – – 0,15 ლ-ზე ნაკლები

ცალი

– – – – – – დანარჩენი, ნომინალური ტევადობით:
7010 90 610 00

– – – – – – – 0,25 ლ ან მეტი

ცალი

7010 90 670 00

– – – – – – – 0,25 ლ-ზე ნაკლები

ცალი

– – – – – ფარმაცევტული პროდუქციისათვის, ნომინალური ტევადობით:
7010 90 710 00

– – – – – – 0,055 ლ-ზე მეტი

ცალი

7010 90 790 00

– – – – – – არა უმეტეს 0,055 ლ-სა

ცალი

– – – – – დანარჩენი პროდუქტებისათვის:
7010 90 910 00

– – – – – – უფერო მინისაგან

ცალი

7010 90 990 00

– – – – – – ფერადი მინისაგან

ცალი

7011

მინის ბალონები (კოლბებისა და მილაკების ჩათვლით), ღია, მათი მინის ნაწილები, ფიტინგების გარეშე,
ელექტრული ნათურების, ელექტრონულ-სხივური მილაკებისა ან ანალოგიური ნაწარმისათვის:

7011 10 000 00

– ელექტრული სანათი მოწყობილობისათვის

—

7011 20 000 00

– ელექტრონულ-სხივური მილაკებისათვის

—

7011 90 000 00

– დანარჩენი

—

[7012 ]
7013
7013 10 000 00

მინის სამზარეულო და სასადილო ჭურჭელი, საკანცელარიო და ტუალეტის საკუთნოები, მინის ნაწარმი
სახლის მოწყობისა ან ანალოგიური მიზნებისათვის (7010 ან 7018 სასაქონლი პოზიციის ნაწარმის გარდა):
– მინაკერამიკისაგან

ცალი

– სასმისები, ბოკალის ტიპის, მინაკერამიკისაგან დამზადებულის გარდა:
7013 22

– – ტყვიის ბროლისაგან:

7013 22 100 00

– – – ხელით ანაწყობი

ცალი

7013 22 900 00

– – – მექანიკურად ანაწყობი

ცალი

7013 28

– – დანარჩენი:

7013 28 100 00

– – – ხელით ანაწყობი

ცალი

7013 28 900 00

– – – მექანიკურად ანაწყობი

ცალი

– სასმისები, მინაკერამიკისაგან დამზადებულის გარდა:
7013 33

– – ტყვიის ბროლისაგან:
– – – ხელით ანაწყობი:

7013 33 110 00

– – – – მოჩუქურთმებული ან სხვაგვარად დეკორირებული

ცალი

7013 33 190 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

– – – მექანიკურად ანაწყობი:
7013 33 910 00

– – – – მოჩუქურთმებული ან სხვაგვარად დეკორირებული

ცალი

7013 33 990 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

7013 37

– – დანარჩენი:

7013 37 100 00

– – – განმტკიცებული მინისაგან

ცალი

– – – დანარჩენი:
– – – – ხელით ანაწყობი:
7013 37 510 00

– – – – – მოჩუქურთმებული ან სხვაგვარად დეკორირებული

ცალი

7013 37 590 00

– – – – – დანარჩენი

ცალი

– – – – მექანიკურად ანაწყობი:
7013 37 910 00

– – – – – მოჩუქურთმებული ან სხვაგვარად დეკორირებული

ცალი

7013 37 990 00

– – – – – დანარჩენი

ცალი

–

სასადილო

(გარდა

სასმისებისა)

ან

სამზარეულო

ჭურჭელი,

გარდა

მინაკერამიკისაგან

დამზადებულებისა:
7013 41

– – ტყვიიანი ბროლისაგან:

7013 41 100 00

– – – ხელით ანაწყობი

ცალი

7013 41 900 00

– – – მექანიკურად ანაწყობი

ცალი

7013 42 000 00

– – მინისაგან, ხაზოვანი გაფართოების კოეფიციენტით არა უმეტეს 5 x 10-6-სა K-ზე, 00C-დან 3000C-მდე
ტემპერატურის ინტერვალში

7013 49

– – დანარჩენი:

7013 49 100 00

– – – განმტკიცებული მინისაგან

ცალი

ცალი

– – – დანარჩენი:
7013 49 910 00

– – – – ხელით ანაწყობი

ცალი

7013 49 990 00

– – – – მექანიკურად ანაწყობი

ცალი

– მინის ნაწარმი დანარჩენი:
7013 91

– – ტყვიიანი ბროლისაგან:

7013 91 100 00

– – – ხელით ანაწყობი

ცალი

7013 91 900 00

– – – მექანიკურად ანაწყობი

ცალი

7013 99 000 00

– – დანარჩენი

ცალი

7014 00 000 00

მინის ნაწარმი სასიგნალო მოწყობილობებისათვის და ოპტიკური ელემენტები მინისაგან (7015 სასაქონლო
პოზიციაში ჩართულების გარდა) ოპტიკური დამუშავების გარეშე
მინები

7015

საათებისათვის

და

ანალოგიური

მინები,

მხედველობის

მაკორექტირებელი

—

ან

არამაკორექტირებელი სათვალეების მინები, მოღუნული, ჩაზნექილი ღრმულით ან მსგავსი მინები,
ოპტიკურად დაუმუშავებელი; ღრუ მინის სფეროები და მათი სეგმენტები აღნიშნული მინების
დასამზადებლად:

7015 10 000 00

– მინები მხედველობის მაკორექტირებელი სათვალეებისათვის

—

7015 90 000 00

– დანარჩენი

—

მოსაკირწყლი ბლოკები, ფილები, აგური და დანარჩენი ნაწარმი წნეხილი ან სხმული მინისაგან,
დაარმატურებული ან დაუარმატურებელი, მშენებლობაში გამოსაყენებელი; მინის კუბურები და
7016

დანარჩენი მცირე ზომის მინის ფორმები, ფუძეზე ან ფუძის გარეშე, მოზაიკისა ან ანალოგიური
დეკორატიული სამუშაოებისათვის; ვიტრაჟები და ანალოგიური ნაწარმი; უჯრედოვანი მინა ან ქაფმინა
ბლოკების, პანელების, ფილების ფორმით, გარსისა ან სხვა ფორმების სახით:

7016 10 000 00

– მინის კუბურები და მინის დანარჩენი მცირე ზომის ფორმები, ფუძეზე ან ფუძის გარეშე, მოზაიკისა
სამუშაოების ან ანალოგიური დეკორატიული საშუალებისათვის

—

7016 90

– დანარჩენი:

7016 90 100 00

– – ვიტრაჟები და ანალოგიური ნაწარმი

მ²

7016 90 400 00

– – ბლოკები და აგური მშენებლობაში გამოსაყენებელი

—

7016 90 700 00

– – დანარჩენი

—

7017
7017 10 000 00
7017 20 000 00
7017 90 000 00

მინის ჭურჭელი ლაბორატორიული, ჰიგიენური ან ფარმაცევტული მიზნებისათვის, გრადუირებული და
არაგრადუირებული, დაკალიბრებული და დაუკალიბრებელი:
– მდნარი კვარცისაგან ან სხვა მდნარი კაჟმიწებისაგან
– დანარჩენი მინისაგან, ხაზოვანი გაფართოების კოეფიციენტით არა უმეტეს 5 x 10-6-საKK-ზე 0°C-დან
300°C-მდე ტემპერატურის ინტერვალში
– დანარჩენი

—
—
—

მძივის მარცვლები მინისა, ნაკეთობები მარგალიტის, ძვირფასი და ნახევრადძვირფასი ქვების იმიტაციით
7018

და მინის ანალოგიური მცირე ზომის ფორმები, მათი ნაწარმი, გარდა ბიჟუტერიისა; მინის თვალები,
გარდა პროტეზებისა; სტატუეტები და დანარჩენი დეკორატიული ნაწარმი მინისაგან, სარჩილი ლამპით
დამუშავებული, გარდა ბიჟუტერიისა; მინის მიკროსფეროები დიამეტრით არა უმეტეს 1 მმ-ისა:

7018 10

– მძივის მარცვლები მინისა, ნაწარმი მარგალიტის, ძვირფასი და ნახევრადძვირფასი ქვების იმიტაციით,
და მინის ანალოგიური მცირე ზომის ფორმები:
– – მძივის მარცვლები მინისა:

7018 10 110 00

– – – მექანიკურად დაჭრილი და გაპრიალებული

—

7018 10 190 00

– – – დანარჩენი

—

7018 10 300 00

– – ნაწარმი, მარგალიტის იმიტაციით

—

– – ნაწარმი, ძვირფასი ან ნახევრადძვირფასი ქვების იმიტაციით:
7018 10 510 00

– – – მექანიკურად დაჭრილი და გაპრიალებული

—

7018 10 590 00

– – – დანარჩენი

—

7018 10 900 00

– – დანარჩენი

—

7018 20 000 00

– მინის მიკროსფეროები დიამეტრით არა უმეტეს 1 მმ-ისა

—

7018 90

– დანარჩენი:

7018 90 100 00

– – მინის თვალები; მინის საგნები მცირე ზომის ფორმების სახით

—

7018 90 900 00

– – დანარჩენი

—

7019

ბოჭკოვანი მინა (მინის ბამბის ჩათვლით) და მისი ნაწარმი (მაგალითად, ნართი, ქსოვილები):
– ლენტები, ფთილა, ნართი და შტაპელირებული ბოჭკო:

7019 11 000 00

– – შტაპელირებული ბოჭკო სიგრძით არა უმეტეს 50 მმ-ისა

—

7019 12 000 00

– – ფთილა

—

7019 19

– – დანარჩენი:

7019 19 100 00

– – – ძაფებისაგან

—

7019 19 900 00

– – – ბოჭკოებისაგან

—

– თხელი ქსოვილები (ვუალები), ტილოები, საგებები, ლეიბები, ფილები და დანარჩენი უქსოვადი
მასალები:
7019 31 000 00

– – საგებები

—

7019 32 000 00

– – თხელი ქსოვილები (ვუალები)

—

7019 39 000 00

– – დანარჩენი

—

7019 40 000 00

– ქსოვილი ფთილისაგან

—

– დანარჩენი ქსოვილები:
7019 51 000 00
7019 52 000 00

– – სიგანით არა უმეტეს 30 სმ-ისა
– – სიგანით 30 სმ-ზე მეტი, ტილოს ხლართით, ზედაპირული სიმკვრივით 250გ/მ2 -ზე ნაკლები,
ძაფებისაგან, ცალფა ძაფის ხაზოვანი სიმკვრივით არა უმეტეს 136 ტექსისა

—
—

7019 59 000 00

– – დანარჩენი

7019 90 00

– დანარჩენი:

7019 90 001 00

– – არატექსტილის ბოჭკოები დაყრით ან კონებად

—

7019 90 009 00

– – დანარჩენი

—

7020 00

მინის ნაწარმი დანარჩენი:

7020 00 050 00

– რეაქტორის მილაკები და საჭერები კვარცული, ნახევარგამტარიანი მასალების საწარმოებელ
დიფუზიურ ან ჟანგვის ღუმელებში დასაყენებლად განკუთვნილი

—

—

– შუშის კოლბები თერმოსებისათვის ან დანარჩენი ვაკუუმური ჭურჭლისათვის:
7020 00 070 00

– – წარმოებაში დაუსრულებელი

—

7020 00 080 00

– – წარმოებაში დასრულებული

—

– დანარჩენი:
7020 00 100 00
7020 00 300 00

– – მდნარი კვარცისა ან სხვა მდნარი კაჟმიწებისაგან
– – მინისაგან, ხაზოვანი გაფართოების კოეფიციენტით არა უმეტეს 5 x 10-6-სა K-ზე 0°°C-დან 300°°C-მდე
ტემპერატურის ინტერვალში

—
—

7020 00 800 00

– – დანარჩენი

—

კარი XIV
მარგალიტი ბუნებრივი ან კულტივირებული, ძვირფასი ან ნახევრადძვირფასი ქვები, ძვირფასი
ლითონები, ძვირფასი ლითონებით მიტკეცილი ლითონები, და მათი ნაწარმი; ბიჟუტერია;
მონეტები
ჯგუფი 71
მარგალიტი ბუნებრივი ან კულტივირებული, ძვირფასი ან ნახევრადძვირფასი ქვები, ძვირფასი
ლითონები, ძვირფასი ლითონებით მიტკეცილი ლითონები, და მათი ნაწარმი; ბიჟუტერია;
მონეტები
შენიშვნები:
1. VI კარის 1 (A) შენიშვნის დებულებებისა და ქვემოთ მითითებული გამონაკლისების
გათვალისწინების შემთხვევაში მოცემულ ჯგუფში ჩაირთვება ყველა ნაწარმი, რომელიც მთლიანად
ან ნაწილობრივ შედგება:
ა) ბუნებრივი ან კულტივირებული მარგალიტისა ან ძვირფასი ან ნახევრადძვირფასი
ქვებისაგან (ბუნებრივი, ხელოვნური ან რეკონსრტუირებულის); ან
ბ) ძვირფასი ლითონებისა ან ძვირფასი ლითონებით მიტკეცილი ლითონებისაგან;
1. (A) 7113, 7114 და 7115 სასაქონლო პოზიციებში არ ჩაირთვება ნაწარმი, რომელშიც ძვირფასი
ლითონი ან ძვირფასი ლითონით მიტკეცილი ლითონი შეადგენს მხოლოდ უმნიშვნელო ნაწილს,
როგორიცაა უმნიშვნელო ფურნიტურა ან მეორეხარისხოვანი გასაწყობის სახით (მაგალითად,
მონოგრამები, ფერსოები და კანტი), და მათზე არ ვრცელდება 1 შენიშვნის (ბ) პუნქტის დებულება.(*)
(B) 7116 სასაქონლო პოზიციაში არ ჩაირთვება ნაწარმი, რომელიც შეიცავს ძვირფას
ლითონებსა ან ძვირფასი ლითონებით მიტკეცილ ლითონებს (გარდა წვრილი შემადგენელი
ნაწილებისა).
2. მოცემულ ჯგუფში არ ჩაირთვება:
ა) ძვირფასი ლითონების ამალგამები ან ძვირფასი ლითონები კოლოიდურ მდგომარეობაში
(2843 სასაქონლო პოზიცია);
ბ)

სტერილური

ქირურგიული

მასალები

ქირურგიული

ნაკერების

დასადებად,

სტომატოლოგიური შემავსებლები (პლომბი) და 30-ე ჯგუფის სხვა საქონელი;
გ) 32-ე ჯგუფის ნაწარმი (მაგალითად, პეწები);
დ) კატალიზატორები მატარებლებლებზე (3815 სასაქონლო პოზიცია);
ე) 4202 ან 4203 სასაქონლო პოზიციის ნაწარმი (იხ. 42-ე ჯგუფის 3(B) შენიშვნა);
ვ) 4303 ან 4304 სასაქონლო პოზიციის ნაწარმი;
ზ) XI კარის საქონელი (ტექსტილის მასალები და ტექსტილის ნაწარმი);
თ) ფეხსაცმელი, თავსაბურავები ან 64-ე ან 65-ე ჯგუფის სხვა ნაწარმი;
ი) ქოლგები, ხელჯოხები ან 66-ე ჯგუფის სხვა ნაწარმი;
კ) 6804 ან 6805 სასაქონლო პოზიციის ან 82-ე ჯგუფის აბრაზიული მასალები, ძვირფასი ან
ნახევრადძვირფასი ქვების (ბუნებრივი ან ხელოვნური) ნაფხვენებისა ან ფხვნილის შემცველობით;
82-ე ჯგუფში ჩართული ნაწარმი, მუშა ნაწილით ძვირფასი ან ნახევრადძვირფასი ქვებისაგან
(ბუნებრივი, ხელოვნური ან რეკონსტრუირებული); XVI კარის მექანიზმები, მექანიკური

მოწყობილობები, ელექტროსაქონელი, ან მათი ნაწილები. ამასთან ნაწარმი და მათი ნაწილები,
მთლიანად

შემდგარი

რეკონსტრუირებული)

ძვირფასი
ქვებისაგან

ან

ნახევრადძვირფასი

ჩაირთვება

მოცემულ

(ბუნებრივი,

ჯგუფში,

ხელოვნური

გარდა

ან

დაუმაგრებელი,

დამუშავებული საფირონებისა და ალმასებისა ბგერათამრთმევის ნემსებისათვის (8522 სასაქონლო
პოზიცია);
ლ) 90-ე, 91-ე ან 92-ე ჯგუფების ნაწარმი (სამეცნიერო ხელსაწყოები, ყველა სახის საათები,
მუსიკალური ინსტრუმენტები);
მ) იარაღი ან მისი ნაწილები (93-ე ჯგუფი);
ნ) 95-ე ჯგუფის მე-2 შენიშვნაში მითითებული, ნაწარმი;
ო) 96-ე ჯგუფის ნაწარმი, 96-ე ჯგუფის მე-4 შენიშვნის შესაბამისად; ან
პ) ქანდაკებებისა ან სტატუეტების დედნები (9703 სასაქონლო პოზიცია), საკოლექციო საგნები
(9705 სასაქონლო პოზიცია) ან 100 წელზე მეტი ხნის ანტიკვარიატი (9706 სასაქონლო პოზიცია),
ბუნებრივი ან კულტივირებული მარგალიტისა ან ძვირფასი ან ნახევრადძვირფასი ქვების გარდა.
4A. ტერმინი ,,ძვირფასი ლითონი’’ ნიშნავს ოქროს, ვერცხლსა და პლატინას.
4B. ტერმინი ,,პლატინა’’ ნიშნავს პლატინას, ირიდიუმს, ოსმიუმს, პალადიუმს, როდიუმს და
რუთენიუმს.
4C. ტერმინი ,,ძვირფასი ან ნახევრადძვირფასი ქვები’’ არ ვრცელდება 96-ე ჯგუფის 2(ბ)
შენიშვნაში მითითებულ მასალებზე.
5.

მოცემულ

ჯგუფში

ნებისმიერი

შენადნობი

(აგლომერირებული

ნარევისა

და

ინტერლითონური ნაერთის ჩათვლით), რომელიც შეიცავს ძვირფას ლითონს, ითვლება ძვირფასი
ლითონის შენადნობად, თუ მისი წილი შენადნობში შეადგენს არანაკლებ 2 მას.%-ისა, ძვირფასი
ლითონების შენადნობები კლასიფიცირდება შემდეგი წესის მიხედვით:
ა) შენადნობი, პლატინის შემცველობით 2 მას.% ან მეტი, – როგორც პლატინის შენადნობი;
ბ) შენადნობი, ოქროს შემცველობით 2 მას.% ან მეტი, მაგრამ პლატინის გარეშე ან პლატინის 2
მას.%-ზე ნაკლები შემცველობით, – როგორც ოქროს შენადნობი;
გ) დანარჩენი შენადნობები, ვერცხლის შემცველობით 2 მას.% ან მეტი – როგორც ვერცხლის
შენადნობი;
6. თუ კონტექსტში სხვაგვარად არ არის განმარტებული, ნომენკლატურაში ნებისმიერი
მინიშნება ძვირფას ლითონებზე ან ნებისმიერ კონკრეტულ ძვირფას ლითონზე შეიცავს მინიშნებას
ძვირფასი ლითონებისა ან კონკრეტული ლითონის შენადნობზეც მე-5 შენიშვნაში მითითებული
წესების შესაბამისად. მაგრამ ეს არ ეხება ძვირფასი ლითონებით მიტკეცილ ლითონებს, ძვირფასი
ლითონებით გალვანური წესით დაფარულ არაძვირფას ლითონებს ან არალითონებს.
7. მთელს ნომენკლატურაში ტერმინი ,,ლითონი, მიტკეცილი ძვირფასი ლითონით’’ ნიშნავს
მასალას, დამზადებულს ლითონის ფუძეზე, რომლის ერთ ან მეტ ზედაპირზე მირჩილვის,
შედუღების, ცხელი გლინვისა ან ანალოგიური მექანიკური საშუალებით დატანილია ძვირფასი
ლითონის საფარი. თუ კონტექსტში სხვაგვარად არ არის თქმული, ეს ტერმინი ნიშნავს აგრეთვე
ძვირფასი ლითონით ინკრუსტირებულ არაძვირფას ლითონს.
8. VI კარის 1(ა) შენიშვნის დებულებების დაცვის შემთხვევაში, საქონელი, რომელიც
შეესაბამება 7112 სასაქონლო პოზიციის აღწერილობას, უნდა ჩაირთოს ნომენკლატურის ამ და არა
სხვა სასაქონლო პოზიციაში.
9. 7113 სასაქონლო პოზიციაში ტერმინი ,,საიუველირო ნაწარმი’’ ნიშნავს:
ა) ნებისმიერ წვრილმან პირად სამკაულს (ძვირფასი ქვებითა ან მათ გარეშე) (მაგალითად,
ბეჭდებს, სამაჯურებს, ყელსაბამებს, გულსაბნევებს, ქინძისთავებს, საყურეებს, საათის ძეწკვებს,

ბრელოკებს, კულონებს, ჰალსტუხის ქინძისთავებს, საკინძებს, რელიგიურ ან სხვა მედლებსა და
ნიშნებს,); და
ბ) პირადი მოხმარების ნაკეთობებს, ჩვეულებრივ ჯიბით, ქალის ხელჩანთით ან სხეულზე
სატარებელს (მაგალითად, პორტსიგარებს, საბურნუთეებს, საპუდრეებს, ძეწკვიან საფულეებს,
კოლოფებს ტაბლეტბისათვის და კრიალოსნებს).
ეს

ნაკეთობები

შეიძლება

კომბინირებული

ან

მორთული

იყოს

ბუნებრივი

ან

კულტივირებული მარგალიტებით, ძვირფასი ან ნახევრადძვირფასი ქვებით, სინთეზური ან
რეკონსტრუირებული ძვირფასი ან ნახერვადძვირფასი ქვებით, კუს ბაკნით, სადაფით, სპილოს
ძვლით, ბუნებრივი ან რეკონსტრუირებული ქარვით, გიშრით, მარჯნით.
10. 7114 სასაქონლო პოზიციაში ტერმინი ,,ოქროსა და ვერცხლის ოსტატთა ნაკეთობანი’’
ნიშნავს მოსართავებს, ჭურჭელს, ტუალეტის საკუთნოებს, მოსაწევ საკუთნოებს და სხვა საოჯახო ან
დაწესებულებებში სახმარ ნივთებს ან რელიგიური დანიშნულების საგნებს.
11. 7117 სასაქონლო პოზიციაში ტერმინი ,,ბიჟუტერია’’ ნიშნავს საიუველირო ნაწარმს,
რომლის განმარტება მოყვანილია ზემოთ, მოცემული ჯგუფის 9(ა) შენიშვნაში (გარდა ღილებისა ან
9606 სასაქონლო პოზიციის სხვა საგნებისა ან 9615 სასაქონლო პოზიციის სავარცხლების,
სამაგრებისა და თმის სარჭების), ბუნებრივი ან კულტივირებული მარგალიტის, ძვირფასი ან
ნახევრადძვირფასი

ქვების

(ბუნებრივი,

ხელოვნური

ან

რეკონსტრუირებული),

ძვირფასი

ლითონებისა ან ძვირფასი ლითონებით მიტკეცილი ლითონების (გალვანური დაფარვის, ძვირფასი
ლითონებისაგან დამზადებული ან ძვირფასი ლითონებით მიტკეცილი წვრილმანი დეტალების
ჩაუთვლელად) გარეშე.
შენიშვნები სუბპოზიციებისათვის:
1. 7106 10, 7108 11, 7110 11, 7110 21, 7110 31 და 7110 41 სუბპოზიციებში ტერმინი ,,ფხვნილი’’
და ცნება ,,ფხვნილის სახით’’ ნიშნავს პროდუქტს, რომლის 90 მას.% ან მეტი იცრება საცერში,
უჯრედის ზომით 0,5 მმ.
2. მოცემული ჯგუფის 4(B) შენიშვნის დებულებების მიუხედავად, 7110 11 და 7110 19
სუბპოზიციებში ტერმინი ,,პლატინა’’ არ აღნიშნავს ირიდიუმს, ოსმიუმს, პალადიუმს, როდიუმს ან
რუთენიუმს.
3. 7110 სასაქონლო პოზიციაში თითოეული შენადნობი კლასიფიცირდება იმ ლითონის
მიხედვით, რომელიც ჭარბობს მასის მიხედვით იქნება ეს პლატინა, პალადიუმი, როდიუმი,
ირიდიუმი, ოსმიუმი თუ რუთენიუმი.
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

I. მარგალიტი ბუნებრივი ან კულტივირებული და ძვირფასი ან ნახევრადძვირფასი ქვები
მარგალიტი ბუნებრივი ან კულტივირებული, დამუშავებული ან დაუმუშავებელი, დახარისხებული ან
7101

დაუხარისხებელი,

მაგრამ

აუსხმელი,

ბუდეში

ჩაუსმელი

და

დაუმაგრებელი;

ბუნებრივი

ან

კულტივირებული მარგალიტი, დროებით ასხმული ტრანსპორტირების გასაადვილებლად:
7101 10 000 00

– ბუნებრივი მარგალიტი

გ

– კულტივირებული მარგალიტი:
7101 21 000 00

– – დაუმუშავებელი

გ

7101 22 000 00

– – დამუშავებული

გ

7102

ალმასები დამუშავებული ან დაუმუშავებელი, მაგრამ ბუდეში ჩაუსმელი ან დაუმაგრებელი:

7102 10 000 00

– დაუხარისხებელი

კარ

– სამრეწველო:
7102 21 000 00

– – დაუმუშავებელი ან უბრალოდ დახერხილი, დამტვრეული ან უხეშად დამუშავებული

კარ

7102 29 000 00

– – დანარჩენი

კარ

– არასამრეწველო:
7102 31 000 00

– – დაუმუშავებელი ან უბრალოდ დახერხილი, დამტვრეული ან უხეშად დამუშავებული

კარ

7102 39 000 00

– – დანარჩენი

კარ

ძვირფასი (ალმასების გარდა) და ნახევრადძვირფასი ქვები, დამუშავებული ან დაუმუშავებელი,
7103

დახარისხებული ან დაუხარისხებელი, მაგრამ აუსხმელი, ბუდეში ჩაუსმელი და დაუმაგრებელი;
დაუხარისხებელი ძვირფასი ქვები (ალმასების გარდა) და ნახევრადძვირფასი ქვები, დროებით ასხმული
ტრანსპორტირების გასაადვილებლად:

7103 10 000 00

– დაუმუშავებელი ან უბრალოდ დახერხილი, დამტვრეული ან უხეშად დამუშავებული

—

– დამუშავებული სხვა მეთოდებით:
7103 91 000 00

– – ლალები, საფირონები და ზურმუხტები

გ

7103 99 000 00

– – დანარჩენი

გ

ძვირფასი ან ნახევრადძვირფასი ქვები, ხელოვნური ან რეკონსტრუირებული, დამუშავებული ან
7104

დაუმუშავებელი, დახარისხებული ან დაუხარისხებელი, მაგრამ აუსხმელი, ბუდეში ჩაუსმელი და
დაუმაგრებელი; დაუხარისხებელი ხელოვნური ან რეკონსტრუირებული ძვირფასი ან ნახევრადძვირფასი
ქვები, დროებით ასხმული ტრანსპორტირების გასაადვილებლად:

7104 10 000 00

– პიეზოელექტრული კვარცი

გ

7104 20 000 00

– დანარჩენი, დაუმუშავებელი ან უბრალოდ დახერხილი, ან უხეშად დამუშავებული

გ

7104 90 000 00

– დანარჩენი

გ

7105

ნაფხვენი და ფხვნილი ბუნებრივი ან ხელოვნური ძვირფასი ან ნახევრადძვირფასი ქვებისაგან:

7105 10 000 00

– ალმასების

გ

7105 90 000 00

– დანარჩენი

გ

II. ძვირფასი ლითონები; ძვირფასი ლითონებით მიტკეცილი ლითონები
7106
7106 10 000 00

ვერცხლი (ოქროთი ან პლატინით გალვანურად დაფარული ვერცხლის ჩათვლით), დაუმუშავებელი ან
ნახევრადდამუშავებული, ან ფხვნილის სახით:
– ფხვნილი

გ

– დანარჩენი:
7106 91 000 00

– – დაუმუშავებელი სახით

გ

7106 92 000 00

– – ნახევრადდამუშავებული სახით

გ

7107 00 000 00

ლითონები არაძვირფასი, ვერცხლით მიტკეცილი, ნახევრადდამუშავებული

—

7108

ოქრო

(პლატინით

გალვანურად

დაფარული

ოქროს

ჩათვლით)

დაუმუშავებელი

ან

ნახევრადდამუშავებული, ან ფხვნილის სახით:
– მონეტების მოჭრისათვის გამოუყენებელი:

7108 11 000 00

– – ფხვნილი

გ

7108 12 000 00

– – დანარჩენი დაუმუშავებელი ფორმებით

გ

7108 13

– – დანარჩენი ნახევრადდამუშავებული ფორმებით:

7108 13 100 00

– – – წნელები, მავთული და პროფილები; ფირფიტები; ფურცლები და ზოლები სისქით 0,15 მმ-ზე მეტი,
ნებისმიერი ფუძის ჩაუთვლელად

გ

7108 13 800 00

– – – დანარჩენი

გ

7108 20 000 00

– მონეტების მოსაჭრელად გამოსაყენებელი

გ

7109 00 000 00

ლითონები არაძვირფასი ან ვერცხლი, ოქროთი მიტკეცილი, დაუმუშავებელი ან ნახევრადდამუშავებული

—

7110

პლატინა დაუმუშავებელი ან ნახევრადდაუმუშავებელი, ან ფხვნილის სახით:
– პლატინა:

7110 11 000 00

– – დაუმუშავებელი ან ფხვნილის სახით

7110 19

– – დანარჩენი:

7110 19 100 00
7110 19 800 00

– – – წნელები, მავთული და პროფილები; ფირფიტები; ფურცლები და ზოლები სისქით 0,15 მმ-ზე მეტი,
ნებისმიერი ფუძის ჩაუთვლელად
– – – დანარჩენი

გ

გ
გ

– პალადიუმი:
7110 21 000 00

– – დაუმუშავებული ან ფხვნილის სახით

გ

7110 29 000 00

– – დანარჩენი

გ

– როდიუმი:
7110 31 000 00

– – დაუმუშავებული ან ფხვნილის სახით

გ

7110 39 000 00

– – დანარჩენი

გ

– ირიდიუმი, ოსმიუმი და რუთენიუმი:
7110 41 000 00

– – დაუმუშავებული ან ფხვნილის სახით

გ

7110 49 000 00

– – დანარჩენი

გ

7111 00 000 00

ლითონები

არაძვირფასი,

ვერცხლი

ან

ოქრო,

მიტკეცილი

პლატინით,

დაუმუშავებელი

ან

ნახევრადდამუშავებული

—

ნარჩენები და ჯართი ძვირფასი ლითონების ან ძვირფასი ლითონებით მიტკეცილი ლითონებისა; სხვა
7112

ნარჩენები და ჯართი, ძვირფასი ლითონების ან მათი ნაერთების შემცველობით, ძირითადად მათგან
ძვირფასი ლითონების ამოსაღებად გამოსაყენებელი:

7112 30 000 00

– ნაცარი, ძვირფასი ლითონისა ან მისი ნაერთების შემცველი

—

– დანარჩენი:
7112 91 000 00
7112 92 000 00
7112 99 000 00

– – ოქროს, ოქროთი მიტკეცილი ლითონების ჩათვლით, მაგრამ სხვა ძვირფასი ლითონების შემცველი
ნარჩენების გამოკლებით
– – პლატინის, პლატინით მიტკეცილი ლითონების ჩათვლით, მაგრამ სხვა ძვირფასი ლითონების
შემცველი ნარჩენების გამოკლებით
– – დანარჩენი

—
—
—

III. საიუვილერო ნაკეთობები, ოქროზე და ვერცხლზე მომუშავე ოსტატების ნაკეთობები და სხვა
ნაკეთობები
7113

საიუვილერო ნაკეთობები და მათი ნაწილები ძვირფასი ლითონებისა ან ძვირფასი ლითონებით
მიტკეცილი ლითონებისაგან:
– ძვირფასი ლითონებისაგან, გალვანური დაფარვით ან დაუფარავად, ძვირფასი ლითონებით მიტკეცილი
ან მიუტკეცავი:

7113 11 000 00
7113 19 000 00
7113 20 000 00
7114

– – ვერცხლისაგან, გალვანური დაფარვით ან დაუფარავად, სხვა ძვირფასი ლითონებით მიტკეცილი ან
მიუტკეცავი
– – დანარჩენი ძვირფასი ლითონებისაგან, გალვანური დაფარვით ან დაუფარავად, ძვირფასი ლითონებით
მიტკეცილი ან მიუტკეცავი
– ძვირფასი ლითონებით მიტკეცილი არაძვირფასი ლითონებისაგან

გ
გ
—

ოქროზე ან ვერცხლზე მომუშავე ოსტატების ნაკეთობები და მათი ნაწილები ძვირფასი ლითონებისა ან
ძვირფასი ლითონებით მიტკეცილი ლითონებისაგან:
– ძვირფასი ლითონებისაგან, გალვანური დაფარვით ან დაუფარავად, ძვირფასი ლითონებით მიტკეცილი
ან მიუტკეცავი:

7114 11 000 00
7114 19 000 00

– – ვერცხლისაგან, გალვანური დაფარვით ან დაუფარავად, ძვირფასი ლითონებით მიტკეცილი ან
მიუტკეცავი
– – დანარჩენი ძვირფასი ლითონებისაგან, გალვანური დაფარვით ან დაუფარავად, ძვირფასი ლითონით
მიტკეცილი ან მიუტკეცავი

გ
გ

7114 20 000 00

– ძვირფასი ლითონებით მიტკეცილი არაძვირფასი ლითონებისაგან

7115

სხვა ნაკეთობები ძვირფასი ლითონებისაგან ან ძვირფასი ლითონებით მიტკეცილი ლითონებისაგან:

7115 10 000 00

– კატალიზატორები მავთულის ბადისა ან პლატინის ცხაურის ფორმით

7115 90 00

– დანარჩენი:

7115 90 001 00

– – ძვირფასი ლითონებისაგან

—

7115 90 009 00

– – ძვირფასი ლითონებით მიტკეცილი ლითონებისაგან

—

7116

—

ნაკეთობები ბუნებრივი ან კულტივირებული მარგალიტის, ძვირფასი ან ნახევრადძვირფასი ქვებისაგან
(ბუნებრივი, ხელოვნური ან რეკონსტრუირებული):

7116 10 000 00

– ბუნებრივი ან კულტივირებული მარგალიტისაგან

7116 20

– ძვირფასი ან ნახევრადძვირფასი ქვებისაგან (ბუნებრივი, ხელოვნური ან რეკონსტრუირებული):

7116 20 110 00

—

– – ყელსაბამები, სამაჯურები და დანარჩენი ნაკეთობები ბუნებრივი ძვირფასი ან ნახევრადძვირფასი
ქვებისაგან, უბრალოდ ასხმული შესაკრავისა და სხვა საკუთნოების გარეშე

7116 20 800 00

– – დანარჩენი

7117

ბიჟუტერია:
– არაძვირფასი ლითონებისაგან, ძვირფასი ლითონებით გალვანური დაფარვით ან დაუფარავად:

გ

გ
გ

7117 11 000 00

– – საკინძები და თმის სამაგრები

—

7117 19 000 00

– – დანარჩენი

—

7117 90 000 00

– დანარჩენი

—

7118

მონეტები:

7118 10 000 00

– მონეტები (ოქროს გარდა), რომლებიც არ წარმოადგენენ კანონიერ საგადასახადო საშუალებას

გ

7118 90 000 00

– დანარჩენი

გ

კარი XV
არაძვირფასი ლითონები და მათი ნაწარმი
შენიშვნები:
1. მოცემულ კარში არ ჩაირთვება:
ა) მზა საღებავები, მელნები და სხვა ნაწარმი ლითონის ქერცლისა ან ფხვნილის ფუძეზე (3207–
3210, 3212, 3213 ან 3215 სასაქონლო პოზიციები);
ბ) ფეროცერიუმი ან სხვა პიროფორული შენადნობები (სასაქონლო პოზიცია 3606);
გ) 6506 ან 6507 სასაქონლო პოზიციის თავსაბურავები ან მათი ნაწილები;
დ) ქოლგების კარკასები ან 6603 სასაქონლო პოზიციის სხვა ნაწარმი;
ე) 71 ჯგუფის საქონელი (მაგალითად, ძვირფასი ლითონების შენადნობები, ძვირფასი
ლითონებით მიტკეცილი არაძვირფასი ლითონები, ბიჟუტერია);
ვ)

XVI

კარის

ნაწარმი

(მანქანები,

დანადგარები,

მექანიკური

მოწყობილობები

და

ელექტროსაქონელი);
ზ) რკინიგზისა და ტრამვაის ლიანდაგების აწყობილი კვანძები (8608 სასაქონლო პოზიცია) ან
XVII კარის სხვა პროდუქცია (სატრანსპორტო საშუალებები, გემები და ნავები, საფრენი აპარატები;
თ) XVIII კარის ხელსაწყოები და აპარატურა, მათ შორის ზამბარები ყველა სახის
საათებისათვის;
ი) ტყვიის საფანტი საბრძოლო მასალებისთვის (სასაქონლო პოზიცია 9306) ან XIX კარის სხვა
ნაკეთები (იარაღი და საბრძოლო მასალები);
კ) 94 ჯგუფის ნაწარმი (მაგალითად, ავეჯი, მატრასების საბჯენები, ლამპები და სანათი
მოწყობილობები, მნათი ფირნიშები, ასაწყობი სამშენებლო კონსტრუქციები);
ლ) 95 ჯგუფის ნაწარმი (მაგალითად, სათამაშოები, თამაშები, სპორტული ინვენტარი);
მ) ხელის საცრები, ღილები, კალმისტრები, ფანქრის დამჭერები, კალმები, მონოსაყრდენები,
ორფეხები, სამფეხები და ანალოგიური ნაწარმი ან 96 ჯგუფის სხვა ნაწარმი (სხვადასხვა სამრეწველო
ნაწარმი); ან
ნ) 97 ჯგუფის ნაწარმი (მაგალითად, ხელოვნების ნაწარმოებები).
2. მთელ ნომენკლატურაში ცნება ,,საერთო დანიშნულების ნაწილები’’ აღნიშნავს:
ა) 7307, 7312, 7315, 7317 ან 7318 სასაქონლო პოზიციების ნაწარმს და ანალოგიურ ნაწარმს სხვა
არაძვირფასი ლითონებისაგან;
ბ) ზამბარებს, რესორებს და ფურცლებს მათთვის არაძვირფასი ლითონებისაგან, გარდა
ზამბარებისა ყველა სახის საათებისათვის (სასაქონლო პოზიცია 9114); და
გ) 8301, 8302, 8308, 8310, ასევე 8306 სასაქონლო პოზიციის ჩარჩოებსა და სარკეებს არაძვირფასი
ლითონებისაგან

73–76 და 78–82 ჯგუფებში (7315 სასაქონლო პოზიციის გამოკლებით) მინიშნებები საქონლის
ნაწილებზე არ შეიცავს ზემოთ განსაზღვრულ მინიშნებებს საერთო დანიშნულების ნაწილებზე.
წინა აბზაცისა და 83 ჯგუფის 1 შენიშვნის დებულებების თანახმად, 82 ან 83 ჯგუფში ჩართული
ნაკეთობები გამოირიცხება 72–76 და 78–81 ჯგუფებიდან.
3. მთელს ნომენკლატურაში ტერმინი ,,არაძვირფასი ლითონები’’ აღნიშნავს: შავ ლითონებს
(რკინა, თუჯი, ფოლადი), სპილენძს, ნიკელს, ალუმინს, ტყვიას, თუთიას, კალას, ვოლფრამს,
მოლიბდენს, ტანტალს, მაგნიუმს, კობალტს, ვისმუტს, კადმიუმს, ტიტანს, ცირკონიუმს, სტიბიუმს,
მანგანუმს, ბერილიუმს, ქრომს, გერმანიუმს, ვანადიუმს, გალიუმს, გაფნიუმს, ინდიუმს, ნიობიუმს
(კოლომბიუმს), რენიუმსა და ტალიუმს.
4. მთელს ნომენკლატურაში ტერმინი „ლითონკერამიკა“ აღნიშნავს მასალას, შედგენილს
ლითონისა და კერამიკის მიკროსკოპული კომპონენტების ჰეტეროგენული ნარევისაგან. ეს ტერმინი
აგრეთვე განეკუთვნება შეცხობილ (აგლომერირებულ) ლითონების კარბიდებს (ლითონების
კარბიდები, ლითონებთან შეცხობილი (აგლომერირებული).
5. შენადნობების კლასიფიკაცია (72 და 74 ჯგუფებში აღნიშნული ფეროშენადნობებისა და
ლიგატურების გარდა):
ა) არაძვირფასი ლითონების შენადნობი კლასიფიცირდება როგორც იმ ლითონის შენადნობი,
რომლის მასით შემცველობა ჭარბობს ნებისმიერი სხვა ლითონის შემცველობას;
ბ) მოცემულ კარში ჩართული არაძვირფასი ლითონებისა და მოცემულ კარში ჩაურთველი
ელემენტების შენადნობი, კლასიფიცირდება როგორც მოცემული კარის არაძვირფასი ლითონების
შენადნობი, თუ შესაბამისი ლითონების მასა უტოლდება ან აჭარბებს ამ შენადნობში სხვა
ელემენტების საერთო მასას;
გ) მოცემულ კარში ტერმინი ,,შენადნობები’’ განეკუთვნება ლითონური ფხვნილების
შეცხობილ შენადნობებს, ჰეტეროგენულ ერთგვაროვან ნარევებს, მიღებულს დნობით (გარდა
ლითონკერამიკისა), და ინტერლითონურ შენაერთებს.
6. თუ კონტექსტში სხვა რამ არ არის მინიშნებული, ნომენკლატურაში ნებისმიერი მინიშნება
ამა თუ იმ არაძვირფას ლითონზე შეიცავს მინიშნებას შენადნობებზე, რომლებიც ზემოთ მოყვანილი
(5) შენიშვნის შესაბამისად უნდა კლასიფიცირდებოდნენ როგორც ამ ლითონის შენადნობები.
7. კომპოზიციური ნაკეთობების კლასიფიკაცია:
არაძვირფასი ლითონების ნაკეთობები (მათ შორის შერეული მასალებისაგან, რომლებიც
ნომენკლატურის ინტერპრეტაციის ძირითადი წესების თანახმად განიხილება როგორც ნაკეთობები
არაძვირფასი ლითონებისაგან), ორი ან მეტი ლითონის შემცველი, კლასიფიცირდება როგორც
ნაწარმი იმ არაძვირფასი ლითონისა, რომელიც ჭარბობს მასით, იმ შემთხვევების გამოკლებით,
როდესაც არსებობს სპეციალური მინიშნება.
მოცემული შენიშვნის მიზნებისათვის:
ა) სხვადასხვა სახის შავი ლითონები უნდა განიხილებოდეს, როგორც ერთიდაიგივე ლითონი;
ბ) მოცემული კარის 5 შენიშვნის თანახმად, შენადნობი კლასიფიცირდება ერთი ლითონის
მიხედვით;
გ) 8113 სასაქონლო პოზიციაში ჩართული ლითონკერამიკა კლასიფიცირდება როგორც
ერთიანი არაძვირფასი ლითონი.
8. მოცემულ კარში შემდეგი ტერმინები აღნიშნავს:
ა) ,,ნარჩენები და ჯართი’’ - ლითონების წარმოებისა და მექანიკური დამუშავების პროცესში
მიღებულ ლითონურ ნარჩენებსა და ჯართს, აგრეთვე ლითონის ნაკეთობებს, გატეხვის, გაჭრის,

დაძველებისა და სხვა მიზეზების გამო საბოლოოდ გამოუსადეგარს დანიშნულებისამებრ
გამოსაყენებლად.
ბ) ,,ფხვნილები’’ - ნაწარმი, რომელთა 90 მას.% ან მეტი იცრება 1 მმ ზომის უჯრედის მქონე
საცერში.
ჯგუფი 72
შავი ლითონები
შენიშვნები:
1. მოცემულ ჯგუფში, 1(დ), 1(ე) და 1(ვ) შენიშვნების შემთხვევაში - მთელს ნომენკლატურაში
ქვემოთ მოყვანილი ტერმინები აღნიშნავენ:
ა)

,,გადასამუშავებელი

თუჯი’’

-

რკინის

შენადნობი

ნახშირბადთან,

ჭედვისათვის

გამოუსადეგარი, რომელიც შეიცავს 2 მას.%-ზე მეტ ნახშირბადს და შეიძლება შეიცავდეს ერთ ან
რამოდენიმე სხვა ელემენტს შემდეგ საზღვრებში:
– ქრომს არა უმეტეს 10 მას.%-ისა,
– მანგანუმს არა უმეტეს 6 მას.%-ისა,
– ფოსფორს არა უმეტეს 3 მას.%-ისა,
– სილიციუმს არა უმეტეს 8 მას.%-ისა,
– სხვა ელემენტებს ჯამში არა უმეტეს 10 მას.%-ისა;
ბ) ,,კრიალა თუჯი (შპიგელი)’’ - რკინის შენადნობი ნახშირბადთან, მანგანუმს შემცველობით 6
მას.%-ზე მეტი და არა უმეტეს 30 მას.%-ისა, ხოლო სხვა კომპონენტებით შეესაბამება მოცემული
შენიშვნის (ა) პუნქტის ზემოთ მითითებულ პირობებს;
გ) ,,ფეროშენადნობები’’ - შენადნობები, მიღებული უწყვეტი ჩამოსხმის შედეგად შოთების,
ლუგვების, ნატეხებისა ან სხვა პირველადი ფორმების სახით, აგრეთვე გრანულებისა ან ფხვნილების
ფორმით, აგლომერირებული ან არააგლომერირებული, ჩვეულებრივ გამოსაყენებელი როგორც
დანამატები სხვა შენადნობების წარმოებისას ან როგორც განმჟანგველები, დესულფურატორები და
სხვა ანალოგიური მიზნებით შავ მეტალურგიაში და ჩვეულებრივ ჭედვისათვის გამოუსადეგარი,
რკინის 4 მას.% ან მეტი შემცველობით და ქვემოთ მოყვანილი ელემენტებიდან ერთის ან მეტის
შემდეგი თანაფარდობით:
– ქრომის - 10 მას.%-ზე მეტი,
– მანგანუმის - 30 მას.%-ზე მეტი,
– ფოსფორის - 3 მას.%-ზე მეტი,
– სილიციუმის - 8 მას. %-ზე მეტი,
– სხვა ელემენტების - ჯამში 10 მას.%-ზე მეტი, ნახშირბადის გამოკლებით, იმ პირობით, რომ
სპილენძის შემცველობა არ აღემატება 10 მას.%-ს;
დ) ,,ფოლადი’’ - შენადნობები რკინის ფუძეზე, გარდა 7203 სასაქონლო პოზიციაში
მითითებულისა, რომლებიც (სხმულების ფორმით დამზადებული ზოგიერთი ტიპის გამოკლებით)
ხასიათდებიან ჭედვის უნარით და შეიცავენ 2 მას.% ან ნაკლებ ნახშირბადს. ამასთან, ქრომოვანი
ფოლადები შეიძლება შეიცავდნენ ნახშირბადის უფრო მაღალ პროცენტს;
ე) ,,კოროზიამედეგი ფოლადი’’ - ლეგირებული ფოლადი, რომელიც შეიცავს 1,2 მას.% ან
ნაკლებ ნახშირბადს და 10,5 მას.% ან მეტ ქრომს, სხვა ელემენტების შემცველობით ან მათ გარეშე;
ვ) ,,ლეგირებული ფოლადების სხვა სახეობები’’ - ფოლადები, რომლებიც არ შეესაბამებიან
კოროზიამედეგი [უჟანგავი] ფოლადების განსაზღვრას, ქვემოთ მოყვანილი ელემენტებიდან ერთის
ან მეტის შემდეგი თანაფარდობით:

– ალუმინის - 0,3 მას.% ან მეტი,
– ბორის - 0,0008 მას.% ან მეტი,
– ქრომის - 0,3 მას.% ან მეტი,
– კობალტის - 0,3 მას.% ან მეტი,
– სპილენძის - 0,4 მას.% ან მეტი,
– ტყვიის - 0,4 მას.%.ან მეტი,
– მანგანუმის - 1,65 მას.% ან მეტი,
– მოლიბდენის - 0,08 მას.% ან მეტი,
– ნიკელის - 0,3 მას.% ან მეტი,
– ნიობიუმის – 0,06 მას.% ან მეტი,
– სილიციუმის - 0,6 მას.% ან მეტი,
– ტიტანის - 0,05 მას.% ან მეტი,
– ვოლფრამის - 0,3 მას.% ან მეტი,
– ვანადიუმის 0,1 მას.% ან მეტი,
– ცირკონიუმის - 0,05 მას.% ან მეტი,
– სხვა ელემენტების (გოგირდის, ფოსფორის, ნახშირბადის და აზოტის - გარდა), აღებული
ცალ-ცალკე 0,1 მას.% ან მეტი;
ზ) ,,შავი ლითონების ზოდები გადასადნობად (საკაზმე ზოდები)’’ - ჭარბი სადგარის გარეშე
ზოდების ფორმით, ან აშკარა ზედაპირული დეფექტების მქონე, შოთების ფორმით უხეშად
ჩამოსხმული და გადასამუშავებელი თუჯის, კრიალა თუჯისა ან ფეროშენადნობებისაგან
განსხვავებული ქიმიური შედგენილობის ნაწარმი;
თ) ,,გრანულები’’ - ნაწარმი, რომლის 90 მას.%-ზე ნაკლები იცრება 1 მმ ზომის უჯრედების
მქონე საცერში და რომლის 90 მას.% ან მეტი იცრება 5 მმ ზომის უჯრედების მქონე საცერში;
ი) ,,ნახევარფაბრიკატები’’ - მთლიანი კვეთის მქონე ნაკეთები, მიღებული უწყვეტი ჩამოსხმის
შედეგად, რომელთაც არ განუცდიათ ან განიცადეს პირველადი ცხელი გლინვა; და მთლიანი კვეთის
მქონე სხვა ნაკეთები, კუთხოვანების, ფასონური და სპეციალური ფორმის პროფილების ნამზადების
ჩათვლით, რომელთაც არ განუცდიათ პირველადი ცხელი გლინვისა და უხეში ჭედვის გარდა სხვა
სახის დამუშავება.
ეს ნაწარმი რულონებად არ მიეწოდება;
კ) ,,ბრტყელი ნაგლინი’’ - მთლიანი მართკუთხა (გარდა კვადრატულისა) კვეთის გლინული
ნაწარმი, რომელიც არ ხვდება ზემოთ აღნიშნული (ი) პუნქტის განსაზღვრის ქვეშ და გამოდის
შემდეგი სახით:
- რულონები თანმიმდევრულად დახვეული ფენებით, ან
- ფურცლები, რომელთაც 4,75 მმ-ზე ნაკლები სისქის შემთხვევაში აქვთ სისქეზე სულ მცირე,
10-ჯერ მეტი სიგანე, ხოლო 4,75 მმ ან მეტი სისქის ფურცლების შემთხვევაში მათი სიგანე აღემატება
150 მმ-ს და შეადგენს, სულ მცირე, ორ სისქეს.
ბრტყელ ნაგლინში შედის გლინვის შედეგად მიღებული რელიეფური ზედაპირის მქონე
ნაწარმი (მაგალითად ღარების, შვერილების, უჯრედების, რომბების მქონე), ან პერფორირებული,
გოფრირებული ან გაპრიალებული ნაწარმი, იმ პირობით, რომ ამასთან მათ არ შეუძენიათ სხვა
სასაქონლო პოზიციებში შესული ნაწარმის თვისებები.
ნებისმიერი ზომის ბრტყელი ნაგლინი, რომელსაც აქვს სწორკუთხოვანი ან კვადრატული
ფორმებისაგან განსხვავებული ფორმა, კლასიფიცირდება როგორც 600 მმ ან მეტი სიგანის მქონე
ნაწარმი, იმ პირობით, რომ ამასთან მას არა აქვს სხვა სასაქონლო პოზიციების ნაწარმის თვისებები;

ლ) ,,ცხლად ნაგლინი წნელები თავისუფალი დახვევის ბუხტებად’’ - ცხლად ნაგლინი ნაწარმი
თავისუფლად დახვეულ ბუხტებად, რომელთაც აქვთ მთლიანი განივი კვეთი წრეების, წრიული
სეგმენტების, ოვალების, მართკუთხედების (კვადრატების ჩათვლით), სამკუთხედების ან სხვა
ამოზნექილი

მრავალკუთხედების

(,,გაბრტყელებული

წრეების’’

და

,,სახეშეცვლილი

მართკუთხედების’’ ჩათვლით, რომელთა ორი ურთიერთსაწინააღმდეგო მხარე წარმოადგენს
ამოზნექილ რკალებს, ხოლო დანარჩენი ორი - სწორხაზოვანი, სიგრძით ტოლი და პარალელურია)
სახით. ამ ნაწარმს შეიძლება ჰქონდეს ღრმულები, შვერილები, ღარები ან გლინვის პროცესში
მიღებული სხვა დეფორმაციები (საარმატურე ღეროები);
მ) ‘‘სხვა წნელები’’ - ნაწარმი, რომელიც არ შეესაბამება (ი), (კ) და (ლ) პუნქტებიდან არც ერთ
განსაზღვრას და არც მავთულის განსაზღვრას, რომელსაც აქვს ერთნაირი მთლიანი განივი კვეთი
მთელ სიგრძეზე, წრეების, წრიული სეგმენტების, ოვალების, მართკუთხედების (კვადრატების
ჩათვლით), სამკუთხედების ან სხვა ამოზნექილი მრავალკუთხედების (,,გაბრტყელებული წრეების’’
და ,,სახეშეცვლილი მართკუთხედების’’ ჩათვლით, რომელთა ორი ურთიერთსაწინააღმდეგო მხარე
წარმოადგენს ამოზნექილ რკალებს, ხოლო დანარჩენი ორი - სწორხაზოვანი, სიგრძით ტოლი და
პარალელურია) სახით.
- ამ ნაწარმს შეიძლება ჰქონდეს: გლინვის პროცესში მიღებული ღრმულები, შვერილები,
ღარები ან სხვა დეფორმაციები (საარმატურე ღეროები);
- ეს ნაწარმი შეიძლება იყოს დახვეული გლინვის შემდეგ;
ნ) ,,კუთხოვანები, ფასონური და სპეციალური პროფილები’’ - ნაწარმი, რომელსაც აქვს
ერთნაირი მთლიანი განივი კვეთი მთელ სიგრძეზე, რომელიც არ შეესაბამება (ი), (კ), (ლ) ან (მ)
პუნქტებიდან არც ერთ განსაზღვრას და არც მავთულის განსაზღვრას.
აღნიშნულ ჯგუფში არ შედის 7301 ან 7302 სასაქონლო პოზიციის ნაწარმი;
ო) ,,მავთული’’ - ცივად დეფორმირებული ნაწარმი ბუხტებად, რომელსაც აქვს ნებისმიერი
ერთნაირი მთლიანი განივი კვეთი მთელ სიგრძეზე და რომელიც არ შეესაბამება ბრტყელი
ნაგლინის განსაზღვრას;
პ) ,,ღრუ წნელები ბურღვითი სამუშაოებისათვის’’ - ბურღვითი სამუშაოებისათვის ვარგისი
ნებისმიერი განივი კვეთის მქონე ღრუ წნელები, რომელთა განივი კვეთის მაქსიმალური გარე ზომა
მეტია 15 მმ, მაგრამ არ აღემატება 52 მმ-ს, ხოლო მაქსიმალური შიდა ზომა არ აღემატება
მაქსიმალური გარე ზომის 1/2. შავი ლითონების ღრუ წნელები, რომლებიც არ შეესაბამება ამ
განსაზღვრას, ჩაირთვება 7304 სასაქონლო პოზიციაში.
2. სხვა შავი ლითონით მიტკეცილი შავი ლითონები კლასიფიცირდება როგორც ნაწარმი იმ
შავი ლითონისა, რომლის მასაც ჭარბობს.
3. შავი ლითონების ნაწარმი, მიღებული ელექტროლიზური დალექვის, წნევის ქვეშ ჩამოსხმის
ან შეცხობის მეთოდებით, კლასიფიცირდება მათი ფორმის, შედგენილობისა და გარეგნული სახის
მიხედვით აღნიშნული ჯგუფის იმ სასაქონლო პოზიციებში, რომლებიც გათვალისწინებულია
ანალოგიური ცხლად ნაგლინი ნაწარმისათვის.
შენიშვნები სუბპოზიციებისათვის:
1 მოცემულ ჯგუფში ქვემოთ მოყვანილი ტერმინები აღნიშნავს:
ა) ,,ლეგირებული გადასამუშავებული თუჯი’’ - თუჯი, რომელიც შეიცავს ქვემოთ მოყვანილი
ელემენტებიდან ერთს ან მეტს შემდეგი თანაფარდობით:
-ქრომს 0,2 მას.%-ზე მეტი,
- სპილენძს 0,3 მას.%-ზე მეტი,
- ნიკელს 0,3 მას.%-ზე მეტი,

- ნებისმიერს შემდეგი ელემენტებიდან: ალუმინის, მოლიბდენის, ტიტანის, ვოლფრამის,
ვანადიუმის 0,1 მას.%-ზე მეტი;
ბ) ,,არალეგირებული ავტომატური ფოლადი’’ - არალეგირებული ფოლადი, რომელიც შეიცავს
ერთს ან მეტს ქვემოთ მოყვანილი ელემენტებიდან შემდეგი თანაფარდობით:
- გოგირდს 0, 08 მას. % ან მეტი,
- ტყვიას 0,1 მას. % ან, მეტი,
- სელენს 0,05 მას. %-ზე მეტი,
- ტელურს 0,01 მას. %-ზე მეტი,
- ბისმუტს 0,05 მას. %-ზე მეტი;
გ) ,,სილიციუმიანი ელექტროტექნიკური ფოლადი’’ - ლეგირებული ფოლადები, რომლებიც
შეიცავენ არა ნაკლებ 0,6 მას.%, მაგრამ არა უმეტეს 6 მას.%-ისა სილიციუმს და არა უმეტეს 0,08 მას.%ისა ნახშირბადს. ისინი შეიძლება შეიცავდნენ აგრეთვე არა უმეტეს 1 მას.%-ისა ალუმინს, მაგრამ არ
უნდა შეიცავდნენ სხვა რომელიმე ელემენტს ისეთი თანაფარდობით, რომელმაც შეიძლება მიანიჭოს
აღნიშნულ ფოლადს სხვა სახის ლეგირებული ფოლადის თვისებები;
დ) ,,სწრაფმჭრელი ფოლადი’’ - ლეგირებული ფოლადები, რომლებიც შეიცავენ სამი
ელემენტიდან - მოლიბდენი, ვოლფრამი და ვანადიუმი - სულ მცირე ორს, მათი 7მას.% ან მეტი
ჯამური შემცველობით, ნახშირბადის 0,6 მას.% ან მეტი და ქრომის 3 დან 6 მას.%-მდე შემცველობით,
სხვა ელემენტების შემცველი ან მათ გარეშე.
ე) ,,სილიკომანგანუმიანი ფოლადი’’ - ლეგირებული ფოლადები, რომლებიც შეიცავს:
- ნახშირბადს არა უმეტეს 0,7 მას.%-ისა,
- მანგანუმს 0,5 მას.% ან მეტს, მაგრამ არა უმეტეს 1,9 მას.%-ისა,
- სილიციუმს 0,6 მას.% ან მეტს, მაგრამ არა უმეტეს 2,3 მას.%-ისა, მაგრამ არ შეიცავს სხვა
ელემენტებს იმ თანაფარდობით, რომელსაც შეუძლია მიანიჭოს ფოლადს სხვა სახის ლეგირებული
ფოლადის თვისებები.
2. ფეროშენადნობების 7202 სასაქონლო პოზიციის სუბპოზიციებში ჩართვისას დაცული უნდა
იყოს შემდეგი წესი:
ფეროშენადნობი განიხილება როგორც ორმაგი შენადნობი და ჩაირთვება შესაბამის
სუბპოზიციაში (თუკი არის ასეთი), თუ შენადნობის მალეგირებელი ელემენტებიდან მხოლოდ
ერთი აჭარბებს აღნიშნული ჯგუფის 1(გ) შენიშვნით დადგენილ მინიმალურ პროცენტულ
შემცველობას; ანალოგიურად იგი ითვლება სამმაგ ან ოთხმაგ შენადნობად, თუ, შესაბამისად
შენადნობის ორი ან სამი მალეგირებელი ელემენტი აჭარბებს მათთვის დადგენილ მინიმალურ
პროცენტულ შემცველობას.
ამ წესის გამოყენების შემთხვევაში მოცემული ჯგუფის 1(გ) შენიშვნაში ნახსენები
ჩამოუთვლელი ,,სხვა ელემენტების’’ მიმართ, თითოეული ელემენტის შემცველობა უნდა
აჭარბებდეს 10 მას.%.
დამატებითი შენიშვნა:
1. ქვემოთ მოყვანილი ტერმინები აღნიშნავს:
- „ელექტროტექნიკური ფოლადი’’ (7209 16 10, 7209 17 10, 7209 18 10, 7209 26 10, 7209 27 10, 7209
28 10 და 7211 23 20 ქვესუბპოზიციები) - ბრტყელი ნაგლინი, რომელსაც 50 ჰც სიხშირის ცვლადი
დენისა და 1 ტესლა მაგნიტური ნაკადისას აქვს სიმძლავრის დანაკარგი კილოგრამ მასაზე
გამოთვლილი ეპშტაინის მეთოდით:
- 2,1 ვატი ან ნაკლები, თუ მისი სისქე 0,20 მმ-ზე ნაკლებია
- 3,6 ვატი ან ნაკლები, თუ მისი სისქე შეადგენს არანაკლებ 0,20, მაგრამ 0,60 მმ-ზე ნაკლებს,

- 6 ვატი ან ნაკლები, თუ მისი სისქე შეადგენს არანაკლებ 0,60, მაგრამ 1,50 მმ-ზე მეტს.
- ,,თეთრი თუნუქი’’ (7210 12 20, 7210 70 10, 7212 10 10 და 7212 40 20 ქვესუბპოზიციები) ბრტყელი ნაგლინი (0,5 მმ-ზე ნაკლები სისქისა), დაფარული ლითონის ფენით, რომელიც შეიცავს 97
მას.% ან მეტ კალას.
- ',,ინსტრუმენტული ფოლადი’’ (7224 10 10, 7224 90 02, 7225 30 10, 7225 40 12, 7226 91 20, 7228
30 20, 7228 40 10, 7228 50 20 და 7228 60 20 ქვესუბპოზიციები) - ლეგირებული ფოლადები,
განსხვავებული

კოროზიამედეგი

ან

სწრაფმჭრელი

ფოლადებისაგან,

რომლებიც

სხვა

ელემენტებთან ერთად ან მათ გარეშე შეიცავენ ერთ-ერთს შემდეგი კომპოზიციებიდან:
- 0,6 მას.%-ზე ნაკლებ ნახშირბადს
და 0,7 მას.% ან მეტ სილიციუმს
და 0,05 მას.% ან მეტ ვანადიუმს ან 4 მას.% ან მეტ ვოლფრამს,
- 0,8 მას.% ან მეტ ნახშირბადს
და 0,05 მას.% ან მეტ ვანადიუმს,
- 1,2 მას.%-ზე მეტ ნახშირბადს
და არანაკლები 11 მას.%-ისა მაგრამ არა უმეტეს 15 მას.%-ისა ქრომს,
- 0,16 მას.% ან მეტს მაგრამ არა უმეტეს 0,5 მას.%-ისა ნახშირბადს
და 3,8 მას.% ან მეტს მაგრამ არა უმეტეს 4,3 მას.%-ისა ნიკელს
და 1,1 მას.% ან მეტს მაგრამ არა უმეტეს 1,5 მას.%-ისა ქრომს
და 0,15 მას.% ან მეტს მაგრამ არა უმეტეს 0,5 მას.%-ისა მოლიბდენს,
- 0,3 მას.% ან მეტს მაგრამ არა უმეტეს 0,5 მას.%-ისა ნახშირბადს და
1,4 მას.% ან მეტს მაგრამ არა უმეტეს 2,1 მას.%-ისა ქრომს და
0,15 მას.% ან მეტს მაგრამ არა უმეტეს 0,5 მას.%-ისა მოლიბდენს და
1,2 მას.%-ზე ნაკლებ ნიკელს,
- 0,3 მას.% ან მეტ ნახშირბადს
და 5,2 მას.%-ზე ნაკლებ ქრომს
და 0,65 მას.% ან მეტ მოლიბდენს ან 0,4 მას.% ან მეტ ვოლფრამს,
- 0,5 მას.% ან მეტს, მაგრამ არა უმეტეს 0,6 მას.%-ისა ნახშირბადს
და 1,25 მას.% ან მეტს მაგრამ არა უმეტეს 1,8 მას.%-ისა ნიკელს
და 0,5 მას.% ან მეტს, მაგრამ არა უმეტეს 1,2 მას.%-ისა ქრომს
და 0,15 მას.% ან მეტს მაგრამ არა უმეტეს 0,5 მას.%-ისა მოლიბდენს.
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

I. პირველადი პროდუქტები; პროდუქტები გრანულების ან ფხვნილების სახით
7201

გადასამუშავებელი და კრიალა თუჯი შოთებში, ლუგვებში ან სხვა პირველად ფორმებში:

7201 10

– თუჯი გადასამუშავებელი არალეგირებული, ფოსფორის შემცველობით 0,5 მას.% ან ნაკლები:
– – მანგანუმის შემცველობით არანაკლებ 0,4 მას.%-ისა:

7201 10 110 00

– – – სილიციუმის შემცველობით 1 მას.% ან ნაკლები

—

7201 10 190 00

– – – სილიციუმის შემცველობით 1 მას.%-ზე მეტი

—

7201 10 300 00

– – მანგანუმის შემცველობით არანაკლებ 0,1 მას.%-ისა, მაგრამ 0,4 მას.%-ზე ნაკლები

—

7201 10 900 00

– – მანგანუმის შემცველობით 0,1 მას%-ზე ნაკლები

—

7201 20 000 00

– თუჯი გადასამუშავებელი არალეგირებული, ფოსფორის შემცველობით 0,5 მას.%-ზე მეტი

—

7201 50

– თუჯი გადასამუშავებელი ლეგირებული; კრიალა თუჯი:

– – გადასამუშავებელი თუჯი ლეგირებული, ტიტანის შემცველობით არანაკლებ 0,3 მას.%-ისა, მაგრამ არა
7201 50 100 00

უმეტეს 1 მას.%-ისა და ვანადიუმის შემცველობით არანაკლებ 0,5 მას.%-ისა, მაგრამ არა უმეტეს 1 მას.%-

—

ისა
7201 50 900 00

– – დანარჩენი

7202

ფეროშენადნობები:

—

– ფერომანგანუმი:
7202 11

– – ნახშირბადის შემცველობით 2 მას%-ზე მეტი:

7202 11 200 00

– – – გრანულებში სიდიდით არა უმეტეს 5 მმ-ისა და მანგანუმის შემცველობით 65 მას.%-ზე მეტი

—

7202 11 800 00

– – – დანარჩენი

—

7202 19 000 00

– – დანარჩენი

—

– ფეროსილიციუმი:
7202 21 000 00

– – სილიციუმის შემცველობით 55 მას.%-ზე მეტი

7202 29

– – დანარჩენი:

7202 29 100 00

– – – მაგნიუმის შემცველობით 4 მას.% ან მეტი და არაუმეტეს 10 მას.%

—

7202 29 900 00

– – – დანარჩენი

—

7202 30 000 00

– ფეროსილიკომანგანუმი

—

—

– ფეროქრომი:
7202 41

– – ნახშირბადის შემცველობით 4 მას.%-ზე მეტი:

7202 41 100 00

– – – ნახშირბადის შემცველობით 4 მას.%-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 6 მას.%-ისა

—

7202 41 900 00

– – – ნახშირბადის შემცველობით 6 მას.%-ზე მეტი

—

7202 49

– – დანარჩენი:

7202 49 100 00

– – – ნახშირბადის შემცველობით არა უმეტეს 0,05 მას.%-ისა

—

7202 49 500 00

– – – ნახშირბადის შემცველობით 0,05 მას.%-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 0,5 მას.%-ისა

—

7202 49 900 00

– – – ნახშირბადის შემცველობით 0,5 მას.%-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 4 მას.%-ისა

—

7202 50 000 00

– ფეროსილიკოქრომი

—

7202 60 000 00

– ფერონიკელი

—

7202 70 000 00

– ფერომოლიბდენი

—

7202 80 000 00

– ფეროვოლფრამი და ფეროსილიკოვოლფრამი

—

– დანარჩენი:
7202 91 000 00

– – ფეროტიტანი და ფეროსილიკოტიტანი

—

7202 92 000 00

– – ფეროვანადიუმი

—

7202 93 000 00

– – ფერონიობიუმი

—

7202 99

– – დანარჩენი:

7202 99 100 00

– – – ფეროფოსფორი

—

7202 99 300 00

– – – ფეროსილიკომაგნიუმი

—

7202 99 800 00

– – – დანარჩენი

—

რკინის მადნის პირდაპირი აღდგენის პროდუქტები და სხვა ღრუბლოვანი რკინა ნაჭრებად, გუნდებად ან
7203

ანალოგიურ ფორმებად; რკინა ძირითადი ელემენტის მინიმალური შემცველობით 99,94 მას.% ნაჭრებში,
გუნდებში ან ანალოგიურ ფორმებში:

7203 10 000 00

– რკინის მადნის პირდაპირი აღდგენის პროდუქტები

—

7203 90 000 00

– დანარჩენი

—

7204

შავი ლითონების ნარჩენები და ჯართი; შავი ლითონების ზოდები გადასადნობად (საკაზმე ზოდები):

7204 10 000

– სამსხმელო თუჯის ნარჩენები და ჯართი:

7204 10 000 01

– –შავი ლითონის წარმოების ნარჩენები, ლითონის შემცველობით 20% და მეტი

—

7204 10 000 02

– –დანარჩენი

—

– ლეგირებული ფოლადის ნარჩენები და ჯართი:
7204 21

– – კოროზიამედეგი ფოლადის:

7204 21 100 00

– – – ნიკელის შემცველობით 8 მას.% ან მეტი

—

7204 21 900 00

– – – დანარჩენი

—

7204 29 000 00

– – დანარჩენი

—

7204 30 000 00

– შავი ლითონების ნარჩენები და ჯართი, დაფარული კალის ფენით

—

– ნარჩენები და ჯართი დანარჩენი:
7204 41
7204 41 100 00

– – სახარატო ბურბუშელა, ჩამონაჭრები, ნატეხები, საღარავი წარმოების ნარჩენები, ნახერხი, ჩამოჭრისა
და შტამპვის ნარჩენები, დაპაკეტებული ან დაუპაკეტებელი:
– – – სახარატო ბურბუშელა, ჩამონაჭრები, ნატეხები, საღარავი წარმოების ნარჩენები, ნახერხი

—

– – – ჩამოჭრისა და შტამპვის ნარჩენები:
7204 41 910 00

– – – – დაპაკეტებული

—

7204 41 990 00

– – – – დანარჩენი

—

7204 49

– – დანარჩენი:

7204 49 100 00

– – – დამსხვრეული (დაჭრილი)

—

– – – დანარჩენი:
7204 49 300 00

– – – – დაპაკეტებული

—

7204 49 900 00

– – – – დანარჩენი

—

7204 50 000 00

–ზოდები გადადნობისათვის (საკაზმე ზოდები)

—

7205

გადასამუშავებელი და კრიალა თუჯის გრანულები და ფხვნილები, შავი ლითონების:

7205 10 000 00

– გრანულები

—

– ფხვნილები:
7205 21 000 00

– – ლეგირებული ფოლადისაგან

—

7205 29 000 00

– – დანარჩენი

—

II. რკინა და არალეგირებული ფოლადი
7206

რკინა და არალეგირებული ფოლადი ზოდებში ან სხვა პირველად ფორმებში (7203 სასაქონლო პოზიციის
რკინის გარდა):

7206 10 000 00

– ზოდები

—

7206 90 000 00

– დანარჩენი

—

7207

ნახევარფაბრიკატები რკინისა ან არალეგირებული ფოლადისაგან:
– ნახშირბადის შემცველობით 0,25 მას.%-ზე ნაკლები:

7207 11

– – მართკუთხა (კვადრატულის ჩათვლით) განივი კვეთის ორმაგ სისქეზე ნაკლები სიგანით:
– – – გაგლინული ან მიღებული უწყვეტი ჩამოსხმით:

7207 11 110 00

– – – – ავტომატური ფოლადისაგან

—

– – – – დანარჩენი:
7207 11 140 00

– – – – – სისქით არა უმეტეს 130 მმ-ისა

—

7207 11 160 00

– – – – – სისქით 130 მმ-ზე მეტი

—

7207 11 900 00

– – – ნაჭედი

—

7207 12

– – დანარჩენი, მართკუთხა (კვადრატულის გარდა) განივი კვეთის:

7207 12 100 00

– – – გაგლინული ან მიღებული უწყვეტი ჩამოსხმით

—

7207 12 900 00

– – – ნაჭედი

—

7207 19

– – დანარჩენი:
– – – მრგვალი ან მრავალკუთხა განივი კვეთის:

7207 19 120 00

– – – – გაგლინული ან მიღებული უწყვეტი ჩამოსხმით

—

7207 19 190 00

– – – – ნაჭედი

—

7207 19 800 00

– – – დანარჩენი

—

7207 20

– ნახშირბადის შემცველობით 0,25 მას.% ან მეტი:
– – მართკუთხა (კვადრატულის ჩათვლით) განივი კვეთის ორმაგ სისქეზე ნაკლები სიგანით:
– – – გაგლინული ან მიღებული უწყვეტი ჩამოსხმით:

7207 20 110 00

– – – – ავტომატური ფოლადისაგან

—

– – – – დანარჩენი, შემცველი:
7207 20 150 00

– – – – – ნახშირბადის 0,25 მას.% ან მეტი, მაგრამ 0,6 მას.%-ზე ნაკლები

—

7207 20 170 00

– – – – – ნახშირბადის 0,6 მას.% ან მეტი

—

7207 20 190 00

– – – ნაჭედი

—

– – დანარჩენი, მართკუთხა (კვადრატულის გარდა) განივი კვეთის:
7207 20 320 00

– – – გაგლინული ან მიღებული უწყვეტი ჩამოსხმით

—

7207 20 390 00

– – – ნაჭედი

—

– – მრგვალი ან მრავალკუთხა განივი კვეთის:
7207 20 520 00

– – – გაგლინული ან მიღებული უწყვეტი ჩამოსხმით

—

7207 20 590 00

– – – ნაჭედი

—

7207 20 800 00

– – დანარჩენი

—

7208
7208 10 000 00

ბრტყელი ნაგლინი რკინისა ან არალეგირებული ფოლადისაგან სიგანით 600 მმ ან მეტი, ცხლად ნაგლინი,
მიუტკეცავი, გალვანური ან სხვა დაფარვის გარეშე:
– რულონებად, შემდგომი დამუშავების გარეშე, გარდა ცხლად გლინვისა, რელიეფური ნახატით

—

– რულონებად, შემდგომი დამუშავების გარეშე, გარდა ცხლად გლინვისა, ამოჭმული, დანარჩენი:
7208 25 000 00

– – სისქით 4,75 მმ ან მეტი

—

7208 26 000 00

– – სისქით 3 მმ ან მეტი, მაგრამ 4,75 მმ-ზე ნაკლები

—

7208 27 000 00

– – სისქით 3 მმ-ზე ნაკლები

—

– რულონებად, შემდგომი დამუშავების გარეშე, გარდა ცხლად გლინვისა, დანარჩენი:
7208 36 000 00

– – სისქით 10 მმ-ზე მეტი

—

7208 37 000 00

– – სისქით 4,75 მმ ან მეტი, მაგრამ არა უმეტესი 10 მმ-ისა

—

7208 38 000 00

– – სისქით 3 მმ ან მეტი, მაგრამ 4,75 მმ-ზე ნაკლები

—

7208 39 000 00

– – სისქით 3 მმ-ზე ნაკლები

—

7208 40 000 00

– არა რულონებად, შემდგომი დამუშავების გარეშე, გარდა ცხლად გლინვისა, რელიეფური ნახატით

—

– არა რულონებად, შემდგომი დამუშავების გარეშე, გარდა ცხლად გლინვისა, დანარჩენი:
7208 51

– – სისქით 10 მმ-ზე მეტი:

7208 51 200 00

– – – 15 მმ-ზე მეტი

—

– – – 10 მმ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 15 მმ-ისა, სიგანით:
7208 51 910 00

– – – – 2050 მმ ან მეტი

—

7208 51 980 00

– – – – 2050 მმ-ზე ნაკლები

—

7208 52

– – სისქით 4,75 მმ ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 10 მმ-ისა:

7208 52 100 00

– – – გაგლინული ოთხ წახნაგზე ან მართკუთხა დახურულ კალიბრში, სიგანით არა უმეტეს 1250 მმ-ისა

—

– – – დანარჩენი, სიგანით:
7208 52 910 00

– – – – 2050 მმ ან მეტი

—

7208 52 990 00

– – – – 2050 მმ-ზე ნაკლები

—

7208 53

– – სისქით 3 მმ ან მეტი, მაგრამ 4,75 მმ-ზე ნაკლები:

7208 53 100 00

– – – გაგლინული ოთხ წახნაგზე ან მართკუთხა დახურულ კალიბრში, სიგანით არა უმეტეს 1250 მმ-ისა და
სისქით 4 მმ ან მეტი

—

7208 53 900 00

– – – დანარჩენი

—

7208 54 000 00

– – სისქით 3 მმ-ზე ნაკლები

—

7208 90

– დანარჩენი:

7208 90 200 00

– – პერფორირებული

—

7208 90 800 00

– – დანარჩენი

—

7209

ბრტყელი ნაგლინი რკინისა ან არალეგირებული ფოლადისაგან სიგანით 600 მმ ან მეტი, ცივად ნაგლინი
(ცივ მდგომარეობაში მოჭიმული), მიუტკეცელი, გალვანური ან სხვა დაფარვის გარეშე:
– რულონებად, შემდგომი დამუშავების გარეშე, ცივად გლინვის გარდა (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა):

7209 15 000 00

– – სისქით 3 მმ ან მეტი

7209 16

– – სისქით 1 მმ-ზე მეტი, მაგრამ 3 მმ-ზე ნაკლები:

7209 16 100 00

– – – ელექტროტექნიკური ფოლადისგან

—

7209 16 900 00

– – – დანარჩენი

—

7209 17

– – სისქით 0,5 მმ ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 1 მმ-ისა:

7209 17 100 00

– – – ელექტროტექნიკური ფოლადისგან

—

7209 17 900 00

– – – დანარჩენი

—

7209 18

– – სისქით 0,5 მმ-ზე ნაკლები:

7209 18 100 00

– – – ელექტროტექნიკური ფოლადისგან

—

—

– – – დანარჩენი:
7209 18 910 00

– – – – სისქით 0,35 მმ ან მეტი, მაგრამ 0,5 მმ-ზე ნაკლები

—

7209 18 990 00

– – – – სისქით 0,35 მმ-ზე ნაკლები

—

– არა რულონებად, შემდგომი დამუშავების გარეშე გარდა ცივად გლინვისა (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა):
7209 25 000 00

– – სისქით 3 მმ-ის ან მეტი

7209 26

– – სისქით 1 მმ-ზე მეტი, მაგრამ 3 მმ-ზე ნაკლები:

7209 26 100 00

– – – ელექტროტექნიკური ფოლადისგან

—

7209 26 900 00

– – – დანარჩენი

—

7209 27

– – სისქით 0,5 მმ ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 1 მმ-ისა:

7209 27 100 00

– – – ელექტროტექნიკური ფოლადისგან

—

7209 27 900 00

– – – დანარჩენი

—

7209 28

– – სისქით 0,5 მმ-ზე ნაკლები:

7209 28 100 00

– – – ელექტროტექნიკური ფოლადისგან

—

7209 28 900 00

– – – დანარჩენი

—

7209 90

– დანარჩენი:

7209 90 200 00

– – პერფორირებული

—

7209 90 800 00

– – დანარჩენი

—

7210

—

ბრტყელი ნაგლინი რკინისა ან არალეგირებული ფოლადისაგან სიგანით 600 მმ ან მეტი, მიტკეცილი,
გალვანური ან სხვა დაფარვით:
– გალვანური ან კალის სხვა დაფარვით:

7210 11 000 00

– – სისქით 0,5 მმ ან მეტი

7210 12

– – სისქით 0,5 მმ-ზე ნაკლები:

7210 12 200 00

– – – თეთრი თუნუქი

—

7210 12 800 00

– – – დანარჩენი

—

7210 20 000 00

– გალვანური ან ტყვიის სხვა დაფარვით, ტყვია-კალის შენადნობის ჩათვლით

—

7210 30 000 00

– ელექტროლიტურად მოთუთიებული

—

—

– მოთუთიებული სხვა ხერხით:
7210 41 000 00

– – გოფრირებული

—

7210 49 000 00

– – დანარჩენი

—

7210 50 000 00

– გალვანური ან ქრომის ოქსიდებით ან ქრომით და ქრომის ოქსიდებით სხვა დაფარვით

—

– გალვანური ან ალუმინის სხვა დაფარვით:
7210 61 000 00

– – გალვანური ან ალუმინ-თუთიის შენადნობით სხვა დაფარვით

—

7210 69 000 00

– – დანარჩენი

—

7210 70

– შეღებილი, გალაქული ან პლასტმასით დაფარული:

7210 70 100 00

– – თეთრი თუნუქი და ნაკეთები გალვანური ან ქრომის ოქსიდით ან ქრომითა და ქრომის ოქსიდებით სხვა
დაფარვით, გალაქული

7210 70 800 00

– – დანარჩენი

7210 90

– დანარჩენი:

—
—

7210 90 300 00

– – მიტკეცილი

—

7210 90 400 00

– – მოკალული დატანილი ბეჭდით

—

7210 90 800 00

– – დანარჩენი

—

7211

ბრტყელი ნაგლინი რკინისა ან არალეგირებული ფოლადისაგან სიგანით 600 მმ-ზე ნაკლები, მიუტკეცელი,
გალვანური ან სხვა დაფარვის გარეშე:
– შემდგომი დამუშავების გარეშე, ცხლად გლინვის გარდა:

7211 13 000 00

– – გაგლინული ოთხ წახნაგზე ან მართკუთხა დახურულ კალიბრში, სიგანით 150 მმ-ზე მეტი და სისქით
არანაკლებ 4 მმ-ისა, არა რულონებად და რელიეფური ნახატის გარეშე

—

7211 14 000 00

– – სისქით 4,75 მმ ან მეტი, დანარჩენი

—

7211 19 000 00

– – დანარჩენი

—

– შემდგომი დამუშავების გარეშე, გარდა ცივად გლინვისა (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა):
7211 23

– – ნახშირბადის შემცველობით 0,25 მას.%-ზე ნაკლები:

7211 23 200 00

– – – ელექტროტექნიკური ფოლადისგან

—

– – – დანარჩენი:
7211 23 300 00

– – – – სისქით არანაკლებ 0,35მმ-ისა

—

7211 23 800 00

– – – – სისქით 0,35მმ-ზე ნაკლები

—

7211 29 000 00

– – დანარჩენი

—

7211 90

– დანარჩენი:

7211 90 200 00

– – პერფორირებული

—

7211 90 800 00

– – დანარჩენი

—

7212

ბრტყელი ნაგლინი რკინისა ან არალეგირებული ფოლადისაგან სიგანით 600 მმ-ზე ნაკლები, მიტკეცილი,
გალვანური ან სხვა დაფარვით:

7212 10

– გალვანური ან კალით სხვა დაფარვით (მოკალული):

7212 10 100 00

– – თეთრი თუნუქი, შემდგომი დამუშავების გარეშე, ზედაპირის დამუშავების გარდა

—

7212 10 900 00

– – დანარჩენი

—

7212 20 000 00

– ელექტროლიტურად მოთუთიებული

—

7212 30 000 00

– მოთუთიებული სხვა მეთოდით

—

7212 40

– შეღებილი, გალაქული ან პლასტმასით დაფარული:

7212 40 200 00

– – თეთრი თუნუქი, შემდგომი დამუშავების გარეშე, ლაქით დაფარვის გარდა, გალვანური ან ქრომის
ოქსიდების ან ქრომის და ქრომის ოქსიდების სხვა დაფარვით, გალაქული

—

7212 40 800 00

– – დანარჩენი

7212 50

– დაფარული სხვა მეთოდით:

7212 50 200 00

– – გალვანური ან ქრომის ოქსიდებით ან ქრომით და ქრომის ოქსიდებით სხვა დაფარვით

—

7212 50 300 00

– – გალვანური ან ქრომით ან ნიკელით სხვა დაფარვით

—

7212 50 400 00

– – გალვანური ან სპილენძით სხვა დაფარვით

—

—

– – გალვანური ან ალუმინით სხვა დაფარვით:
7212 50 610 00

– – – გალვანური ან ალუმინ-თუთიის შენადნობებით სხვა დაფარვით

—

7212 50 690 00

– – – დანარჩენი

—

7212 50 900 00

– – დანარჩენი

—

7212 60 000 00

– მიტკეცილი

—

7213

წნელები

ცხლად

ნაგლინი

თავისუფლად

დახვეულ

ბუხტებად

რკინისა

ან

არალეგირებული

ფოლადისაგან:

7213 10 000 00

– ამონაღებების, შვერილების, ნაღარების ან გლინვის პროცესში მიღებული სხვა დეფორმაციების მქონე

—

7213 20 000 00

– ავტომატური ფოლადისაგან დანარჩენი

—

– დანარჩენი:
7213 91

– – მრგვალი კვეთის დიამეტრით 14 მმ-ზე ნაკლები:

7213 91 100 00

– – – ბეტონის დაარმატურებისათვის გამოსაყენებელი

—

7213 91 200 00

– – – საბურავების კორდისათვის გამოსაყენებელი

—

– – – დანარჩენი:
7213 91 410 00

– – – – ნახშირბადის შემცველობით 0,06 მას.% ან ნაკლები

—

7213 91 490 00

– – – – ნახშირბადის შემცველობით 0,06 მას.%-ზე მეტი, მაგრამ 0,25 მას.%-ზე ნაკლები

—

7213 91 700 00

– – – – ნახშირბადის შემცველობით 0,25 მას.% ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 0,75 მას.%-ისა

—

7213 91 900 00

– – – – ნახშირბადის შემცველობით 0,75 მას.%-ზე მეტი

—

7213 99

– – დანარჩენი:

7213 99 100 00

– – – ნახშირბადის შემცველობით 0,25 მას.%-ზე ნაკლები

—

7213 99 900 00

– – – ნახშირბადის შემცველობით 0,25 მას.% ან მეტი

—

წნელები რკინის ან არალეგირებული ფოლადისაგან, შემდგომი დამუშავების გარეშე, ჭედვის, ცხლად
7214

გლინვის, ცხლად ადიდვისა ან ცხელი ექსტრუდირების გარდა, გლინვის შემდეგ გაღუნული წნელების
ჩათვლით, დანარჩენი:

7214 10 000 00
7214 20 000 00
7214 30 000 00

– ნაჭედი
– ამონაღებების, შვერილების, ნაღარებისა ან გაგლინვის პროცესში მიღებული სხვა დეფორმაციების მქონე
ან გლინვის შემდეგ გაღუნული
– ავტომატური ფოლადისაგან დანარჩენი

—
—
—

– დანარჩენი:
7214 91

– – მართკუთხა (კვადრატულის გარდა) განივი კვეთის:

7214 91 100 00

– – – ნახშირბადის შემცველობით 0,25 მას.%-ზე ნაკლები

—

7214 91 900 00

– – – ნახშირბადის შემცველობით 0,25 მას.% ან მეტი

—

7214 99

– – დანარჩენი:
– – – ნახშირბადის შემცველობით 0,25 მას.%-ზე ნაკლები:

7214 99 100 00

– – – – ბეტონის დაარმატურებისათვის გამოსაყენებელი

—

– – – – მრგვალი კვეთის, დანარჩენი დიამეტრით:
7214 99 310 00

– – – – – 80 მმ ან მეტი

—

7214 99 390 00

– – – – – 80 მმ-ზე ნაკლები

—

7214 99 500 00

– – – – დანარჩენი

—

– – – ნახშირბადის შემცველობით 0,25 მას.% ან მეტი:
– – – – მრგვალი კვეთის, დიამეტრით:
7214 99 710 00

– – – – – 80 მმ ან მეტი

—

7214 99 790 00

– – – – – 80 მმ-ზე ნაკლები

—

7214 99 950 00

– – – – დანარჩენი

—

7215

წნელები დანარჩენი რკინისა ან არალეგირებული ფოლადისაგან:

7215 10 000 00
7215 50

– ავტომატური ფოლადისაგან, შემდგომი დამუშავების გარეშე, ცივი დეფორმაციისა ან ცივ
მდგომარეობაში გამოყვანის გარდა

—

– შემდგომი დამუშავების გარეშე, ცივი დეფორმაციისა ან ცივ მდგომარეობაში გამოყვანის გარდა,
დანარჩენი:
– – ნახშირბადის შემცველობით 0,25 მას.%-ზე ნაკლები:

7215 50 110 00

– – – მართკუთხა (კვადრატულის გარდა) განივი კვეთის

—

7215 50 190 00

– – – დანარჩენი

—

7215 50 800 00

– – ნახშირბადის შემცველობით 0,25 მას.% ან მეტი

—

7215 90 000 00

– დანარჩენი

—

7216

კუთხოვანები, ფასონური ან სპეციალური პროფილები რკინისა ან არალეგირებული ფოლადისაგან:

7216 10 000 00

– შველერები, ორტესებრები ან ფართო თაროიანი ორტესებრები, შემდგომი დამუშავების გარეშე, ცხლად
გლინვის, ცხლად ადიდვისა ან ექსტრუდირების გარდა, სიმაღლით 80 მმ-ზე ნაკლები

—

– არატოლგვერდა კუთხური პროფილები ან Т-სებრი პროფილები, შემდგომი დამუშავების გარეშე, ცხლად
გლინვის, ცხლად ადიდვისა ან ექსტრუდირების გარდა, სიმაღლით 80 მმ-ზე ნაკლები:
7216 21 000 00

– – არატოლგვერდა კუთხური პროფილები

—

7216 22 000 00

– – Т-სებრი პროფილები

—

– შველერები, ორტესებრები ან ფართო თაროიანი ორტესებრები, შემდგომი დამუშავების გარეშე, ცხლად
გლინვის, ცხლად ადიდვის ან ექსტრუდირების გარდა, სიმაღლით 80 მმ ან მეტი:
7216 31

– – შველერები:

7216 31 100 00

– – – სიმაღლით 80 მმ ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 220 მმ-ისა

—

7216 31 900 00

– – – სიმაღლით 220 მმ-ზე მეტი

—

7216 32

– – ორ T-სებრები:
– – – სიმაღლით 80 მმ ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 220 მმ-ისა:

7216 32 110 00

– – – – პარალელური თაროებით

—

7216 32 190 00

– – – – დანარჩენი

—

– – – სიმაღლით 220 მმ-ზე მეტი:
7216 32 910 00

– – – – პარალელური თაროებით

—

7216 32 990 00

– – – – დანარჩენი

—

7216 33

– – ფართო თაროიანი ორტესებრები:

7216 33 100 00

– – – სიმაღლით 80 მმ ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 180 მმ-ისა

—

7216 33 900 00

– – – სიმაღლით 180 მმ-ზე მეტი

—

7216 40

– კუთხური პროფილები ან Т-სებრი პროფილები, შემდგომი დამუშავების გარეშე, ცხლად გლინვის,
ცხლად ადიდვის ან ექსტრუდირების გარდა, სიმაღლით 80 მმ ან მეტი:

7216 40 100 00

– – არატოლფედრა კუთხური პროფილები

—

7216 40 900 00

– – Т-სებრი პროფილები

—

7216 50
7216 50 100 00

– კუთხოვანები, ფასონური და სპეციალური პროფილები, შემდგომი დამუშავების გარეშე ცხლად
გლინვის, ცხლად ადიდვის ან ექსტრუდირების გარდა, დანარჩენი:
– – განივი კვეთის, რომელიც შეიძლება ჩაეტიოს 80 მმ გვერდის მქონე კვადრატში

—

– – დანარჩენი:
7216 50 910 00

– – – ბულბასმაგვარი პროფილების ნაგლინი

—

7216 50 990 00

– – – დანარჩენი

—

– კუთხოვანები, ფასონური და სპეციალური პროფილები, შემდგომი დამუშავების გარეშე, ცივად
დეფორმაციის ან ცივ მდგომარეობაში გამოყვანის გარდა:
7216 61

– –ბრტყელი ნაგლინისაგან მიღებული:

7216 61 100 00

– – – არატოლგვერდა კუთხური პროფილები, შველერები, C-, Z-, ომეგასებრი ჯგუფის ან ღია პროფილები

—

7216 61 900 00

– – – დანარჩენი

—

7216 69 000 00

– – დანარჩენი

—

– დანარჩენი:
7216 91

– – ცივადდეფორმირებული ან ცივ მდგომარეობაში გამოყვანილი, ბრტყელი ნაგლინისაგან მიღებული:

7216 91 100 00

– – – პროფილირებული (წიბოებიანი) ფურცლები

—

7216 91 800 00

– – – დანარჩენი

—

7216 99 000 00

– – დანარჩენი

—

7217

მავთული რკინისა ან არალეგირებული ფოლადისაგან:

7217 10

– გალვანური ან სხვა მეთოდით დაფარვის გარეშე, გაპრიალებული ან გაუპრიალებელი:
– – ნახშირბადის შემცველობით 0,25 მას.%-ზე ნაკლები:

7217 10 100 00

– – – მაქსიმალური განივი ზომით 0,8 მმ-ზე ნაკლები

—

– – – მაქსიმალური განივი ზომით 0,8 მმ ან მეტი:
7217 10 310 00

– – – – ამონაღებების, შვერილების, ნაღარებისა ან გლინვის პროცესში მიღებული სხვა დეფორმაციების
მქონე

—

7217 10 390 00

– – – – დანარჩენი

—

7217 10 500 00

– – ნახშირბადის შემცველობით 0,25 მას.% ან მეტი, მაგრამ 0,6 მას.%-ზე ნაკლები

—

7217 10 900 00

– – ნახშირბადის შემცველობით 0,6 მას.% ან მეტი

—

7217 20

– მოთუთიებული:
– – ნახშირბადის შემცველობით 0,25 მას.%-ზე ნაკლები:

7217 20 100 00

– – – მაქსიმალური განივი ზომით 0,8 მმ-ზე ნაკლები

—

7217 20 300 00

– – – მაქსიმალური განივი ზომით 0,8 მმ ან მეტი

—

7217 20 500 00

– – ნახშირბადის შემცველობით 0,25 მას.% ან მეტი, მაგრამ 0,6 მას.%-ზე ნაკლები

—

7217 20 900 00

– – ნახშირბადის შემცველობით 0,6 მას.% ან მეტი

—

7217 30

– გალვანური ან სხვა მეთოდით დაფარვით, არაძვირფასი ლითონებით:
– – ნახშირბადის შემცველობით 0,25 მას.%-ზე ნაკლები:

7217 30 410 00

– – – სპილენძით დაფარული

—

7217 30 490 00

– – – დანარჩენი

—

7217 30 500 00

– – ნახშირბადის შემცველობით 0,25 მას.% ან მეტი, მაგრამ 0,6 მას.%-ზე ნაკლები

—

7217 30 900 00

– – ნახშირბადის შემცველობით 0,6 მას.% ან მეტი

—

7217 90

– დანარჩენი:

7217 90 200 00

– – ნახშირბადის შემცველობით 0,25 მას.%-ზე ნაკლები

—

7217 90 500 00

– – ნახშირბადის შემცველობით 0,25 მას.% ან მეტი, მაგრამ 0,6 მას.%-ზე ნაკლები

—

7217 90 900 00

– – ნახშირბადის შემცველობით 0,6 მას.% ან მეტი

—

III. კოროზიამედეგი ფოლადი
7218
7218 10 000 00

ფოლადი კოროზიამედეგი ზოდებში ან სხვა პირველად ფორმებში; ნახევარფაბრიკატები კოროზიამედეგი
ფოლადისაგან:
– ზოდები და დანარჩენი პირველადი ფორმები

—

– დანარჩენი:
7218 91

– – მართკუთხა (გარდა კვადრატულისა) განივი კვეთის:

7218 91 100 00

– – – ნიკელის შემცველობით 2,5 მას.% ან მეტი

—

7218 91 800 00

– – – ნიკელის შემცველობით 2,5 მას.%-ზე ნაკლები

—

7218 99

– – დანარჩენი:
– – – კვადრატული განივი კვეთის:

7218 99 110 00

– – – – ნაგლინი ან მიღებული უწყვეტი ჩამოსხმით

—

7218 99 190 00

– – – – ნაჭედი

—

– – – დანარჩენი:
7218 99 200 00

– – – – ნაგლინი ან მიღებული უწყვეტი ჩამოსხმით

—

7218 99 800 00

– – – – ნაჭედი

—

7219

ბრტყელი ნაგლინი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი:
– შემდგომი დამუშავების გარეშე, გარდა ცხელი გლინვისა, რულონებად:

7219 11 000 00

– – სისქით 10 მმ-ზე მეტი

7219 12

– – სისქით 4,75 მმ ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 10 მმ-ისა:

7219 12 100 00

– – – ნიკელის შემცველობით 2,5 მას.% ან მეტი

—

7219 12 900 00

– – – ნიკელის შემცველობით 2,5 მას.%-ზე ნაკლები

—

7219 13

– – სისქით 3 მმ ან მეტი, მაგრამ 4,75 მმ-ზე ნაკლები:

7219 13 100 00

– – – ნიკელის შემცველობით 2,5 მას.% ან მეტი

—

7219 13 900 00

– – – ნიკელის შემცველობით 2,5 მას.%-ზე ნაკლები

—

7219 14

– – სისქით 3 მმ-ზე ნაკლები:

7219 14 100 00

– – – ნიკელის შემცველობით 2,5 მას.% ან მეტი

—

7219 14 900 00

– – – ნიკელის შემცველობით 2,5 მას.%-ზე ნაკლები

—

—

– შემდგომი დამუშავების გარეშე ცხლად გლინვის გარდა, არა რულონებად:
7219 21

– – სისქით 10 მმ-ზე მეტი:

7219 21 100 00

– – – ნიკელის შემცველობით 2,5 მას.% ან მეტი

—

7219 21 900 00

– – – ნიკელის შემცველობით 2,5 მას.%-ზე ნაკლები

—

7219 22

– – სისქით 4,75 მმ ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 10 მმ-ისა:

7219 22 100 00

– – – ნიკელის შემცველობით 2,5 მას.% ან მეტი

—

7219 22 900 00

– – – ნიკელის შემცველობით 2,5 მას.%-ზე ნაკლები

—

7219 23 000 00

– – სისქით 3 მმ ან მეტი, მაგრამ 4,75 მმ-ზე ნაკლები

—

7219 24 000 00

– – სისქით 3 მმ-ზე ნაკლები

—

– შემდგომი დამუშავების გარეშე, გარდა ცივად გლინვისა (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა):
7219 31 000 00

– – სისქით 4,75 მმ ან მეტი

7219 32

– – სისქით 3 მმ ან მეტი, მაგრამ 4,75 მმ-ზე ნაკლები:

7219 32 100 00

– – – ნიკელის შემცველობით 2,5 მას.% ან მეტი

—

7219 32 900 00

– – – ნიკელის შემცველობით 2,5 მას.%-ზე ნაკლები

—

7219 33

– – სისქით 1 მმ-ზე მეტი, მაგრამ 3 მმ-ზე ნაკლები:

7219 33 100 00

– – – ნიკელის შემცველობით 2,5 მას.% ან მეტი

—

7219 33 900 00

– – – ნიკელის შემცველობით 2,5 მას.%-ზე ნაკლები

—

7219 34

– – სისქით 0,5 მმ ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 1 მმ-ისა:

7219 34 100 00

– – – ნიკელის შემცველობით 2,5 მას.% ან მეტი

—

7219 34 900 00

– – – ნიკელის შემცველობით 2,5 მას.%-ზე ნაკლები

—

7219 35

– – სისქით 0,5 მმ-ზე ნაკლები:

7219 35 100 00

– – – ნიკელის შემცველობით 2,5 მას.% ან მეტი

—

7219 35 900 00

– – – ნიკელის შემცველობით 2,5 მას.%-ზე ნაკლები

—

7219 90

– დანარჩენი:

7219 90 200 00

– – პერფორირებული

—

7219 90 800 00

– – დანარჩენი

—

7220

ნაგლინი ბრტყელი კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, სიგანით 600 მმ-ზე ნაკლები:

—

– შემდგომი დამუშავების გარეშე, ცხლად გლინვის გარდა:
7220 11 000 00

– – სისქით 4,75 მმ ან მეტი

—

7220 12 000 00

– – სისქით 4,75 მმ-ზე ნაკლები

—

7220 20

– შემდგომი დამუშავების გარეშე ცივად გლინვის გარდა (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა):
– – სისქით 3 მმ ან მეტი, ნიკელის შემცველობით:

7220 20 210 00

– – – 2,5 მას.% ან მეტი

—

7220 20 290 00

– – – 2,5 მას.%-ზე ნაკლები

—

– – სისქით 0,35 მმ-ზე მეტი, მაგრამ 3 მმ-ზე ნაკლები, ნიკელის შემცველობით:
7220 20 410 00

– – – 2,5 მას.% ან მეტი

—

7220 20 490 00

– – – 2,5 მას.%-ზე ნაკლები

—

– – სისქით არა უმეტეს 0,35 მმ-ისა, ნიკელის შემცველობით:
7220 20 810 00

– – – 2,5 მას.% ან მეტი

—

7220 20 890 00

– – – 2,5 მას.%-ზე ნაკლები

—

7220 90

– დანარჩენი:

7220 90 200 00

– – პერფორირებული

—

7220 90 800 00

– – დანარჩენი

—

7221 00

წნელები ცხლად გლინული, თავისუფლად დახვეულ ბუხტებად, კოროზიამედეგი ფოლადისაგან:

7221 00 100 00

– ნიკელის შემცველობით 2,5 მას.% ან მეტი

—

7221 00 900 00

– ნიკელის შემცველობით 2,5 მას.%-ზე ნაკლები

—

7222

წნელები კოროზიამედეგი ფოლადისაგან დანარჩენი; კუთხოვანები, ფასონური და სპეციალური
პროფილები კოროზიამედეგი ფოლადისაგან:
– წნელები შემდგომი დამუშავების გარეშე, ცხლად გლინვის, ცხლად ადიდვისა ან ექსტრუდირების
გარდა:

7222 11

– – მრგვალი კვეთის:
– – – დიამეტრით 80 მმ ან მეტი, ნიკელის შემცველობით:

7222 11 110 00

– – – – 2,5 მას.% ან მეტი

—

7222 11 190 00

– – – – 2,5 მას.%-ზე ნაკლები

—

– – – დიამეტრით 80 მმ-ზე ნაკლები, ნიკელის შემცველობით:
7222 11 810 00

– – – – 2,5 მას.% ან მეტი

—

7222 11 890 00

– – – – 2,5 მას.%-ზე ნაკლები

—

7222 19

– – დანარჩენი:

7222 19 100 00

– – – ნიკელის შემცველობით 2,5 მას.% ან მეტი

—

7222 19 900 00

– – – ნიკელის შემცველობით 2,5 მას.%-ზე ნაკლები

—

7222 20

– წნელები შემდგომი დამუშავების გარეშე, ცივი დეფორმაციისა ან ცივ მდგომარეობაში გამოყვანის გარდა:
– – მრგვალი კვეთის:
– – – დიამეტრით 80 მმ ან მეტი, ნიკელის შემცველობით:

7222 20 110 00

– – – – 2,5 მას.% ან მეტი

—

7222 20 190 00

– – – – 2,5 მას.%-ზე ნაკლები

—

– – – დიამეტრით 25 მმ ან მეტი, მაგრამ 80 მმ-ზე ნაკლები, ნიკელის შემცველობით:
7222 20 210 00

– – – – 2,5 მას.% ან მეტი

—

7222 20 290 00

– – – – 2,5 მას.%-ზე ნაკლები

—

– – – დიამეტრით 25 მმ-ზე ნაკლები, ნიკელის შემცველობით:
7222 20 310 00

– – – – 2,5 მას.% ან მეტი

—

7222 20 390 00

– – – – 2,5 მას.%-ზე ნაკლები

—

– – დანარჩენი, ნიკელის შემცველობით:
7222 20 810 00

– – – 2,5 მას.% ან მეტი

—

7222 20 890 00

– – – 2,5 მას.%-ზე ნაკლები

—

7222 30

– დანარჩენი წნელები:
– – ნაჭედი, ნიკელის შემცველობით:

7222 30 510 00

– – – 2,5 მას.% ან მეტი

—

7222 30 910 00

– – – 2,5 მას.%-ზე ნაკლები

—

7222 30 970 00

– – დანარჩენი

—

7222 40

– კუთხოვანები, ფასონური და სპეციალური პროფილები:

7222 40 100 00

– – შემდგომი დამუშავების გარეშე, ცხლად გლინვის, ცხლად ადიდვისა ან ექსტრუდირების გარდა

—

7222 40 500 00

– – შემდგომი დამუშავების გარეშე, ცივი დეფორმაციისა ან ცივ მდგომარეობაში გამოყვანის გარდა

—

7222 40 900 00

– – მიღებული ბრტყელი ნაგლინისაგან

—

7223 00

მავთული კოროზიამედეგი ფოლადისაგან:
– ნიკელის შემცველობით 2,5 მას.% ან მეტი:

7223 00 110 00
7223 00 190 00

– – ნიკელის შემცველობით 28 მას.% ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 31 მას.%-ისა და ქრომის შემცველობით 20
მას.% ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 22 მას.%-ისა
– – დანარჩენი

—
—

– ნიკელის შემცველობით 2,5 მას.%-ზე ნაკლები:
7223 00 910 00
7223 00 990 00

– – ქრომის შემცველობით 13 მას.% ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 25 მას.%-ისა და ალუმინის შემცველობით
3,5 მას.% ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 6 მას.%-ისა
– – დანარჩენი

—
—

IV. ლეგირებული ფოლადი დანარჩენი; ღრუ წნელები საბურღი სამუშაოებისათვის ლეგირებული ან
არალეგირებული ფოლადისაგან
7224

ფოლადი ლეგირებული ზოდებში ან სხვა პირველად ფორმებში, დანარჩენი; ნახევარფაბრიკატები
დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან:

7224 10

– ზოდები და პირველადი ფორმები დანარჩენი:

7224 10 100 00

– – ინსტრუმენტალური ფოლადისაგან

—

7224 10 900 00

– – დანარჩენი

—

7224 90

– დანარჩენი:

7224 90 020 00

– – ინსტრუმენტალური ფოლადისაგან

—

– – დანარჩენი:
– – – მართკუთხა (კვადრატულის ჩათვლით) განივი კვეთის:
– – – – ცხლად გლინული ან მიღებული უწყვეტი ჩამოსხმით:
– – – – – ორმაგ სისქეზე ნაკლები სიგანით:
7224 90 030 00

– – – – – – სწრაფმჭრელი ფოლადისაგან

—

– – – – – – ნახშირბადის არა უმეტეს 0,7 მას.%-ისა, მანგანუმის 0,5 მას.% ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 1,2
7224 90 050 00

მას.%-ისა და სილიციუმის 0,6 მას.% ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 2,3 მას.%-ისა შემცველი; ბორის
შემცველობით 0,0008 მას.% ან მეტი, ნებისმიერი სხვა ელემენტის, მოცემული ჯგუფის 1(ვ) შენიშვნაში

—

მოყვანილ მინიმალურ რაოდენობაზე, ნაკლები შემცველობით
7224 90 070 00

– – – – – – დანარჩენი

—

7224 90 140 00

– – – – – დანარჩენი

—

7224 90 180 00

– – – – ნაჭედი

—

– – – დანარჩენი:
– – – – ცხლად ნაგლინი ან მიღებული უწყვეტი ჩამოსხმით:
– – – – – ნახშირბადის არანაკლებ 0,9 მას.%-ისა, მაგრამ არა უმეტეს 1,15 მას.%-ისა, ქრომის არანაკლებ 0,5
7224 90 310 00

მას.%-ისა, მაგრამ არა უმეტეს 2 მას.%-ისა და მოლიბდენის, თუ არსებობს, არა უმეტეს 0,5 მას.%-ისა,

—

შემცველი
7224 90 380 00

– – – – – დანარჩენი

—

7224 90 900 00

– – – – ნაჭედი

—

7225

ბრტყელი ნაგლინი დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან, სიგანით 600 მმ ან მეტი:
– სილიციუმიანი ელექტროტექნიკური ფოლადისაგან:

7225 11 000 00

– – ტექსტურირებული ორიენტირებული მარცვლით

7225 19

– – დანარჩენი:

7225 19 100 00

– – – ცხლად ნაგლინი

—

7225 19 900 00

– – – ცივად ნაგლინი

—

7225 30

– შემდგომი დამუშავების გარეშე, ცხლად გლინვის გარდა, რულონებად, დანარჩენი:

7225 30 100 00

– – ინსტრუმენტალური ფოლადისაგან

—

7225 30 300 00

– – სწრაფმჭრელი ფოლადისაგან

—

7225 30 900 00

– – დანარჩენი

—

7225 40

– შემდგომი დამუშავების გარეშე, ცხლად გლინვის გარდა, არა რულონებად, დანარჩენი:

7225 40 120 00

– – ინსტრუმენტალური ფოლადისაგან

—

7225 40 150 00

– – სწრაფმჭრელი ფოლადისაგან

—

—

– – დანარჩენი:
7225 40 400 00

– – – სისქით 10 მმ-ზე მეტი

—

7225 40 600 00

– – – სისქით 4,75 მმ ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 10 მმ-ისა

—

7225 40 900 00

– – – სისქით 4,75 მმ-ზე ნაკლები

—

7225 50

– დანარჩენი, შემდგომი დამუშავების გარეშე, გარდა ცივად გლინვისა (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა):

7225 50 200 00

– – სწრაფმჭრელი ფოლადისაგან

—

7225 50 800 00

– – დანარჩენი

—

– დანარჩენი:
7225 91 000 00

– – ელექტროლიტურად მოთუთიებული

—

7225 92 000 00

– – სხვა მეთოდით მოთუთიებული

—

7225 99 000 00

– – დანარჩენი

—

7226

ბრტყელი ნაგლინი დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან, სიგანით 600 მმ-ზე ნაკლები:
– სილიციუმიანი ელექტროტექნიკური ფოლადისაგან:

7226 11 000 00

– – ტექსტურირებული ორიენტირებული მარცვლით

7226 19

– – დანარჩენი:

7226 19 100 00

– – – შემდგომი დამუშავების გარეშე, ცხლად გლინვის გარდა

—

—

7226 19 800 00

– – – დანარჩენი

—

7226 20 000 00

– სწრაფმჭრელი ფოლადისაგან

—

– დანარჩენი:
7226 91

– – შემდგომი დამუშავების გარეშე ცხლად გლინვის გარდა:

7226 91 200 00

– – – ინსტრუმენტალური ფოლადისაგან

—

– – – დანარჩენი:
7226 91 910 00

– – – – სიგანით 4,75 მმ ან მეტი

—

7226 91 990 00

– – – – სიგანით 4,75 მმ-ზე ნაკლები

—

7226 92 000 00

– – შემდგომი დამუშავების გარეშე, ცივად გლინვის გარდა (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა)

—

7226 99

– – დანარჩენი:

7226 99 100 00

– – – ელექტროლიტურად მოთუთიებული

—

7226 99 300 00

– – – მოთუთიებული სხვა ხერხით

—

7226 99 700 00

– – – დანარჩენი

—

7227

ცხლად

ნაგლინი

წნელები,

თავისუფლად

დახვეულ

ბუხტებად,

დანარჩენი

ლეგირებული

ფოლადებისაგან:

7227 10 000 00

– სწრაფმჭრელი ფოლადისაგან

—

7227 20 000 00

– სილიციუმ-მანგანუმიანი ფოლადისაგან

—

7227 90

– დანარჩენი:

7227 90 100 00

7227 90 500 00
7227 90 950 00

– – ბორის შემცველობით 0,0008 მას.% ან მეტი ნებისმიერი სხვა ელემენტის მინიმალურ რაოდენობაზე
ნაკლები შემცველობით, მოყვანილი ჯგუფის 1ვ შენიშვნაში
– – ნახშირბადის 0,9 მას.% ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 1,15 მას.%-ისა, ქრომის 0,5 მას.% ან მეტი, მაგრამ არა
უმეტეს 2 მას.%-ისა და მოლიბდენის, თუ შედის, არა უმეტეს 0,5 მას.%-ისა შემცველი
– – დანარჩენი

—

—
—

წნელები დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან; კუთხოვანები, ფასონური და სპეციალური
7228

პროფილები დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან; ღრუ წნელები საბურღი სამუშაოებისათვის
ლეგირებული ან არალეგირებული ფოლადისაგან:

7228 10
7228 10 200 00

– წნელები სწრაფმჭრელი ფოლადისაგან:
– – შემდგომი დამუშავების გარეშე, ცხლად გლინვის, ცხლად ადიდვის ან ექსტრუდირების გარდა, ცხლად
ნაგლინი, ცხლად ნაჭიმი ან ექსტრუდირებული, შემდგომი დამუშავების გარეშე, მიტკეცის გარდა

—

7228 10 500 00

– – ნაჭედი

—

7228 10 900 00

– – დანარჩენი

—

7228 20

– წნელები სილიციუმ-მანგანუმიანი ფოლადისაგან:

7228 20 100 00

– – მართკუთხა (კვადრატულის გარდა) განივი კვეთის, გაგლინული ოთხ წახნაგზე

—

– – დანარჩენი:
7228 20 910 00
7228 20 990 00
7228 30
7228 30 200 00

– – – შემდგომი დამუშავების გარეშე, ცხლად გლინვის, ცხლად ადიდვის ან ექსტრუდირების გარდა,
ცხლად ნაგლინი, ცხლად ნაჭიმი ან ექსტრუდირებული, შემდგომი დამუშავების გარეშე, მიტკეცის გარდა
– – – დანარჩენი

—
—

– დანარჩენი წნელები, შემდგომი დამუშავეის გარეშე, ცხლად გლინვის, ცხლად ადიდვისა ან
ექსტრუდირების გარდა:
– – საიარაღო ფოლადისაგან

—

– – ნახშირბადის 0,9 მას.% ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 1,15 მას.%-ისა, ქრომის 0,5 მას.% ან მეტი, მაგრამ არა
უმეტეს 2 მას.%-ისა და მოლიბდენის, თუ შედის, არა უმეტეს 0,5 მას.%-ისა შემცველი:
7228 30 410 00

– – – მრგვალი კვეთის, დიამეტრით 80 მმ ან მეტი

—

7228 30 490 00

– – – დანარჩენი

—

– – დანარჩენი:
– – – მრგვალი კვეთის, დიამეტრით:
7228 30 610 00

– – – – 80 მმ ან მეტი

—

7228 30 690 00

– – – – 80 მმ-ზე ნაკლები

—

7228 30 700 00

– – – მართკუთხა (კვადრატულის გარდა) განივი კვეთის, გაგლინული ოთხ წახნაგზე

—

7228 30 890 00

– – – დანარჩენი

—

7228 40

– წნელები, შემდგომი დამუშავების გარეშე, ჭედვის გარდა, დანარჩენი:

7228 40 100 00

– – საიარაღო ფოლადისაგან

—

7228 40 900 00

– – დანარჩენი

—

7228 50
7228 50 200 00
7228 50 400 00

– წნელები, შემდგომი დამუშავების გარეშე, ცივაი დეფორმაციისა ან ცივ მდგომარეობაში გამოყვანის
გარდა, დანარჩენი:
– – საიარაღო ფოლადისაგან

—

– – ნახშირბადის 0,9 მას.% ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 1,15 მას.%-ისა, ქრომის 0,5 მას.% ან მეტი, მაგრამ

—

არაუმეტეს 2 მას.%-ისა და მოლიბდენის, თუ შედის, არაუმეტეს 0,5 მას.%-ისა შემცველი
– – დანარჩენი:
– – – მრგვალი კვეთის, დიამეტრით:

7228 50 610 00

– – – – 80 მმ ან მეტი

—

7228 50 690 00

– – – – 80 მმ-ზე ნაკლები

—

7228 50 800 00

– – – დანარჩენი

—

7228 60

– წნელები დანარჩენი:

7228 60 200 00

– – საიარაღო ფოლადისაგან

—

7228 60 800 00

– – დანარჩენი

—

7228 70

– კუთხოვანები, ფასონური და სპეციალური პროფილები:

7228 70 100 00

– – შემდგომი დამუშავების გარეშე, ცხლად გლინვის, ცხლად ადიდვისა ან ექსტრუდირების გარდა

—

7228 70 900 00

– – დანარჩენი

—

7228 80 000 00

– ღრუ წნელები საბურღი სამუშაოებისათვის

—

7229

მავთული დანარჩენი ლეგირებული ფოლადებისაგან:

7229 20 000 00

– სილიციუმ-მანგანუმიანი ფოლადისაგან

7229 90

– დანარჩენი:

7229 90 200 00

– – სწრაფმჭრელი ფოლადისაგან

7229 90 500 00
7229 90 900 00

—

—

– – ნახშირბადის 0,9 მას.% ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 1,15 მას.%-ისა, ქრომის 0,5 მას.% ან მეტი, მაგრამ არა

—

უმეტეს 2 მას.%-ისა და მოლიბდენის, თუ შედის, არა უმეტეს 0,5 მას.%-ისა, შემცველი
– – დანარჩენი

—

ჯგუფი 73
შავი ლითონების ნაწარმი
შენიშვნები:
1. მოცემულ ჯგუფში ტერმინი ,,თუჯის სხმული’’ აღნიშნავს ნაწარმს, მიღებულს ჩამოსხმით,
რომელშიც რკინა მასით სჭარბობს შენადნობის ყველა სხვა ელემენტს, და რომელიც თავისი
ქიმიური შედგენილობით არ შეესაბამება ფოლადის განსაზღვრას, მოცემულს 72-ე ჯგუფის 1(დ)
შენიშვნაში.
2. მოცემულ ჯგუფში ტერმინი ,,მავთული’’ აღნიშნავს ნებისმიერი ფორმის განივი კვეთის
მქონე ცხლად ან ცივად დაფორმირებულ ნაწარმს, რომლის კვეთის ზომა არ აღემატება 16 მმ-ს.
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

კონსტრუქციები ნარანდიანი შავი ლითონებისაგან, დაბურღული ან დაუბურღავი, პერფორირებული ან
7301

არაპერფორირებული, მონოლითური ან დამზადებული ასაწყობი ელემენტებისაგან; კუთხოვანები,
ფასონური და სპეციალური პროფილები შედუღებული, შავი ლითონებისაგან:

7301 10 000 00

– ნარანდიანი კონსტრუქციები

—

7301 20 000 00

– კუთხოოვანები, ფასონური და სპეციალური პროფილები

—

ნაწარმი შავი ლითონებისაგან, გამოსაყენებელი სარკინიგზო და ტრამვაის ლიანდაგებისათვის: რელსები,
კონტრრელსები და კბილოვანი რელსები, გადამყვანი რელსები, ყრუ გადაკვეთის ჯვარედები,
7302

გადამყვანი შტანგები და სხვა განივი შეერთებები, შპალები, საპირაპირე ზედსადებები და ქვესადებები,
სოლები, საბჯენი ფილები, რელსების კაკვიანი ჭანჭიკები, ბალიშები და საჭიმები, სადგარები, განივები
და სხვა დეტალები, განკუთვნილი რელსების შესაერთებლად ან დასამაგრებლად:

7302 10

– რელსები:

7302 10 100 00

– – დენგამტარი, ფერადი ლითონების დეტალებით

—

– – დანარჩენი:
– – – ახალი:
– – – – რელსები ფართეძირიანი:
7302 10 220 00

– – – – – გრძივი მეტრის მასით 36 კგ ან მეტი

—

7302 10 280 00

– – – – – გრძივი მეტრის მასით 36 კგ-ზე ნაკლები

—

7302 10 400 00

– – – – რელსები ღარით

—

7302 10 500 00

– – – – დანარჩენი

—

7302 10 900 00

– – – გამოყენებული

—

7302 30 000 00

– გადამყვანი რელსები, ყრუ გადაკვეთის ჯვარედები, გადამყვანი შტანგები და სხვა განივი შეერთებები

—

7302 40 000 00

– საპირაპირე ზედსადებები და საბჯენი ქვესადებები

—

7302 90 000 00

– დანარჩენი

—

7303 00

მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, თუჯის სხმულებისაგან:

7303 00 100 00

– მილები და მილაკები, წნევის ქვეშ მომუშავე სისტემებში გამოსაყენებელი

—

7303 00 900 00

– დანარჩენი

—

7304

მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები, უნაკერო, შავი ლითონებისაგან (თუჯის სხმულების გარდა):
– ნავთობ- ან აირგაყვანილობის მილები:

7304 11 000 00

– – კოროზიამედეგი ფოლადისაგან

7304 19

– – დანარჩენი:

7304 19 100 00

– – – გარე დიამეტრით არა უმეტეს 168,3 მმ–ისა

—

7304 19 300 00

– – – გარე დიამეტრით 168,3 მმ–ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 406,4 მმ–ისა

—

7304 19 900 00

– – – გარე დიამეტრით 406,4 მმ–ზე მეტი

—

—

– სამაგრი, საკომპრესოროსატუმბო და საბურღი მილები ნავთობის ან აირის ჭაბურღილების:
7304 22 000 00

– – საბურღი მილები, კოროზიამედეგი ფოლადისაგან

7304 23 000 00

– – საბურღი მილები, დანარჩენი

—

7304 24 000 00

– – დანარჩენი, კოროზიამედეგი ფოლადისაგან

—

7304 29

– – დანარჩენი:

7304 29 100 00

– – – გარე დიამეტრით არა უმეტეს 168,3 მმ–ისა

—

7304 29 300 00

– – – გარე დიამეტრით 168,3 მმ–ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 406,4 მმ–ისა

—

7304 29 900 00

– – – გარე დიამეტრით 406,4 მმ–ზე მეტი

—

—

– დანარჩენი, მრგვალი კვეთისა, რკინის ან არალეგირებული ფოლადისაგან:
7304 31
7304 31 001 00
7304 31 200 00

– – ცივად ნაჭიმი ან ცივად ნაგლინი (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა):
– – – მიერთებული ფიტინგებით, აირისა და სითხის მოწოდებისათვის ვარგისი, სამოქალაქო
ავიაციისათვის
– – – პრეციზიული მილები

—
—

7304 31 800 00

– – – დანარჩენი

7304 39

– – დანარჩენი:

7304 39 100 00

– – – დაუმუშავებელი, სწორი, კედლის თანაბარი სისქით, ძირითადად სხვა კვეთისა და კედლის სხვა
სისქის მილების წარმოებაში გამოსაყენებელი

—

—

– – – დანარჩენი:
– – – – მილები მოჭრილი კუთხვილით ან რომელზეც შეიძლება კუთხვილის მოჭრა (აირის მილები):
7304 39 52
7304 39 520 01

– – – – – მოთუთიებული
– – – – – – მიერთებული ფიტინგებით, აირისა და სითხის მოწოდებისათვის ვარგისი, სამოქალაქო
ავიაციისათვის

7304 39 520 09

– – – – – – დანარჩენი

7304 39 58

– – – – – დანარჩენი:

7304 39 580 01
7304 39 580 09

– – – – – – მიერთებული ფიტინგებით, აირისა და სითხის მოწოდებისათვის ვარგისი, სამოქალაქო
ავიაციისათვის
– – – – – – დანარჩენი

—
—

—
—

– – – – დანარჩენი გარე დიამეტრით:
7304 39 92
7304 39 920 01

– – – – – არა უმეტეს 168,3 მმ-ისა:
– – – – – – მიერთებული ფიტინგებით, აირისა და სითხის მოწოდებისათვის ვარგისი, სამოქალაქო
ავიაციისათვის

7304 39 920 09

– – – – – – დანარჩენი

7304 39 93

– – – – – 168,3 მმ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 406,4 მმ-ისა:

7304 39 930 01

– – – – – – მიერთებული ფიტინგებით, აირისა და სითხის მოწოდებისათვის ვარგისი, სამოქალაქო
ავიაციისათვის

7304 39 930 09

– – – – – – დანარჩენი

7304 39 98

– – – – – 406,4 მმ-ზე მეტი:

7304 39 980 01
7304 39 980 09

– – – – – – მიერთებული ფიტინგებით, აირისა და სითხის მოწოდებისათვის ვარგისი, სამოქალაქო
ავიაციისათვის
– – – – – – დანარჩენი

—
—

—
—

—
—

– დანარჩენი, მრგვალი კვეთის, კოროზიამედეგი ფოლადისაგან:
7304 41 00
7304 41 000 01

– – ცივად ნაჭიმი ან ცივად ნაგლინი (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა):
– – – მიერთებული ფიტინგებით, აირისა და სითხის მოწოდებისათვის ვარგისი, სამოქალაქო
ავიაციისათვის

7304 41 000 09

– – – დანარჩენი

7304 49

– – დანარჩენი:

7304 49 100 00

– – – დაუმუშავებელი, სწორი, კედლის თანაბარი სისქით, მხოლოდ სხვა კვეთის და კედლის სხვა სისქის
მილების წარმოებაში გამოსაყენებელი

—
—

—

– – – დანარჩენი:
7304 49 93
7304 49 930 01

– – – – გარე დიამეტრით არა უმეტეს 168,3 მმ–ისა:
– – – – – მიერთებული ფიტინგებით, აირისა და სითხის მოწოდებისათვის ვარგისი, სამოქალაქო
ავიაციისათვის

7304 49 930 09

– – – – – დანარჩენი

7304 49 95

– – – – გარე დიამეტრით 168,3 მმ–ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 406,4 მმ–ისა:

7304 49 950 01

– – – – – მიერთებული ფიტინგებით, აირისა და სითხის მოწოდებისათვის ვარგისი, სამოქალაქო
ავიაციისათვის

7304 49 950 09

– – – – – დანარჩენი

7304 49 99

– – – – გარე დიამეტრით 406,4 მმ–ზე მეტი:

7304 49 990 01

– – – – – მიერთებული ფიტინგებით, აირისა და სითხის მოწოდებისათვის ვარგისი, სამოქალაქო
ავიაციისათვის

—
—

—
—

—

7304 49 990 09

– – – – – დანარჩენი

—

– დანარჩენი, მრგვალი კვეთის სხვა ლეგირებული ფოლადისაგან:
7304 51

– – ცივად ნაჭიმი ან ცივად ნაგლინი (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა):
– – – სწორი და კედლის თანაბარი სისქით ლეგირებული ფოლადისაგან, ნახშირბადის არანაკლებ 0,9
მას.%-ისა, მაგრამ არა უმეტეს 1,15 მას.%-ისა, ქრომის არანაკლები 0,5 მას.%-ისა, მაგრამ არა უმეტეს 2
მას.%-ისა და მოლიბდენით, თუ შედის, არა უმეტესი 0,5 მას.%-ისა, შემცველი, სიგრძით:

7304 51 120 00

– – – – არა უმეტეს 0,5 მ-ისა

—

7304 51 180 00

– – – – 0,5 მ-ზე მეტი

—

– – – დანარჩენი:
7304 51 81
7304 51 810 01

– – – – პრეციზიული მილები:
– – – – – მიერთებული ფიტინგებით, აირისა და სითხის მოწოდებისათვის ვარგისი, სამოქალაქო
ავიაციისათვის

7304 51 810 09

– – – – – დანარჩენი

7304 51 89

– – – – დანარჩენი:

7304 51 890 01

– – – – – მიერთებული ფიტინგებით, აირისა და სითხის მოწოდებისათვის ვარგისი, სამოქალაქო
ავიაციისათვის

7304 51 890 09

– – – – – დანარჩენი

7304 59

– – დანარჩენი:

7304 59 100 00

– – – დაუმუშავებელი, სწორი, კედლის თანაბარი სისქით, ძირითადად სხვა კვეთის და კედლის სხვა
სისქის მილების წარმოებაში გამოსაყენებელი

—
—

—
—

—

– – – დანარჩენი, სწორი და კედლის თანაბარი სისქით ლეგირებული ფოლადისაგან, ნახშირბადის
არანაკლებ 0,9 მას.%-ისა, მაგრამ არა უმეტეს 1,15 მას.%-ისა, ქრომის არანაკლებ 0,5 მას.%-ისა, მაგრამ არა
უმეტეს 2 მას.%-ისა და მოლიბდენის, თუ შედის, არა უმეტეს 0,5 მას.%-ისა შემცველი, სიგრძით:
7304 59 320 00

– – – – არა უმეტეს 0,5 მ-ისა

—

7304 59 380 00

– – – – 0,5 მ-ზე მეტი

—

– – – დანარჩენი:
7304 59 92
7304 59 920 01

– – – – გარე დიამეტრით არა უმეტეს 168,3 მმ-ისა:
– – – – – მიერთებული ფიტინგებით, აირისა და სითხის მოწოდებისათვის ვარგისი, სამოქალაქო
ავიაციისათვის

7304 59 920 09

– – – – – დანარჩენი

7304 59 93

– – – – გარე დიამეტრით 168,3 მმ-ზე მეტი, მაგრამ არაუმეტეს 406,4 მმ-ისა:

7304 59 930 01

– – – – – მიერთებული ფიტინგებით, აირისა და სითხის მოწოდებისათვის ვარგისი, სამოქალაქო
ავიაციისათვის

7304 59 930 09

– – – – – დანარჩენი

7304 59 99

– – – – გარე დიამეტრით 406,4 მმ-ზე მეტი:

7304 59 990 01

– – – – – მიერთებული ფიტინგებით, აირისა და სითხის მოწოდებისათვის ვარგისი, სამოქალაქო
ავიაციისათვის

7304 59 990 09

– – – – – დანარჩენი

7304 90 00

– დანარჩენი:

7304 90 000 01
7304 90 000 09

– – მიერთებული ფიტინგებით, აირისა და სითხის მოწოდებისათვის ვარგისი, სამოქალაქო
ავიაციისათვის
– – დანარჩენი

—
—

—
—

—
—

—
—

მილები და მილაკები დანარჩენი (მაგალითად, შედუღებული, დამოქლონებული ან შეერთებული
7305

ანალოგიური მეთოდით), მრგვალი კვეთის, რომელთა გარე დიამეტრი 406,4 მმ-ზე მეტია, შავი
ლითონებისაგან:
– ნავთობ- და აირგაყვანილობის მილები:

7305 11 000 00

– – სწორნაკერიანი, რკალური შედუღების მეთოდით ფლიუსის ქვეშ დამზადებული

—

7305 12 000 00

– – სხვა შედუღებული სწორნაკერიანი

—

7305 19 000 00

– – დანარჩენი

—

7305 20 000 00

– სამაგრი მილები, გამოსაყენებელი ნავთობის და აირების ჭაბურღილების ბურღვის დროს

—

– დანარჩენი შედუღებული:
7305 31 000 00

– – შედუღებული სწორნაკერიანი

—

7305 39 000 00

– – დანარჩენი

—

7305 90 000 00

– დანარჩენი

—

7306

მილები, მილაკები და ღრუ პროფილები დანარჩენი (მაგალითად, ღია ნაკერით ან შედუღებული,
დამოქლონებული ან ანალოგიური მეთოდით შეერთებული), შავი ლითონებისაგან:
– ნავთობ- ან აირგაყვანილობის მილები:

7306 11

– – შედუღებული, კოროზიამედეგი ფოლადისაგან:

7306 11 100 00

– – – შედუღებული სწორნაკერიანი გარე დიამეტრით

—

7306 11 900 00

– – – შედუღებული სპირალურნაკერიანი

—

7306 19

– – დანარჩენი:

7306 19 100 00

– – – შედუღებული სწორნაკერიანი გარე დიამეტრით

—

7306 19 900 00

– – – შედუღებული სპირალურნაკერიანი

—

– მილები სამაგრი და საკომპრესო-სატუმბო ნავთობისა ან აირის ჭაბურღილების ბურღვისას
გამოსაყენებლები:
7306 21 000 00

– – შედუღებული, კოროზიამედეგი ფოლადისაგან

—

7306 29 000 00

– – დანარჩენი

—

7306 30

– სხვა შედუღებული, მრგვალი კვეთის, რკინისა ან არალეგირებული ფოლადისაგან:

7306 30 00 100

– – მიერთებული ფიტინგებით, აირისა და სითხის მოწოდებისათვის ვარგისი, სამოქალაქო
ავიაციისათვის

—

– – პრეციზიული მილები კედლის სისქით:
7306 30 110 00

– – – არა უმეტეს 2 მმ-ისა

—

7306 30 190 00

– – – 2 მმ-ზე მეტი

—

– – დანარჩენი:
– – – მილები მოჭრილი კუთხვილით ან რომლებზეც შეიძლება მოიჭრას კუთხვილი (აირის მილები):
7306 30 410 00

– – – – მოთუთიებული

—

7306 30 490 00

– – – – დანარჩენი

—

– – – დანარჩენი, გარე დიამეტრით:
– – – – არა უმეტესი 168,3 მმ-ისა:
7306 30 720 00

– – – – – მოთუთიებულები

—

7306 30 770 00

– – – – – დანარჩენი

—

7306 30 800 00

– – – – – 168,3 მმ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 406,4 მმ-ისა

—

7306 40

– დანარჩენი შედუღებული, მრგვალი კვეთის, კოროზიამედეგი ფოლადისაგან:

7306 40 00 100

– – მიერთებული ფიტინგებით, აირისა და სითხის მოწოდებისათვის ვარგისი, სამოქალაქო
ავიაციისათვის

—

7306 40 200 00

– – ცივად ნაჭიმი ან ცივად ნაგლინი (ცივ მდგომარეობაში მოჭიმვა)

—

7306 40 800 00

– – დანარჩენი

—

7306 50

– დანარჩენი შედუღებული, მრგვალი კვეთის, დანარჩენი ლეგირებული ფოლადისაგან:

7306 50 00 100

– – მიერთებული ფიტინგებით, აირისა და სითხის მოწოდებისათვის ვარგისი, სამოქალაქო
ავიაციისათვის

—

7306 50 200 00

– – პრეციზიონური (ზუსტი ზომის) მილები

—

7306 50 800 00

– – დანარჩენი

—

– დანარჩენი შედუღებული, არამრგვალი განივი კვეთისა:
7306 61
7306 61 00 100
7306 61 100 00

– – კვადრატული ან მართკუთხა განივი კვეთისა:
– – მიერთებული ფიტინგებით, აირისა და სითხის მოწოდებისათვის ვარგისი, სამოქალაქო
ავიაციისათვის
– – – კოროზიამედეგი ფოლადისაგან

—
—

– – – დანარჩენი:
7306 61 920 00

– – – – კედლის სისქით არა უმეტეს 2 მმ-ისა

—

7306 61 990 00

– – – – კედლის სისქით 2 მმ-ზე მეტი

—

7306 69

– – დანარჩენი არამრგვალი განივი კვეთისა:

7306 69 00 100

– – მიერთებული ფიტინგებით, აირისა და სითხის მოწოდებისათვის ვარგისი, სამოქალაქო
ავიაციისათვის

—

7306 69 100 00

– – – კოროზიამედეგი ფოლადისაგან

—

7306 69 900 00

– – – დანარჩენი

—

7306 90 000 00

– დანარჩენი

—

7307

ფიტინგები მილებისა ან მილაკებისათვის (მაგალითად, შემაერთებლები, მუხლები, გადასახსნელები),
შავი ლითონებისაგან:
– სხმული ფიტინგები:

7307 11

– – არაჭედადი თუჯისაგან:

7307 11 100 00

– – – წნევის ქვეშ მომუშავე სისტემებში გამოსაყენებელი

—

7307 11 900 00

– – – დანარჩენი

—

7307 19

– – დანარჩენი:

7307 19 100 00

– – – ჭედადი თუჯისაგან

—

7307 19 900 00

– – – დანარჩენი

—

– დანარჩენი, კოროზიამედეგი ფოლადისაგან:
7307 21 000 00

– – მილტუჩები

7307 22

– – მუხლები, სარინები და გადასახსნელები, მოჭრილი კუთხვილით:

7307 22 100 00

– – – გადასახსნელები

—

7307 22 900 00

– – – მუხლები და სარინები

—

7307 23

– – ფიტინგები პირაპირ შედუღებისათვის:

7307 23 100 00

– – – მუხლები და სარინები

—

7307 23 900 00

– – – დანარჩენი

—

7307 29

– – დანარჩენი:

7307 29 100 00

– – – მოჭრილი კუთხვილით

—

7307 29 800 00

– – – დანარჩენი

—

—

– დანარჩენი:
7307 91 000 00

– – მილტუჩები

7307 92

– – მუხლები, სარინები და გადასახსნელები, მოჭრილი კუთხვილებით:

7307 92 100 00

– – – გადასახსნელები

—

7307 92 900 00

– – – მუხლები და სარინები

—

7307 93

– – ფიტინგები პირაპირ შედუღებისათვის:

—

– – – მაქსიმალური გარე დიამეტრით არა უმეტეს 609,6 მმ-ისა:
7307 93 110 00

– – – – მუხლები და სარინები

—

7307 93 190 00

– – – – დანარჩენი

—

– – – მაქსიმალური გარე დიამეტრთ 609,6 მმ-ზე მეტი:
7307 93 910 00

– – – – მუხლები და სარინები

—

7307 93 990 00

– – – – დანარჩენი

—

7307 99

– – დანარჩენი:

7307 99 100 00

– – – მოჭრილი კუთხვილებით

—

7307 99 800 00

– – – დანარჩენი

—

მეტალოკონსტრუქციები შავი ლითონებისაგან (9406 სასაქონლო პოზიციაში მოყვანილი ასაწყობი
სამშენებლო კონსტრუქციების გარდა) და მათი ნაწილები (მაგალითად, ხიდები და მათი სექციები, რაბის
7308

ჭიშკრები, კოშკები, ცხაური ანძები, სახურავის საფარები, სამშენებლო წამწეები, კარები, ფანჯრები და
მათი ჩარჩოები, კარების ზღურბლები, ჟალუზები, ბალუსტრადები, ბჯენები და სვეტები); ფურცლები,
წნელები, კუთხოვანები, ფასონური პროფილები, მილები და ანალოგიური ნაწარმი შავი ლითონებისაგან,
ლითონკონსტრუქციებში გამოსაყენებელი:

7308 10 000 00

– ხიდები და ხიდების სექციები

—

7308 20 000 00

– ბჯენები და ცხაური ანძები

—

7308 30 000 00

– კარები, ფანჯრები და მათი ჩარჩოები და ზღურბლები კარებისათვის

7308 40 000 00
7308 90

ცალი

– დანადგარები და სხვა მოწყობილობა ლითონური საამშენებლო ხარაჩოების, ყალიბების, კედლის
საბჯენების ან შახტის სამაგრებისათვის

—

– დანარჩენი:
– – მომზადებული მხოლოდ ან ძირითადად ფურცლოვანი მასალისაგან:

7308 90 510 00

– – – პანელები, შემდგარი გოფრირებული (წიბოვანი) ფურცლისაგან დამზადებული ორი კედლისაგან
საიზოლაციო შემავსებლით

—

7308 90 590 00

– – – დანარჩენი

—

7308 90 980 00

– – დანარჩენი

—

რეზერვუარები, ცისტერნები, ავზები და ანალოგიური ტევადობები შავი ლითონებისაგან, ნებისმიერი
7309 00

ნივთიერებისთვის (შეკუმშული და გათხევადებული აირის გარდა), 300 ლ და მეტი ტევადობისა,
მოპირკეთებით ან თერმოიზოლაციით, ან მათ გარეშე, მაგრამ მექანიკური ან თბოტექნიკური
მოწყობილობების გარეშე:

7309 00 100 00

– აირებისათვის (შეკუმშული ან გათხევადებული აირის გარდა)

—

– სითხეებისათვის:
7309 00 300 00

– – მოპირკეთებით ან თბოიზოლაციით

—

– – დანარჩენი, ტევადობით:
7309 00 510 00

– – – 100 ათას ლიტრზე მეტი

—

7309 00 590 00

– – – არა უმეტეს 100 ათასი ლიტრისა

—

7309 00 900 00

– მყარი ნივთიერებებისათვის
ცისტერნები,

7310

კასრები,

დოლები,

—
კანისტრები,

ყუთები

და

ანალოგიური

ტევადობები,

შავი

ლითონებისაგან, ნებისმიერი ნივთიერებისათვის (შეკუმშული ან გათხევადებული აირის გარდა) არა
უმეტესი 300 ლ ტევადობისა, მოპირკეთებით ან თბოიზოლაციით ან მათ გარეშე, მაგრამ მექანიკური ან
თბოტექნიკური დანადგარების გარეშე:

7310 10 000 00

– ტევადობით 50 ლ ან მეტი

—

– ტევადობით 50 ლ-ზე ნაკლები:
7310 21

– – ქილები კონსერვის, მირჩილვით ან მოგობვით დასახური:

7310 21 110 00

– – – ქილები, საკვები პროდუქტების კონსერვირებისათვის

—

7310 21 190 00

– – – ქილები, სასმელების კონსერვირებისათვის

—

– – – დანარჩენი, კედლის სისქით:
7310 21 910 00

– – – – 0,5 მმ-ზე ნაკლები

—

7310 21 990 00

– – – – 0,5 მმ ან მეტი

—

7310 29

– – დანარჩენი:

7310 29 100 00

– – – კედლის სისქით 0,5 მმ-ზე ნაკლები

—

7310 29 900 00

– – – კედლის სისქით 0,5 მმ ან მეტი

—

7311 00

ტევადობები შეკუმშული ან გათხევადებული აირებისათვის, შავი ლითონებისაგან:
– უნაკერო:
– – გათვლილი 165ბარ ან მეტ წნევაზე, ტევადობით:

7311 00 110 00

– – – 20ლ-ზე ნაკლები

ცალი

7311 00 130 00

– – – 20ლ ან მეტი მაგრამ არაუმეტეს 50ლ

ცალი

7311 00 190 00

– – – 50ლ-ზე მეტი

ცალი

7311 00 300 00

– – დანარჩენი

ცალი

– დანარჩენი, ტევადობით:
7311 00 910 00

– – 1000 ლ-ზე ნაკლები

—

7311 00 990 00

– – 1000 ლ ან მეტი

—

7312

დაგრეხილი მავთული, გვარლები, ბაგირები, წნული ზონრები, ჯამბარები და ანალოგიური ნაწარმი, შავი
ლითონებისაგან, ელექტროიზოლაციის გარეშე:

7312 10

– დაგრეხილი მავთული, გვარლები, ბაგირები:

7312 10 20

– – კოროზიამედეგი ფოლადისაგან:

7312 10 200 01

– – – მიერთებული ფიტინგებით ან ნაკეთობად აწყობილი, სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

7312 10 200 09

– – – დანარჩენი

—

– – დანარჩენი, განივი კვეთის მაქსიმალური სიდიდით:
– – – არა უმეტეს 3 მმ-ისა:
7312 10 41

– – – – გალვანური ან სხვა დაფარვით სპილენძ-თუთიის შენადნობებით (თითბერი):

7312 10 410 01

– – – – – მიერთებული ფიტინგებით ან ნაკეთობად აწყობილი, სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

7312 10 410 09

– – – – – დანარჩენი

—

7312 10 49

– – – – დანარჩენი:

7312 10 490 01

– – – – – მიერთებული ფიტინგებით ან ნაკეთობად აწყობილი, სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

7312 10 490 09

– – – – – დანარჩენი

—

– – – 3 მმ-ზე მეტი:
– – – – დაგრეხილი მავთული:
7312 10 61

– – – – – დაფარვის გარეშე:

7312 10 610 01

– – – – – – მიერთებული ფიტინგებით ან ნაკეთობად აწყობილი, სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

7312 10 610 02

– – – – – – დანარჩენი

—

– – – – – დაფარვით:
7312 10 65

– – – – – – მოთუთიებული:

7312 10 650 01

– – – – – – – მიერთებული ფიტინგებით ან ნაკეთობად აწყობილი, სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

7312 10 650 09

– – – – – – – დანარჩენი

—

7312 10 69

– – – – – – დანარჩენი:

7312 10 690 01

– – – – – – – მიერთებული ფიტინგებით ან ნაკეთობად აწყობილი, სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

7312 10 690 09

– – – – – – – დანარჩენი

—

– – – – ბაგირები და გვარლები (დახურული კონსტრუქციის ბაგირების ჩათვლით):
– – – – – დაფარვის გარეშე ან მხოლოდ მოთუთიებული, განივი კვეთის მაქსიმალური სიდიდით:
7312 10 81

– – – – – – 3 მმ–ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 12 მმ–ისა:

7312 10 810 01

– – – – – – მიერთებული ფიტინგებით ან ნაკეთობად აწყობილი, სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

7312 10 810 09

– – – – – – – დანარჩენი

—

7312 10 83

– – – – – – 12 მმ–ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 24 მმ–ისა:

7312 10 830 01

– – – – – – – მიერთებული ფიტინგებით ან ნაკეთობად აწყობილი, სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

7312 10 830 09

– – – – – – – დანარჩენი

—

7312 10 85

– – – – – – 24 მმ–ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 48 მმ–ისა:

7312 10 850 01

– – – – – – – მიერთებული ფიტინგებით ან ნაკეთობად აწყობილი, სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

7312 10 850 09

– – – – – – – დანარჩენი

—

7312 10 89

– – – – – – 48 მმ–ზე მეტი:

7312 10 890 01

– – – – – – – მიერთებული ფიტინგებით ან ნაკეთობად აწყობილი, სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

7312 10 890 09

– – – – – – – დანარჩენი

—

7312 10 98

– – – – – დანარჩენი:

7312 10 980 01

– – – – – – მიერთებული ფიტინგებით ან ნაკეთობად აწყობილი, სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

7312 10 980 09

– – – – – – დანარჩენი

—

7312 90 00

– დანარჩენი:

7312 90 000 01

– – მიერთებული ფიტინგებით ან ნაკეთობად აწყობილი, სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

7312 90 000 09

– – დანარჩენი

—

7313 00 000 00

7314

მავთული ეკლიანი შავი ლითონებისაგან; დახვეული საგვერგვე ფოლადი ან ბრტყელი ცალფა მავთული,
ეკლიანი ან უეკლო, თავისუფლად დაგრეხილი ორმაგი მავთული ღობეებისათვის, შავი ლითონებისაგან

—

ლითონური ქსოვილი (უწყვეტი ლენტების ჩათვლით), მავთულის გისოსები, ბადეები და შემოსაღობები,
შავი ლითონებისაგან; გამცრავ-გამწოვი ფურცელი შავი ლითონებისაგან:
– წნული ქსოვილი:

7314 12 000 00

– – უწყვეტი ლენტები კოროზიამედეგი ფოლადისაგან მანქანებისათვის

—

7314 14 000 00

– – დაწნული ქსოვილები კოროზიამედეგი ფოლადისაგან, დანარჩენი

—

7314 19 000 00

– – დანარჩენი

—

7314 20

– გისოსები, ბადეები და შემოსაღობები, გადაკვეთის ადგილებში შედუღებული, მავთულისაგან
მაქსიმალური განივი კვეთით 3 მმ ან მეტი, უჯრედების ზომებით 100 სმ2 ან მეტი:

7314 20 100 00

– – წიბოვანი მავთულისაგან

—

7314 20 900 00

– – დანარჩენი

—

– გისოსები, ბადეები და შემოსაღობები, შედუღებული გადაკვეთის ადგილებში, დანარჩენი:
7314 31 000 00

– – მოთუთიებული

—

7314 39 000 00

– – დანარჩენი

—

– ქსოვილები, გისოსები, ბადეები და შემოსაღობები დანარჩენი:
7314 41 000 00

– – მოთუთიებული

—

7314 42 000 00

– – პლასტმასის დაფარული

—

7314 49 000 00

– – დანარჩენი

—

7314 50 000 00

– გამცრელ-გამწოვი ფურცელი

—

7315

ჯაჭვები და მათი ნაწილები, შავი ლითონებისაგან:
– სახსრიანი ჯაჭვები და მათი ნაწილები:

7315 11

– – გორგოლაჭიანი ჯაჭვები:

7315 11 100 00

– – – ველოსიპედებისა და მოტოციკლეტებისათვის გამოსაყენებელი

—

7315 11 900 00

– – – დანარჩენი

—

7315 12 000 00

– – ჯაჭვები დანარჩენი

—

7315 19 000 00

– – ნაწილები

—

7315 20 000 00

– დაცურების საწინააღმდეგო ჯაჭვები

—

– ჯაჭვები დანარჩენი:
7315 81 000 00

– – ბრტყელრგოლებიანი ჯაჭვები განმბჯენით

—

7315 82 000 00

– – დანარჩენი, შედუღებული რგოლებით

—

7315 89 000 00

– – დანარჩენი

—

7315 90 000 00

– ნაწილები დანარჩენი

—

7316 00 000 00

ღუზები, წრიაპები და მათი ნაწილები, შავი ლითონებისაგან

—

ლურსმნები, კნოპები, ხაზვის კნოპები, დაღარული ლურსმნები, კავები (8305 სასაქონლი პოზიციაში
7317 00

ჩართულების გარდა) და ანალოგიური ნაწარმი, შავი ლითონებისაგან, თავებით და უთავებოთ სხვა
მასალებისაგან, სპილენძის თავიანი ნაწარმის გარდა:
– მავთულისაგან ცივად დაშტამპული:

7317 00 200 00

– – ლურსმნები ზოლებად ან რულონებად

—

7317 00 600 00

– – დანარჩენი

—

7317 00 800 00
7318

– დანარჩენი
ხრახნები,

ჭანჭიკები,

—
ქანჩები,

ყრუ

ჭანჭიკები,

ჩასახრახნი

კაკვები,

მოქლონები,

სოგმანები,

ჭილიპყურები, საყელურები (ზამბაროვანის ჩათვლით) და ანალოგიური ნაწარმი, შავი ლითონებისაგან:
– ნაწარმი მოჭრილი კუთხვილით:

7318 11 000 00

– – ყრუ ჭანჭიკები

7318 12

– – შურუპები ხისათვის დანარჩენი:

7318 12 100 00

– – – კოროზიამედეგი (უჟანგავი) ფოლადისაგან

—

7318 12 900 00

– – – დანარჩენი

—

7318 13 000 00

– – კაკვები და რგოლები, ჩასახრახნი

—

7318 14

– – თვითმომჭრელი ხრახნები:

7318 14 100 00

– – – კოროზიამედეგი (უჟანგავი) ფოლადისაგან

—

—

– – – დანარჩენი:
7318 14 910 00

– – – – ხრახნები კუთხვილის გაუხშოებული ხვიებით

—

7318 14 990 00

– – – – დანარჩენი

—

7318 15

– – ხრახნები და ჭანჭიკები დანარჩენი, ქანჩებთან ან საყელურთან კომპლექტში ან მათ გარეშე:

7318 15 200 00

– – – სარკინიგზო ლიანდაგის კონსტრუქციული ელემენტების დასამაგრებლად

—

– – – დანარჩენი:
– – – – თავაკების გარეშე:
7318 15 350 00

– – – – – კოროზიამედეგი ფოლადისაგან

—

– – – – – დანარჩენი, ჭიმვაზე სიმტკიცის ზღვარით:
7318 15 420 00

– – – – – – 800 მპა-ზე ნაკლები

—

7318 15 480 00

– – – – – – 800 მპა ან მეტი

—

– – – – თავაკებით:
– – – – – ხრახნები ჯვარედინა ღარობით:
7318 15 520 00

– – – – – – კოროზიამედეგი ფოლადისაგან

—

7318 15 580 00

– – – – – – დანარჩენი

—

– – – – – ხრახნები შიდა ექვსწახნაგით:
7318 15 620 00

– – – – – – კოროზიამედეგი ფოლადისაგან

—

7318 15 680 00

– – – – – – დანარჩენი

—

– – – – – ჭანჭიკები ექვსწახნაგა თავაკით:
7318 15 750 00

– – – – – – კოროზიამედეგი ფოლადისაგან

—

– – – – – – დანარჩენი, ჭიმვაზე სიმტკიცის ზღვარით:
7318 15 820 00

– – – – – – – 800 მპა-ზე ნაკლები

—

7318 15 880 00

– – – – – – – 800 მპა ან მეტი

—

7318 15 900 00

– – – – – დანარჩენი

—

7318 16

– – ქანჩები:
– – – კოროზიამედეგი ფოლადისაგან:

7318 16 310 00

– – – – დასამოქნოლებელი ქანჩები

—

7318 16 390 00

– – – – დანარჩენი

—

– – – დანარჩენი:
7318 16 400 00

– – – – დასამოქნოლებელი ქანჩები

—

7318 16 600 00

– – – – თვითსაჩერებელი ქანჩები

—

– – – – დანარჩენი, შიდა დიამეტრით:
7318 16 920 00

– – – – – არა უმეტეს 12 მმ-ისა

—

7318 16 990 00

– – – – – 12 მმ-ზე მეტი

—

7318 19 000 00

– – დანარჩენი

—

– ნაკეთები კუთხვილების გარეშე:
7318 21 000 00

– – ზამბაროვანი საყელურები და ჩამკეტი საყელურები დანარჩენი

—

7318 22 000 00

– – საყელურები დანარჩენი

—

7318 23 000 00

– – მოქლონები

—

7318 24 000 00

– – სოგმანები და ჭილიპყურები

—

7318 29 000 00

– – დანარჩენი

—

ნემსები საკერავი, ჩხირები საქსოვი, სადგისები, ყაისნაღები საქსოვი, ნემსები სადეკერო და ანალოგიური
7319

ნაწარმი ხელით სამუშაოებისავის შავი ლითონებისაგან; ინგლისური და სხვა ქინძისთავები შავი
ლითონებისაგან, სხვა სასაქონლო პოზიციაში დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:

7319 40 000 00

– ქინძისთავები, მათ შორის ინგლისური ქინძისთავები

7319 90

– დანარჩენი:

7319 90 100 00

– – ნემსები საკერავი, საქარგავი ან სართავი

—

7319 90 900 00

– – დანარჩენი

—

7320

ზამბარები, რესორები და ფურცლები მათთვის შავი ლითონებისაგან:

7320 10

– ფურცლოვანი რესორები და ფურცლები მათთვის:

—

– – ცხლად დამუშავებული:
7320 10 110 00

– – – ფირფიტოვანი რესორები და ფურცლები მათთვის

—

7320 10 190 00

– – – დანარჩენი

—

7320 10 900 00

– – დანარჩენი

—

7320 20

– ზამბარები ხრახნული:

7320 20 200 00

– – ცხლად დამუშავებული

—

– – დანარჩენი:
7320 20 810 00

– – – კუმშვაზე მომუშავე ხრახნული ზამბარები

—

7320 20 850 00

– – – ჭიმვაზე მომუშავე ხრახნული ზამბარები

—

7320 20 890 00

– – – დანარჩენი

—

7320 90

– დანარჩენი:

7320 90 100 00

– – ბრტყელი სპირალური ზამბარები

—

7320 90 300 00

– – დისკური ზამბარები

—

7320 90 900 00

– – დანარჩენი

—

ღუმელები გასათბობი, ღუმელები გასათბობ-სახარშავი და საკვების მოსამზადებელი (ცენტრალური
7321

გათბობის დამხმარე ქვაბიანი ღუმელების ჩათვლით), ფრიტურნიცები, მაყალები, ქურის სანთურები,
საკვების

გასათბობი

გამათბობლები

და

ანალოგიური

საყოფაცხოვრებო

არაელექტრული

მოწყობილებები და მათი ნაწილები, შავი ლითონებისაგან:
– მოწყობილობები საკვების დამზადებისა და გაცხელებისათვის:
7321 11

– – მხოლოდ აირის ან აირისა და სხვა სახის სათბობზე:

7321 11 100 00

– – – ფურნაკით, გაყოფილი ფურნაკების ჩათვლით

ცალი

7321 11 900 00

– – – დანარჩენი

ცალი

7321 12 000 00

– – თხევად სათბობზე

ცალი

7321 19 000 00

– – დანარჩენი მყარ სათბობზე მომუშავე მოწყობილობების ჩათვლით

ცალი

– სხვა მოწყობილობები:
7321 81 000 00

– – მარტო აირის ან აირისა და სხვა სახის სათბობზე

ცალი

7321 82 000 00

– – თხევად სათბობზე

ცალი

7321 89 000 00

– – დანარჩენი მყარ სათბობზე მომუშავე მოწყობილობების ჩათვლით

ცალი

7321 90 000 00

– ნაწილები

—

ცენტრალური გათბობის რადიატორები არაელექტრული გახურებით და მათი ნაწილები, შავი
ლითონებისაგან; ჰაერგამათბობლები და ცხელი ჰაერის მიწოდების გამანაწილებელი მოწყობილობები
7322

(სუფთა ან კონდიცირებული ჰაერის მიწოდების მოწყობილობების ჩათვლით) არაელექტრული
გახურებით, ძრავული ამძრავით ჩადგმული ვენტილატორითა ან ჰაერსაბერით მოწყობილი და მათი
ნაწილები, შავი ლითონებისაგან:
– რადიატორები და მათი ნაწილები:

7322 11 000 00

– – თუჯის სხმულისაგან

—

7322 19 000 00

– – დანარჩენი

—

7322 90 00

– დანარჩენი:

7322 90 000 01
7322 90 000 09

– – ჰაერსათბობები და ცხელი ჰაერის გამანაწილებლებლები (მათი ნაწილების გამოკლებით),
სამოქალაქო ავიაციისათვის
– – დანარჩენი

—
—

ნაწარმი სუფრის, სამზარეულო ან სხვა ნაწარმი საყოფაცხოვრებო საჭიროებებისათვის და მათი ნაწილები
7323

შავი ლითონებისაგან; ,,მატყლი“ შავი ლითონებისაგან; სამზარეულო ჭურჭლის საწმენდი ნეჭა,
გასაწმენდი

ან

გასაპრიალებელი

ბალიშები,

ხელთათმანები

და

ანალოგიური

ნაწარმი,

შავი

ლითონებისაგან:
7323 10 000 00

– ,,მატყლი’’ შავი ლითონისაგან; სამზარეული ჭურჭლის საწმენდი ნეჭა, გასაწმენდი ან გასაპრიალებელი
ბალიშები, ხელთათმანები და ანალოგიური ნაწარმი

—

– დანარჩენი:
7323 91 000 00

– – თუჯის სხმულისაგან, არაემალირებული

—

7323 92 000 00

– – თუჯის სხმულისაგან, ემალირებული

—

7323 93 000 00

– – კოროზიამედეგი ფოლადისაგან

—

7323 94 000 00

– – შავი ლითონებისაგან (თუჯის სხმულის გარდა), ემალირებული

—

7323 99 000 00

– – დანარჩენი

—

7324

მოწყობილობები სანიტარულ-ტექნიკური და მათი ნაწილები შავი ლითონებისაგან:

7324 10 00

– ნიჟარები და პირსაბანები კოროზიამედეგი ფოლადისაგან:

7324 10 000 01

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

7324 10 000 09

– – დანარჩენი

—

– აბაზანები:
7324 21 000 00

– – თუჯის სხმულისაგან, არაემალირებული ან ემალირებული

ცალი

7324 29 000 00

– – დანარჩენი

ცალი

7324 90 00

– დანარჩენი, ნაწილების ჩათვლით:

7324 90 000 01

– – სანიტარულ-ტექნიკური მოწყობილობები (ნაწილების გამოკლებით), სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

7324 90 000 09

– – დანარჩენი

—

7325

დანარჩენი სხმული ნაწარმი შავი ლითონებისაგან:

7325 10 000 00

– არაჭედადი თუჯისაგან

—

– დანარჩენი:
7325 91 000 00

– – საფქვავი სფეროები და ანალოგიური ნაწარმი წისქვილებისათვის

7325 99

– – დანარჩენი:

7325 99 100 00

– – – ჭედადი თუჯისაგან

—

7325 99 900 00

– – – დანარჩენი

—

7326

ნაწარმი დანარჩენი შავი ლითონებისაგან:

—

– ნაჭედი ან ნატვიფრი, მაგრამ შემდგომი დამუშავების გარეშე:
7326 11 000 00

– – საფქვავი სფეროები და ანალოგიური ნაწარმი წისქვილებისათვის

7326 19

– – დანარჩენი:

7326 19 100 00

– – – ნაჭედი

—

7326 19 900 00

– – – დანარჩენი

—

7326 20 00

– ნაწარმი, შავი ლითონის მავთულისაგან:

7326 20 000 01

– – სამოქალაქო ავიაციაში გამოსაყენებელი

—

—

7326 20 000 09

– – დანარჩენი

7326 90

– დანარჩენი:

7326 90 300 00

– – კიბეები და პწკალები

—

7326 90 400 00

– – ქვეშები და ანალოგიური ბაქნები საქონლის გადასაადგილებლად

—

7326 90 500 00

– – ბაგირის, მილებისა და ანალოგიური ნაწარმის დოლები

—

—

– – არამექანიკური ვენტილატორები, ღარები, კაკვები და ანალოგიური ნაწარმი, სამშენებლო

7326 90 600 00

ინდუსტრიაში გამოსაყენებელი

—

– – დანარჩენი ნაწარმი შავი ლითონებისაგან:
7326 90 920 00

– – – ნაჭედი

—

7326 90 940 00

– – – ნატვიფრი

—

7326 90 960 00

– – – შეცხობილი

—

7326 90 980 00

– – – დანარჩენი

—

ჯგუფი 74
სპილენძი და ნაკეთები მისგან
შენიშვნები:
მოცემულ ჯგუფში გამოყენებული ტერმინები აღნიშნავენ:
რაფირინებული სპილენძი – ლითონი, რომელიც შეიცავს არანაკლებ 99,85 მას.% სპილენძს; ან
ლითონი, რომელიც შეიცავს არანკლებ 97,5 მას.% სპილენძს იმ პირობით, რომ სხვა ნებისმიერი
ელემენტის შემცველობა მასაში არ აღემატება ცხრილში მითითებულ ზღვრებს:
სხვა ელემენტები
ელემენტი

ზღვრული
შემცველობა, მას.%

Ag

ვერცხლი

0,25

As

დარიშხანი

0,5

Cd

კადმიუმი

1,3

Cr

ქრომი

1,4

Mg

მაგნიუმი

0,8

Pb

ტყვია

1,5

S

გოგირდი

0,7

Sn

კალა

0,8

Te

ტელური

0,8

Zn

თუთია

1,0

Zr

ცირკონიუმი

0,3

დანარჩენი ელემენტები* (თითოეულისათვის)

0,3

* დანარჩენ ელემენტებს მიეკუთვნება, მაგალითად,
Al, Be, Co, Fe, Mn, Ni, Si

ბ) სპილენძის შენადნობები – ლითონური შენადნობები, არარაფინირებული სპილენძის
გარდა, რომლებშიც სპილენძი მასით ჭარბობს ნებისმიერ სხვა ელემენტს, იმ პირობით, რომ:
1) სხვა ელემენტებიდან, თუნდაც ერთის შემცველობა, მასით აღემატება ზემოთ მოყვანილ
ცხრილში მითითებულ ზღვარს; ან
2) სხვა ელემენტების საერთო შემცველობა აღემატება 2,5 მას.%.
გ) ლიგატურები – შენადნობები, სხვა ელემენტებთან ერთად 10 მას.%-ზე მეტი სპილენძის
შემცველი, გამოუსადეგარი ცივ მდგომარეობაში დეფორმირებისათვის და ძირითადად, ფერად

მეტალურგიაში დანამატების სახით სხვა შენადნობების წარმოებისათვის ან განმჟანგველების,
დესულფურატორების ან სხვა ანალოგიური მიზნებისათვის გამოსაყენებელი. თუმცა სპილენძის
ფოსფიდი (ფოსფოროვანი სპილენძი), ფოსფორის შემცველობით 15 მას.%-ზე მეტი, ჩაირთვება 2853
სასაქონლო პოზიციაში.
დ) წნელები – ნაგლინი, წნეხილი, ნაჭიმი ან ნაჭედი ნაკეთები, ბუხტებად დაუხვეველი და
მთელ სიგრძეზე მუდმივი მთლიანი განივი კვეთის მქონე წრეების, ოვალების, მართკუთხედების
(კვადრატების

ჩათვლით),

მრავალკუთხედების

ტოლგვერდა

(,,გაბრტყელებული

სამკუთხედებისა

წრეების’’

და

ან

წესიერი

,,სახეშეცვლილი

ამოზნექილი

მართკუთხედების’’

ჩათვლით, რომელთა ორი მოპირდაპირე გვერდი წარმოადგენს ამოზნექილ რკალებს, ხოლო
დანარჩენი ორი – სწორხაზოვანი, სიგრძით ტოლი და პარალელურია) ფორმისა. მართკუთხა
(კვადრატულის ჩათვლით), სამკუთხა ან მრავალკუთხა განივი კვეთის მქონე ნაწარმს კუთხეები
მთელ

სიგრძეზე

შეიძლება

ჰქონდეს

მომრგვალებული.

მართკუთხა

(,,სახეშეცვლილი

მართკუთხედების’’ ჩათვლით) განივი კვეთის მქონე ასეთი ნაწარმის სისქე აღემატება მისი სიგანის
0,1-ს. აღნიშნული ტერმინი ეკუთვნის აგრეთვე იგივე ფორმებისა და ზომების მქონე სხმულ ან
შეცხობილ ნაწარმს, რომელმაც დამზადების შემდეგ განიცადა დამუშავება (გარდა უბრალოდ
ჩამოჭრისა და ხენჯის მოშორებისა), იმ პირობით, რომ ამასთან მას არ შეუძენია სხვა სასაქონლო
პოზიციების ნაწარმისათვის დამახასიათებელი თვისებები.
ნამზადები მავთულის წარმოებისათვის და ნაგლინი, რომელთა ბოლოები დაყვანილია
კონუსზე ან სხვაგვარადაა დამუშავებული შემდგომი დამუშავებისათვის მათი აგრეგატში შეტანის
გასაადვილებლად, მაგალითად, მავთულის ადიდვისათის (მავთულის ნამზადი) ან მილების
წარმოებისათვის, მიეკუთვნება დაუმუშავებელ სპილენძს და შედის 7403 სასაქონლო პოზიციაში.
ე) პროფილები – ნაგლინი, წნეხილი, ნაჭიმი, ნაჭედი ან დაყალიბებული ნაკეთები, დახვეული
ან დაუხვეველი ბუხტებად, მთელ სიგრძეზე მუდმივი მთლიანი განივი კვეთის მქონე და რომელიც
არ შეესაბამება წნელების, მავთულის, ფილების, ფურცლების, ზოლების, ლენტების, კილიტის,
მილებისა ან მილაკების განსაზღვრას. აღნიშნული ტერმინი ეკუთვნის აგრეთვე იგივე ფორმის
სხმულ ან შეცხობილ ნაკეთებს, რომლებმაც დამზადების შემდეგ განიცადა დამუშავება (გარდა
უბრალოდ ჩამოჭრისა და ხენჯის მოშორებისა), იმ პირობით, რომ ამასთან მათ არ შეუძენია სხვა
სასაქონლო პოზიციების ნაკეთებისათვის დამახასიათებელი თვისებები.
ვ) მავთული – ნაგლინი, წნეხილი ან ნაჭიმი ნაწარმი ბუხტებად და მთელ სიგრძეზე მუდმივი
მთლიანი განივი კვეთის მქონე წრეების, ოვალების, მართკუთხედების (კვადრატების ჩათვლით),
ტოლგვერდა სამკუთხედების ან წესიერი ამოზნექილი მრავალკუთხედების (,,გაბრტყელებული
წრეების’’ და ,,სახეშეცვლილი მართკუთხედების’’ ჩათვლით, რომელთა ორი მოპირდაპირე გვერდი
წარმოადგენს ამოზნექილ რკალებს, ხოლო დანარჩენი ორი – სწორხაზოვანი, სიგრძით ტოლი და
პარალელურია) ფორმისა. მართკუთხა (კვადრატულის ჩათვლით), სამკუთხა ან მრავალკუთხა
განივი კვეთის მქონე ნაწარმს კუთხეები მთელ სიგრძეზე შეიძლება ჰქონდეს მომრგვალებული.
ასეთი მართკუთხა (,,სახეშეცვლილი მართკუთხედების’’ ჩათვლით) განივი კვეთის მქონე ნაწარმის
სისქე აღემატება მათი სიგანის 0,1-ს.
ზ) ფილები, ფურცლები, ზოლები, ლენტები და კილიტა – ბრტყელი ნაკეთები (7403
სასაქონლო პოზიციაში შემავალი დაუმუშავებელი ნაწარმის გარდა), რულონებად დახვეული ან
დაუხვეველი, რომელსაც აქვს მთლიანი მართკუთხა (კვადრატულის გარდა) განივი კვეთი,
მომრგვალებული

ან

მოუმრგვალებელი

კუთხეებით

(,,სახეშეცვლილი

მართკუთხედების’’

ჩათვლით, რომელთა ორი მოპირდაპირე გვერდი წარმოადგენს ამოზნექილ რკალებს, ხოლო

დანარჩენი ორი – სწორხაზოვანი, სიგრძით ტოლი და პარალელურია), მუდმივი სისქით და
რომელსაც აქვს:
– მართკუთხა (კვადრატულის ჩათვლით) ფორმა სისქით არა უმეტეს სიგანის 0,1-ისა;
– მართკუთხა ან კვადრატულისაგან განსხვავებული ფორმა, ნებისმიერი ზომის, იმ პირობით,
რომ ამასთან მას არ შეუძენია სხვა სასაქონლო პოზიციების ნაწარმისათვის დამახასიათებელი
თვისებები.
7409 და 7410 სასაქონლო პოზიციებში შედის inter alia, ფილები, ფურცლები, ზოლები,
ლენტები და კილიტა, რომლებსაც აქვთ რელიეფური ზედაპირი (მაგალითად, ღარები, შვერილები,
უჯრედები, რომბები) და აგრეთვე პერფორირებული, გოფრირებული, გაპრიალებული ან საფარის
მქონე ნაწარმი, იმ პირობით, რომ ამასთან მათ არ შეუძენიათ სხვა სასაქონლო პოზიციების
ნაწარმისათვის დამახასიათებელი თვისებები.
თ) მილები და მილაკები – ღრუ ნაწარმი, დახვეული ან დაუხვეველი ბუხტებად, რომლებსაც
მთელ სიგრძეზე აქვთ მხოლოდ ერთი შეკრული ღრუ მუდმივი განივი კვეთი წრეების, ოვალების,
მართკუთხედების

(კვადრატების

ჩათვლით),

ტოლგვერდა

სამკუთხედებისა

ან

წესიერი

ამოზნექილი მრავალკუთხედების ფორმისა და მუდმივი კედლის სისქე. მართკუთხედის
(კვადრატის ჩათვლით), ტოლგვერდა სამკუთხედისა ან მთელ სიგრძეზე მომრგვალებულ
კუთხეებიანი სწორი ამოზნექილი მრავალკუთხედის ფორმის განივი კვეთის მქონე ნაკეთები
აგრეთვე უნდა მიეკუთვნოს მილებსა და მილაკებს იმ პირობით, რომ მათი შიდა და გარე განივი
კვეთები კონცენტრირებულია და აქვთ ერთი და იგივე ფორმა და ორიენტაცია. მილები და
მილაკები, რომელთაც აქვთ ზემოაღნიშნული განივი კვეთები, შეიძლება იყვნენ გაპრიალებული,
დაფარული,

გაღუნული,

კუთხვილიანი,

გაბურღული,

შევიწროებული,

გაფართოებული,

დაყვანილი კონუსზე ან ბოლოებზე ჰქონდეთ მილტუჩები, მანჟეტები ან რგოლები.
შენიშვნები სუბპოზიციებისათვის:
1. მოცემულ ჯგუფში ხმარებულ ტერმინებს აქვთ შემდეგი მნიშვნელობები:
ა) შენადნობები სპილენძისა და თუთიის ფუძეზე (თითბერები) – სპილენძისა და თუთიის
შენადნობები, რომლებიც შეიცავენ ან არ შეიცავენ სხვა ელემენტებს. სხვა ელემენტების არსებობის
შემთხვევაში:
– თუთია მასით უნდა აღემატებოდეს თითოეულ სხვა ელემენტს;
– ნიკელის არსებობის შემთხვევაში მისი შემცველობა არ უნდა აღემატებოდეს 5 მას.%-ს (იხ.
სპილენძ-ნიკელ-თუთიის შენადნობები (ნეიზილბერები)); და
– კალის არსებობის შემთხვევაში მისი შემცველობა არ უნდა აღემატებოდეს 3 მას.%-ს (იხ.
სპილენძ-კალის შენადნობები (ბრინჯაოები)).
ბ) შენადნობები სპილენძისა და კალის ფუძეზე (ბრინჯაოები) – სპილენძისა და კალის
შენადნობები, რომლებიც შეიცავენ ან არ შეიცავენ სხვა ელემენტებს. სხვა ელემენტების არსებობის
შემთხვევაში კალის შემცველობა მასით აღემატება თითოეული ამ ელემენტის შემცველობას, გარდა
იმ შემთხვევისა, როდესაც კალის 3 მას.% ან მეტი შემცველობისას თუთიის შემცველობა მასით
შეიძლება აღემატებოდეს კალის მასურ შემცველობას, მაგრამ ის უნდა შეადგენდეს 10 მას.%-ზე
ნაკლებს.
გ) შენადნობები სპილენძის, ნიკელისა და თუთიის ფუძეზე (ნეიზელბერები) – სპილენძის,
ნიკელისა და თუთიის შენადნობები, რომლებიც შეიცავენ ან არ შეიცავენ სხვა ელემენტებს. ამასთან,
ნიკელის შემცველობა შეადგენს 5 მას.%-ს ან მეტს (იხ. სპილენძ-თუთიის შენადნობები
(თითბერები)).
დ) შენადნობები სპილენძისა და ნიკელის ფუძეზე:

სპილენძისა და ნიკელის შენადნობები, რომლებიც შეიცავენ ან არ შეიცავენ სხვა ელემენტებს,
მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში თუთიის შემცველობით არა უმეტეს 1 მას.%-ისა.
სხვა ელემენტების არსებობის შემთხვევაში ნიკელის შემცველობა მასით აღემატება
თითოეული ამ ელემენტის შემცველობას.
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

7401 00 000 00

სპილენძის შტეინი; საცემენტაციო სპილენძი (დალექილი სპილენძი)

—

7402 00 000 00

არარაფინირებული სპილენძი; სპილენძის ანოდები ელექტროლიზური რაფინირებისათვის

—

7403

რაფინირებული სპილენძი და დაუმუშავებელი სპილენძის შენადნობები:
– რაფინირებული სპილენძი:

7403 11 000 00

– – კათოდები და კათოდების სექციები

—

7403 12 000 00

– – მავთულის დასამზადებელი ნამზადები

—

7403 13 000 00

– – ნაგლინის ნამზადები

—

7403 19 000 00

– – დანარჩენი

—

– სპილენძის შენადნობები:
7403 21 000 00

– – შენადნობები სპილენძისა და თუთიის ფუძეზე (თითბერები)

—

7403 22 000 00

– – შენადნობები სპილენძისა და კალის ფუძეზე (ბრინჯაოები)

—

7403 29 000 00

– – სპილენძის დანარჩენი შენადნობები (7405 სასაქონლო პოზიციის ლიგატურების გარდა)

—

7404 00

სპილენძის ნარჩენები და ჯართი:

7404 00 100 00

– რაფინირებული სპილენძის

—

– სპილენძის შენადნობების:
7404 00 910 00

– – შენადნობების სპილენძისა და თუთიის ფუძეზე (თითბერები)

—

7404 00 990 00

– – დანარჩენი

—

7405 00 000 00

ლიგატურები სპილენძის ფუძეზე

—

7406

სპილენძის ფხვნილები და ქერცლი:

7406 10 000 00

– არაშრეული სტრუქტურის ფხვნილები

—

7406 20 000 00

– შრეული სტრუქტურის ფხვნილები; ქერცლი

—

7407

სპილენძის წნელები და პროფილები:

7407 10 000 00

– რაფინირებული სპილენძისაგან

—

– სპილენძის შენადნობებისაგან:
7407 21

– – შენადნობებისაგან სპილენძისა და თუთიის ფუძეზე (თითბერებისაგან):

7407 21 100 00

– – – წნელები

—

7407 21 900 00

– – – პროფილები

—

7407 29 000 00

– – დანარჩენი

—

7408

სპილენძის მავთული:
– რაფინირებული სპილენძისაგან:

7408 11 000 00

– – განივი კვეთის მაქსიმალური სიდიდით 6 მმ-ზე მეტი

7408 19

– – დანარჩენი:

7408 19 100 00

– – – განივი კვეთის მაქსიმალური სიდიდით 0,5 მმ-ზე მეტი

—

7408 19 900 00

– – – განივი კვეთის მაქსიმალური სიდიდით არა უმეტეს 0,5 მმ-ისა

—

—

– სპილენძის შენადნობებისაგან:
7408 21 000 00
7408 22 000 00
7408 29 000 00

– – შენადნობებისაგან სპილენძისა და თუთიის ფუძეზე (თითბერებისაგან)
– – შენადნობებისაგან სპილენძისა და ნიკელის ფუძეზე (კუპრონიკელისაგან) ან შენადნობებისაგან
სპილენძის, ნიკელისა და თუთიის ფუძეზე (ნეიზილბერისაგან)
– – დანარჩენი

—
—
—

7409

სპილენძის ფილები, ფურცლები, ზოლები ან ლენტები, სისქით 0,15 მმ-ზე მეტი:
– რაფინირებული სპილენძისაგან:

7409 11 000 00

– – რულონებად

—

7409 19 000 00

– – დანარჩენი

—

– სპილენძისა და თუთიის შენადნობებისაგან (თითბერებისაგან):
7409 21 000 00

– – რულონებად

—

7409 29 000 00

– – დანარჩენი

—

– სპილენძისა და კალის შენადნობებისაგან (ბრინჯაოებისაგან):
7409 31 000 00

– – რულონებად

—

7409 39 000 00

– – დანარჩენი

—

7409 40 000 00
7409 90 000 00
7410

– სპილენძისა და ნიკელის შენადნობებისაგან (კუპრონიკელისაგან) ან სპილენძის, ნიკელისა და თუთიის
შენადნობებისაგან (ნეიზილბერისაგან)
– დანარჩენი სპილენძის შენადნობებისაგან

—
—

სპილენძის კილიტა (ფუძის გარეშე ან ქაღალდის, მუყაოს, პლასტმასისა ან ანალოგიური მასალების
ფუძეზე), სისქით (ფუძის ჩაუთვლელად) არა უმეტეს 0,15 მმ-ისა:
– ფუძის გარეშე:

7410 11 000 00

– – რაფინირებული სპილენძისაგან

—

7410 12 000 00

– – სპილენძის შენადნობებისაგან

—

– ფუძით:
7410 21 000 00

– – რაფინირებული სპილენძისაგან

—

7410 22 000 00

– – სპილენძის შენადნობებისაგან

—

7411

სპილენძის მილები და მილაკები:

7411 10

– რაფინირებული სპილენძისაგან:

7411 10 100 00

– – სწორი

—

7411 10 900 00

– – დანარჩენი

—

– სპილენძის შენადნობებისაგან:
7411 21

– – შენადნობებისაგან სპილენძისა და თუთიის ფუძეზე (თითბერებისაგან):

7411 21 100 00

– – – სწორი

—

7411 21 900 00

– – – დანარჩენი

—

7411 22 000 00

– – შენადნობებისაგან სპილენძისა და ნიკელის ფუძეზე (კუპრონიკელისაგან) ან შენადნობებისაგან
სპილენძის, ნიკელისა და თუთიის ფუძეზე (ნეიზილბერისაგან)

—

7411 29 000 00

– – დანარჩენი

7412

სპილენძის ფიტინგები მილებისა ან მილაკებისათვის (მაგალითად, ქუროები, მუხლები, მილტუჩები):

7412 10 000 00

– რაფინირებული სპილენძისაგან

—

7412 20 000 00

– სპილენძის შენადნობებისაგან

—

7413 00 00

—

დაგრეხილი მავთული, გვარლები, დაწნული ზონრები და ანალოგიური ნაკეთები სპილენძისაგან
ელექტროიზოლაციის გარეშე:

7413 00 001 00

– მიერთებული ფიტინგებით, სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

7413 00 009 00

– დანარჩენი

—

[7414]
ლურსმნები, ჭიკარტები, სამხაზველო ჭიკარტები, კავები (8305 სასაქონლო პოზიციაში ჩართულის გარდა)
7415

და ანალოგიური ნაკეთები სპილენძისა ან შავი ლითონებისაგან სპილენძის თავაკებით; ხრახნები,
ჭანჭიკები, ქანჩები, ყრუ ჭანჭიკები, ხრახნიანი კაკვები, მოქლონები, სოგმანები, ჭილიბყურები,
საყელურები (ზამბაროვნების ჩათვლით) და სპილენძის ანალოგიური ნაწარმი:

7415 10 000 00

– ლურსმნები, ჭიკარტები, სამხაზველო ჭიკარტები, კავები და ანალოგიური ნაწარმი

—

– დანარჩენი ნაკეთები კუთხვილების გარეშე:
7415 21 000 00

– – საყელურები (ზამბარიანი საყელურების ჩათვლით)

—

7415 29 000 00

– – დანარჩენი

—

– დანარჩენი ნაკეთები კუთხვილებით:
7415 33 000 00

– – ხრახნები; ჭანჭიკები და ქანჩები

—

7415 39 000 00

– – დანარჩენი

—

[7416]
[7417]
ნაკეთები სასადილო, სამზარეულო ან სხვა ნაკეთები საყოფაცხოვრებო საჭიროებისათვის და მათი
ნაწილები, სპილენძის; სამზარეულო ჭურჭლის საწმენდი ნეჭა, საწმენდი ან საპრიალებელი ბალიშები,

7418

ხელთათმანები და ანალოგიური ნაკეთები სპილენძის; სანიტარულ-ტექნიკური მოწყობილობები და მათი
ნაწილები, სპილენძის:
– ნაწარმი სასადილო, სამზარეულო ან სხვა ნაწარმი საყოფაცხოვრებო საჭიროებებისათვის და მათი

7418 10

ნაწილები; სამზარეულო ჭურჭლის საწმენდი ნეჭა, საწმენდი ან საპრიალებელი ბალიშები, ხელთათმანები
და ანალოგიური ნაწარმი:

7418 10 100 00

– – ნაწარმი საყოფაცხოვრებო საკვების მომზადების ან გათბობისთვის, არაელექტრული; მათი ნაწილები

—

7418 10 900 00

– – დანარჩენი

—

7418 20 000 00

– სანიტარულ-ტექნიკური მოწყობილობები და მათი ნაწილები

—

7419

სპილენძის ნაკეთები დანარჩენი:

7419 10 000 00

– ჯაჭვები და მათი ნაწილები

—

– დანარჩენი:
7419 91 000 00

– – სხმული, ფასონური, დაშტამპული ან ნაჭედი, მაგრამ შემდგომი დამუშავების გარეშე

7419 99

– – დანარჩენი:

7419 99 100 00

—

– – – ქსოვილი (უსასრულო ლენტის ჩათვლით), ჩარჩოები და ბადეები სპილენძის მავთულისაგან განივი
კვეთით არაუმეტეს 6 მმ-ისა

—

7419 99 300 00

– – – სპილენძის ზამბარები

—

7419 99 900 00

– – – დანარჩენი

—

ჯგუფი 75
ნიკელი და ნაკეთები მისგან
შენიშვნები:
1. მოცემულ ჯგუფში გამოყენებული ტერმინები აღნიშნავენ:
ა) წნელები – ნაგლინი, წნეხილი, ნაჭიმი ან ნაჭედი ნაკეთები, ბუხტებად დაუხვეველი და
მთელ სიგრძეზე მუდმივი მთლიანი განივი კვეთის მქონე წრეების, ოვალების, მართკუთხედების
(კვადრატების

ჩათვლით),

მრავალკუთხედების

ტოლგვერდა

(,,გაბრტყელებული

სამკუთხედებისა

წრეების’’

და

ან

წესიერი

,,სახეშეცვლილი

ამოზნექილი

მართკუთხედების’’

ჩათვლით, რომელთა ორი მოპირდაპირე გვერდი წარმოადგენს ამოზნექილ რკალებს, ხოლო
დანარჩენი ორი – სწორხაზოვანი, სიგრძით ტოლი და პარალელურია) ფორმისა. მართკუთხა
(კვადრატულის ჩათვლით), სამკუთხა ან მრავალკუთხა განივი კვეთის მქონე ნაკეთებს კუთხეები
მთელ

სიგრძეზე

შეიძლება

ჰქონდეს

მომრგვალებული.

მართკუთხა

(,,სახეშეცვლილი

მართკუთხედების’’ ჩათვლით) განივი კვეთის მქონე ასეთი ნაკეთების სისქე აღემატება მისი სიგანის
0,1-ს. აღნიშნული ტერმინი ეკუთვნის აგრეთვე იგივე ფორმებისა და ზომების მქონე სხმულ ან
შეცხობილ ნაკეთებს, რომელმაც დამზადების შემდეგ განიცადა დამუშავება (გარდა უბრალოდ
ჩამოჭრისა და ხენჯის მოშორებისა), იმ პირობით, რომ ამასთან მას არ შეუძენია სხვა სასაქონლო
პოზიციების ნაკეთებისათვის დამახასიათებელი თვისებები.

ბ) პროფილები – ნაგლინი, წნეხილი, ნაჭიმი, ნაჭედი ან დაყალიბებული ნაკეთები, დახვეული
ან დაუხვეველი ბუხტებად, მთელ სიგრძეზე მუდმივი მთლიანი განივი კვეთის მქონე და რომელიც
არ შეესაბამება წნელების, მავთულის, ფილების, ფურცლების, ზოლების, ლენტების, კილიტის,
მილებისა ან მილაკების განსაზღვრას. აღნიშნული ტერმინი ეკუთვნის აგრეთვე იგივე ფორმის
სხმულ ან შეცხობილ ნაკეთებს, რომლებმაც დამზადების შემდეგ განიცადა დამუშავება (გარდა
უბრალოდ ჩამოჭრისა და ხენჯის მოშორებისა), იმ პირობით, რომ ამასთან მათ არ შეუძენია სხვა
სასაქონლო პოზიციების ნაკეთებისათვის დამახასიათებელი თვისებები.
გ) მავთული – ნაგლინი, წნეხილი ან ნაჭიმი ნაკეთები ბუხტებად და მთელ სიგრძეზე მუდმივი
მთლიანი განივი კვეთის მქონე წრეების, ოვალების, მართკუთხედების (კვადრატების ჩათვლით),
ტოლგვერდა სამკუთხედების ან წესიერი ამოზნექილი მრავალკუთხედების (,,გაბრტყელებული
წრეების’’ და ,,სახეშეცვლილი მართკუთხედების’’ ჩათვლით, რომელთა ორი მოპირდაპირე გვერდი
წარმოადგენს ამოზნექილ რკალებს, ხოლო დანარჩენი ორი – სწორხაზოვანი, სიგრძით ტოლი და
პარალელურია) ფორმისა. მართკუთხა (კვადრატულის ჩათვლით), სამკუთხა ან მრავალკუთხა
განივი კვეთის მქონე ნაკეთებს კუთხეები მთელ სიგრძეზე შეიძლება ჰქონდეს მომრგვალებული.
ასეთი მართკუთხა (,,სახეშეცვლილი მართკუთხედების’’ ჩათვლით) განივი კვეთის მქონე ნაკეთის
სისქე აღემატება მისი სიგანის 0,1-ს.
დ) ფილები, ფურცლები, ზოლები ან ლენტები და კილიტა – ბრტყელი ნაკეთები (7502
სასაქონლო პოზიციაში შესული დაუმუშავებელი ნაკეთების გარდა), რულონებად დახვეული ან
დაუხვეველი, რომლებსაც აქვთ მთლიანი მართკუთხა (კვადრატულის გარდა) განივი კვეთი,
მომრგვალებული

ან

მოუმრგვალებელი

კუთხეებით

(,,სახეშეცვლილი

მართკუთხედების’’

ჩათვლით, რომელთა ორი მოპირდაპირე გვერდი წარმოადგენს ამოზნექილ რკალებს, ხოლო
დანარჩენი ორი – სწორხაზოვანი, სიგრძით ტოლი და პარალელურია), მუდმივი სისქით და
რომლებსაც აქვს:
– მართკუთხა (კვადრატულის ჩათვლით) ფორმა სისქით არა უმეტეს სიგანის 0,1-ისა,
– მართკუთხა ან კვადრატულისაგან განსხვავებული ფორმა, ნებისმიერი ზომის, იმ პირობით,
რომ ამასთან მათ არ შეუძენია სხვა სასაქონლო პოზიციების ნაკეთებისათვის დამახასიათებელი
თვისებები.
7506 სასაქონლო პოზიციაში ჩაირთვება inter alia, ფილები, ფურცლები, ზოლები, ლენტები და
კილიტა, რომლებსაც აქვთ რელიეფური ზედაპირი (მაგალითად, ღარები, შვერილები, უჯრედები,
რომბები) და აგრეთვე პერფორირებული, გოფრირებული, გაპრიალებული ან საფარის მქონე
ნაკეთები, იმ პირობით, რომ ამასთან მათ არ შეუძენიათ სხვა სასაქონლო პოზიციების
ნაკეთებისათვის დამახასიათებელი თვისებები.
ე) მილები და მილაკები – ღრუ ნაკეთები, დახვეული ან დაუხვეველი ბუხტებად, რომლებსაც
მთელ სიგრძეზე აქვს მხოლოდ ერთი შეკრული ღრუ მუდმივი განივი კვეთი წრეების, ოვალების,
მართკუთხედების

(კვადრატების

ჩათვლით),

ტოლგვერდა

სამკუთხედებისა

ან

წესიერი

ამოზნექილი მრავალკუთხედების ფორმისა და მუდმივი კედლის სისქე. მართკუთხედის
(კვადრატის ჩათვლით), ტოლგვერდა სამკუთხედისა ან მთელ სიგრძეზე მომრგვალებულ
კუთხეებიანი სწორი ამოზნექილი მრავალკუთხედის ფორმის განივი კვეთის მქონე ნაკეთები
აგრეთვე უნდა მიეკუთვნოს მილებსა და მილაკებს იმ პირობით, რომ მათი შიდა და გარე განივი
კვეთები კონცენტრირებულია, აქვთ ერთი და იგივე ფორმა და ორიენტაცია. მილები და მილაკები,
რომელთაც აქვთ ზემოაღნიშნული განივი კვეთები, შეიძლება იყვნენ გაპრიალებული, დაფარული,
გაღუნული, კუთხვილიანი, გაბურღული, შევიწროებული, გაფართოებული, დაყვანილი კონუსზე
ან ბოლოებზე ჰქონდეთ მილტუჩები, მანჟეტები ან რგოლები.

შენიშვნები სუბპოზიციებისათვის:
1. მოცემულ ჯგუფში გამოყენებული ტერმინები აღნიშნავენ:
ა) არალეგირებული ნიკელი – ლითონი, რომელშიც ნიკელისა და კობალტის ჯამური
შემცველობაა არანაკლებ 99 მას.%-ისა, იმ პირობით, რომ:
ა.1) კობალტის შემცველობა არა უმეტეს 1,5 მას.%-ისა, და
ა.2) სხვა ნებისმიერი ელემენტის შემცველობა არ აღემატება ცხრილში მითითებულ ზღვრებს:
სხვა ელემენტები
ზღვრული

ელემენტი

შემცველობა, მას.%

Fe

რკინა

0,5

O

ჟანგბადი

0,4

სხვა ელემენტები (თითოეულისათვის)

0,3

ბ) ნიკელის შენადნობები – ლითონის შენადნობები, რომლებშიც ნიკელის შემცველობა მასით
აღემატება შენადნობის ნებისმიერი სხვა ელემენტის მასით შემცველობას, იმ პირობით, რომ:
ბ.(1) კობალტის შემცველობა შეადგენს 1,5 მას.%-ზე მეტს,
ბ.(2) სხვა ელემენტებიდან, თუნდაც ერთის, შემცველობა მასით აღემატება ზემოთ მოყვანილ
ცხრილში მითითებულ ზღვარს, ან
ბ.(3) ელემენტების საერთო შემცველობა, ნიკელისა და კობალტის გარდა, მეტია 1 მას.%-ზე.
2. მოცემული ჯგუფის 1გ შენიშვნის დებულებების მიუხედავად, 7508 10 სუბპოზიციის
ფარგლებში ტერმინი „მავთული“ აღნიშნავს მხოლოდ ბუხტებად დახვეულ ან დაუხვეველ,
ნებისმიერი ფორმის განივი კვეთის მქონე ნაკეთებს, რომლის კვეთის ზომა არ აღემატება 6 მმ-ს.
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

7501

ნიკელის შტეინი, ნიკელის ოქსიდების აგლომერატები და ნიკელის მეტალურგიის სხვა შუალედური
პროდუქტები:

7501 10 000 00

– ნიკელის შტეინი

—

7501 20 000 00

– ნიკელის ოქსიდების აგლომერატები და ნიკელის მეტალურგიის სხვა შუალედური პროდუქტები

—

7502

ნიკელი დაუმუშავებელი:

7502 10 000 00

– ნიკელი არალეგირებული

—

7502 20 000 00

– ნიკელის შენადნობები

—

7503 00

ნიკელის ნარჩენები და ჯართი:

7503 00 100 00

– არალეგირებული ნიკელისაგან

—

7503 00 900 00

– ნიკელის შენადნობებისაგან

—

7504 00 000 00

ნიკელის ფხვნილები და ქერცლი

—

7505

ნიკელის წნელები, პროფილები და მავთული:
– წნელები და პროფილები:

7505 11 000 00

– – არალეგირებული ნიკელისაგან

—

7505 12 000 00

– – ნიკელის შენადნობებისაგან

—

– მავთული:
7505 21 000 00

– – არალეგირებული ნიკელისაგან

—

7505 22 000 00

– – ნიკელის შენადნობებისაგან

—

7506

ნიკელის ფილები, ფურცლები, ზოლები, ლენტები და კილიტა:

7506 10 000 00

– არალეგირებული ნიკელისაგან

—

7506 20 000 00

– ნიკელის შენადნობებისაგან

7507

ნიკელის მილები, მილაკები და ფიტინგები მათთვის (მაგალითად, ქუროები, მუხლები, მილტუჩები):

—

– მილები და მილაკები:
7507 11 000 00

– – არალეგირებული ნიკელისაგან

—

7507 12 000 00

– – ნიკელის შენადნობებისაგან

—

7507 20 000 00

– ფიტინგები მილებისა ან მილაკებისათვის

—

7508

ნიკელის ნაკეთები დანარჩენი:

7508 10 000 00

– ქსოვილი, გისოსები და ბადეები ნიკელის მავთულისაგან

—

7508 90 000 00

– დანარჩენი

—

ჯგუფი 76
ალუმინი და ნაკეთები მისგან
შენიშვნები:
1. მოცემულ ჯგუფში გამოყენებული ტერმინები აღნიშნავენ:
ა) წნელები – ნაგლინი, წნეხილი, ნაჭიმი ან ნაჭედი ნაკეთები, ბუხტებად დაუხვეველი და
მთელ სიგრძეზე მუდმივი მთლიანი განივი კვეთის მქონე წრეების, ოვალების, მართკუთხედების
(კვადრატების

ჩათვლით),

მრავალკუთხედების

ტოლგვერდა

(,,გაბრტყელებული

სამკუთხედებისა

წრეების’’

და

ან

წესიერი

,,სახეშეცვლილი

ამოზნექილი

მართკუთხედების’’

ჩათვლით, რომელთა ორი მოპირდაპირე გვერდი წარმოადგენს ამოზნექილ რკალებს, ხოლო
დანარჩენი ორი – სწორხაზოვანი, სიგრძით ტოლი და პარალელურია) ფორმისა. მართკუთხა
(კვადრატულის ჩათვლით), სამკუთხა ან მრავალკუთხა განივი კვეთის მქონე ნაკეთებს კუთხეები
მთელ

სიგრძეზე

შეიძლება

ჰქონდეს

მომრგვალებული.

მართკუთხა

(,,სახეშეცვლილი

მართკუთხედების’’ ჩათვლით) განივი კვეთის მქონე ასეთი ნაკეთების სისქე აღემატება მისი სიგანის
0,1-ს. აღნიშნული ტერმინი ეკუთვნის აგრეთვე იგივე ფორმებისა და ზომების მქონე სხმულ ან
შეცხობილ ნაკეთებს, რომელმაც დამზადების შემდეგ განიცადა დამუშავება (გარდა უბრალოდ
ჩამოჭრისა და ხენჯის მოშორებისა), იმ პირობით, რომ ამასთან მას არ შეუძენია სხვა სასაქონლო
პოზიციების ნაკეთებისათვის დამახასიათებელი თვისებები.
ბ) პროფილები – ნაგლინი, წნეხილი, ნაჭიმი, ნაჭედი ან დაყალიბებული ნაკეთები, დახვეული
ან დაუხვეველი ბუხტებად, მთელ სიგრძეზე მუდმივი მთლიანი განივი კვეთის მქონე და რომელიც
არ შეესაბამება წნელების, მავთულის, ფილების, ფურცლების, ზოლების, ლენტების, კილიტის,
მილებისა ან მილაკების განსაზღვრას. აღნიშნული ტერმინი ეკუთვნის აგრეთვე იგივე ფორმის
სხმულ ან შეცხობილ ნაკეთებს, რომლებმაც დამზადების შემდეგ განიცადა დამუშავება (გარდა
უბრალოდ ჩამოჭრისა და ხენჯის მოშორებისა), იმ პირობით, რომ ამასთან მათ არ შეუძენია სხვა
სასაქონლო პოზიციების ნაკეთებისათვის დამახასიათებელი თვისებები.
გ) მავთული – ნაგლინი, წნეხილი ან ნაჭიმი ნაკეთები ბუხტებად და მთელ სიგრძეზე მუდმივი
მთლიანი განივი კვეთის მქონე წრეების, ოვალების, მართკუთხედების (კვადრატების ჩათვლით),
ტოლგვერდა სამკუთხედების ან წესიერი ამოზნექილი მრავალკუთხედების (,,გაბრტყელებული
წრეების’’ და ,,სახეშეცვლილი მართკუთხედების’’ ჩათვლით, რომელთა ორი მოპირდაპირე გვერდი
წარმოადგენს ამოზნექილ რკალებს, ხოლო დანარჩენი ორი – სწორხაზოვანი, სიგრძით ტოლი და
პარალელურია) ფორმისა. მართკუთხა (კვადრატულის ჩათვლით), სამკუთხა ან მრავალკუთხა
განივი კვეთის მქონე ნაკეთებს კუთხეები მთელ სიგრძეზე შეიძლება ჰქონდეს მომრგვალებული.
ასეთი მართკუთხა (,,სახეშეცვლილი მართკუთხედების’’ ჩათვლით) განივი კვეთის მქონე ნაკეთის
სისქე აღემატება მისი სიგანის 0,1-ს.

დ) ფილები, ფურცლები, ზოლები, ლენტები და კილიტა – ბრტყელი ნაკეთები (7601
სასაქონლო პოზიციაში შემავალი დაუმუშავებელი ნაკეთების გარდა), რულონებად დახვეული ან
დაუხვეველი, რომლებსაც აქვთ მთლიანი მართკუთხა (კვადრატულის გარდა) განივი კვეთი,
მომრგვალებული

ან

მოუმრგვალებელი

კუთხეებით

(,,სახეშეცვლილი

მართკუთხედების’’

ჩათვლით, რომელთა ორი მოპირდაპირე გვერდი წარმოადგენს ამოზნექილ რკალებს, ხოლო
დანარჩენი ორი – სწორხაზოვანი, სიგრძით ტოლი და პარალელურია), მუდმივი სისქით და
რომლებსაც აქვს:
– მართკუთხა (კვადრატულის ჩათვლით) ფორმა სისქით არა უმეტეს სიგანის 0,1-ისა,
– მართკუთხა ან კვადრატულისაგან განსხვავებული ფორმა, ნებისმიერი ზომის, იმ პირობით,
რომ ამასთან მათ არ შეუძენია სხვა სასაქონლო პოზიციების ნაკეთებისათვის დამახასიათებელი
თვისებები.
7606 და 7607 სასაქონლო პოზიციებში ჩაირთვება, inter alia, ფილები, ფურცლები, ზოლები,
ლენტები და კილიტა, რომლებსაც აქვთ რელიეფური ზედაპირი (მაგალითად, ღარები, შვერილები,
უჯრედები, რომბები) და აგრეთვე პერფორირებული, გოფრირებული, გაპრიალებული ან საფარის
მქონე ნაკეთები, იმ პირობით, რომ ამასთან მათ არ შეუძენიათ სხვა სასაქონლო პოზიციების
ნაკეთებისათვის დამახასიათებელი თვისებები.
ე) მილები და მილაკები – ღრუ ნაკეთები, დახვეული ან დაუხვეველი ბუხტებად, რომლებსაც
მთელ სიგრძეზე აქვთ მხოლოდ ერთი შეკრული ღრუ მუდმივი განივი კვეთი წრეების, ოვალების,
მართკუთხედების

(კვადრატების

ჩათვლით),

ტოლგვერდა

სამკუთხედებისა

ან

წესიერი

ამოზნექილი მრავალკუთხედების ფორმისა და მუდმივი კედლის სისქე. მართკუთხედის
(კვადრატის ჩათვლით), ტოლგვერდა სამკუთხედისა ან მთელ სიგრძეზე მომრგვალებულ
კუთხეებიანი სწორი ამოზნექილი მრავალკუთხედის ფორმის განივი კვეთის მქონე ნაკეთები
აგრეთვე უნდა მიეკუთვნოს მილებსა და მილაკებს იმ პირობით, რომ მათი შიდა და გარე განივი
კვეთები კონცენტრირებულია და აქვთ ერთი და იგივე ფორმა და ორიენტაცია. მილები და
მილაკები, რომელთაც აქვთ ზემოაღნიშნული განივი კვეთები, შეიძლება იყვნენ გაპრიალებული,
დაფარული,

გაღუნული,

კუთხვილიანი,

გაბურღული,

შევიწროებული,

გაფართოებული,

დაყვანილი კონუსზე ან ბოლოებზე ჰქონდეთ მილტუჩები, მანჟეტები ან რგოლები.
შენიშვნები სუბპოზიციებისათვის:
1. მოცემულ ჯგუფში გამოყენებული ტერმინები აღნიშნავენ:
ა) არალეგირებული ალუმინი – ლითონი, ალუმინის არანაკლებ 99 მას.%-ის შემცველი, იმ
პირობით, რომ ნებისმიერი სხვა ელემენტის მასით შემცველობა არ აღემატება ცხრილში
მითითებულ ზღვრებს:
სხვა ელემენტები
ზღვრული შემცველობა,

ელემენტი
Fe + Si

(რკინა პლუს

მას.%
1,0

სილიციუმი)
სხვა ელემენტები1
(თითოეულისათვის)

0,12

1 სხვა ელემენტებს განეკუთვნება, მაგალითად, ქრომი, სპილენძი, მაგნიუმი,
მანგანუმი, ნიკელი და თუთია (Cr, Cu, Mg, Mn, Ni, Zn)
2 სპილენძის შემცველობა დასაშვებია 0,1-ზე მეტი რაოდენობით, მაგრამ არა
უმეტეს 0,2 მას.%-ისა, იმ პირობით, რომ ამასთან ქრომის ან მანგანუმის
შემცველობა არ აღემატება 0,05 მას.%-ს.

ბ) ალუმინის შენადნობები – ლითონური შენადნობები, რომელშიც ალუმინის შემცველობა
მასით ჭარბობს შენადნობის ნებისმიერი სხვა ელემენტის მასით შემცველობას, იმ პირობით, რომ:
ბ1. სხვა ელემენტებიდან თუნდაც ერთის შემცველობა მასით, ანდა რკინის სილიციუმთან
ერთად აღებული, მასით აღემატება ცხრილში მითითებულ ზღვრულ შემცველობას; ან
ბ2. სხვა ელემენტების საერთო შემცველობა შეადგენს 1 მას.%-ზე მეტს.
2. მოცემული ჯგუფის 1გ შენიშვნის დებულებების მიუხედავად, 7616 91 სუბპოზიციის
ფარგლებში ტერმინი ,,მავთული’’ ნიშნავს მხოლოდ ბუხტებად დახვეულ ან დაუხვეველ,
ნებისმიერი ფორმის განივი კვეთის მქონე ნაკეთებს, რომლის კვეთის ზომა არ აღემატება 6 მმ-ს.
დამატებითი შენიშვნები:
1. 7601 20 20 სასაქონლო ქვესუბპოზიციაში შემდეგი ტერმინები ნიშნავენ:
— ‘"ფილები" : დაუმუშავებელი ნაწარმი, მართკუთკუთხედის ან სხვა მრავალკუთხედის
ფორმით, რომელთაც მთელ სიგრძეზე გააჩნია მუდმივი განივი კვეთი, სიგანით 800მმ-ზე მეტი,
სისქით 280მმ-ზე მეტი და სიგრძით ყოველთვის მეტი ვიდრე სიგანე და სისქე. ეს პროდუქტები
განკუთვნილია გლინვისთვის;
— ‘"ნაგლინის ნამზადები" : დაუმუშავებელი ნაწარმი,

წრის ფორმით (გაბრტყელებული

წრეების ჩათვლით), რომელთაც მთელ სიგრძეზე გააჩნია მუდმივი განივი კვეთი, დიამეტრით
125მმ-ზე მეტი. ეს პროდუქტები განკუთვნილია ექსტრუდირებისთვის.
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

7601

ალუმინი დაუმუშავებელი:

7601 10 000 00

– ალუმინი არალეგირებული

7601 20

– ალუმინის შენადნობები:

7601 20 200 00

– – ფილები და ნაგლინის ნამზადები (billets)

—

7601 20 800 00

– – დანარჩენი

—

7602 00

ალუმინის ნარჩენები და ჯართი:

—

– ნარჩენები:
– – სახარატო ბურბუშელა, ჩამონაჭრები, მონატეხები, საღარავი წარმოების ნარჩენები, ჩამონაჭრების
7602 00 110 00

ნახერხი და ნარჩენები; საღებავიანი ფურცლებისა და კილიტის ნარჩენები, სხვადასხვა დაფარვით ან

—

დამაგრებით, სისქით (ფუძის ჩაუთვლელად) არა უმეტეს 0,2 მმ-ისა
7602 00 190 00

– – დანარჩენი (წუნდებული ნაკეთების ჩათვლით)

—

7602 00 900 00

– ჯართი

—

7603

ალუმინის ფხვნილები და ქერცლი:

7603 10 000 00

– არაფენოვანი სტრუქტურების ფხვნილები

—

7603 20 000 00

– ფენოვანი სტრუქტურების ფხვნილები; ქერცლი

—

7604

ალუმინის წნელები და პროფილები:

7604 10

– არალეგირებული ალუმინისაგან:

7604 10 100 00

– – წნელები

—

7604 10 900 00

– – პროფილები

—

– ალუმინის შენადნობებისაგან:

7604 21 000 00

– – ღრუ პროფილები

7604 29

– – დანარჩენი:

7604 29 100 00

– – – წნელები

—

7604 29 900 00

– – – პროფილები

—

7605

ალუმინის მავთული:

—

– არალეგირებული ალუმინისაგან:
7605 11 000 00

– – განივი კვეთის მაქსიმალური სიდიდით 7 მმ-ზე მეტი

—

7605 19 000 00

– – დანარჩენი

—

– ალუმინის შენადნობებისაგან:
7605 21 000 00

– – განივი კვეთის მაქსიმალური სიდიდით 7 მმ-ზე მეტი

—

7605 29 000 00

– – დანარჩენი

—

7606

ალუმინის ფილები, ფურცლები, ზოლები ან ლენტები, სისქით 0,2 მმ-ზე მეტი:
– მართკუთხა (კვადრატულის ჩათვლით):

7606 11

– – არალეგირებული ალუმინისაგან:

7606 11 100 00

– – – შეღებილი, გალაქული ან პლასტმასით დაფარული

—

– – – დანარჩენი, სისქით:
7606 11 910 00

– – – – 3 მმ-ზე ნაკლები

—

7606 11 930 00

– – – – არანაკლებ 3 მმ-ისა, მაგრამ 6 მმ-ზე ნაკლები

—

7606 11 990 00

– – – – არანაკლებ 6 მმ-ისა

—

7606 12

– – ალუმინის შენადნობებისაგან:

7606 12 200 00

– – – შეღებილი, გალაქული ან პლასტიკით დაფარული

—

– – – დანარჩენი, სისქით:
7606 12 920 00

– – – – 3 მმ-ზე ნაკლები

—

7606 12 930 00

– – – – არანაკლებ 3 მმ-სა, მაგრამ 6 მმ-ზე ნაკლები

—

7606 12 990 00

– – – – არანაკლებ 6 მმ-ისა

—

– დანარჩენი:
7606 91 000 00

– – არალეგირებული ალუმინისაგან

—

7606 92 000 00

– – ალუმინის შენადნობებისაგან

—

7607

ალუმინის კილიტა (ფუძის გარეშე ან ქაღალდის, მუყაოს, პლასტმასის ან ანალოგიური მასალის ფუძეზე)
სისქით (ფუძის ჩაუთვლელად) არა უმეტეს 0,2 მმ-ისა:
– ფუძის გარეშე:

7607 11

– – ნაგლინი, მაგრამ შემდგომი დამუშავების გარეშე:
– – – სისქით 0,021 მმ-ზე ნაკლები:

7607 11 110 00

– – – – რულონებად წონით არაუმეტეს 10კგ-სა

—

7607 11 190 00

– – – – დანარჩენი

—

7607 11 900 00

– – – სისქით არანაკლებ 0,021 მმ-ისა, მაგრამ არა უმეტეს 0,2 მმ-ისა

—

7607 19

– – დანარჩენი:

7607 19 100 00

– – – სისქით 0,021 მმ-ზე ნაკლები

—

7607 19 900 00

– – – სისქით არანაკლებ 0,021 მმ-ისა, მაგრამ არა უმეტეს 0,2 მმ-ისა

—

7607 20

– ფუძით:

7607 20 100 00

– – სისქით (ფუძის ჩაუთვლელად) 0,021 მმ-ზე ნაკლები

—

7607 20 900 00

– – სისქით (ფუძის ჩაუთვლელად) არანაკლებ 0,021 მმ-ისა, მაგრამ არა უმეტეს 0,2 მმ-ისა

—

7608

ალუმინის მილები და მილაკები:

7608 10 00

– არალეგირებული ალუმინისაგან:

7608 10 000 01
7608 10 000 09

– – მიერთებული ფიტინგებით, აირებისა და სითხეების მიწოდებისათვის ვარგისი, სამოქალაქო
ავიაციისათვის
– – დანარჩენი

—
—

7608 20
7608 20 000 01
7608 20 200 00

– ალუმინის შენადნობებისაგან:
– –

მიერთებული ფიტინგებით, აირებისა და სითხეების მიწოდებისათვის ვარგისი, სამოქალაქო

ავიაციისათვის
– – შედუღებული

—
—

– – დანარჩენი:
7608 20 810 00

– – – შემდგომი დამუშავების გარეშე ექსტრუდირების შემდეგ

—

7608 20 890 00

– – – – დანარჩენი

—

7609 00 000 00

ალუმინის ფიტინგები მილებისა ან მილაკებისათვის (მაგალითად, ქუროები, მუხლები, მილტუჩები)
ალუმინის

ლითონკონსტრუქციები

(9406

სასაქონლო

პოზიციის

ასაწყობი

—

სამშენებლო

ლითონკონსტრუქციების გარდა) და მათი ნაწილები (მაგალითად, ხიდები და მათი სექციები, კოშკები,
7610

ცხაურა ანძები, სახურავის გადასახურები, სამშენებლო წამწეები, კარები, ფანჯრები და მათი ჩარჩოები,
კარების ზღურბლები, ბალუსტრადები, საბჯენები და სვეტები); ფურცლები, წნელები, პროფილები,
მილები და ალუმინის ანალოგიური ნაკეთები, ლითონკონსტრუქციებში გამოსაყენებლად განკუთვნილი:

7610 10 000 00

– კარები, ფანჯრები და მათი ჩარჩოები, კარების ზღურბლები

7610 90

– დანარჩენი:

7610 90 100 00

– – ხიდები და მათი სექციები, კოშკები, ცხაურა ანძები

—

7610 90 900 00

– – დანარჩენი

—

რეზერვუარები,
7611 00 000 00

ცისტერნები,

ავზები

და

ალუმინის

ცალი

ანალოგიური

ტევადობები

ნებისმიერი

ნივთიერებისათვის (შეკუმშული ან გათხევადებული აირის გარდა) 300 ლ-ზე მეტი ტევადობით,
მოპირკეთებული ან თბოიზოლაციით ან მათ გარეშე, მაგრამ მექანიკური ან თბოტექნიკური

—

დანადგარების გარეშე
კასრები, დოლები, ქილები, ყუთები და ანალოგიური ტევადობები (ხისტი ან დეფორმირებადი მილოვანი
7612

ტევადობების

ჩათვლით)

ალუმინისაგან,

ნებისმიერი

ნივთიერებისათვის

(შეკუმშული

ან

გათხევადებული აირის გარდა) ტევადობით არა უმეტეს 300 ლ-ისა, მოპირკეთებული ან თბოიზოლაციით
ან მათ გარეშე, მაგრამ მექანიკური ან თბოტექნიკური დანადგარების გარეშე:

7612 10 000 00

– დეფორმირებადი მილოვანი ტევადობები

7612 90

– დანარჩენი:

7612 90 200 00

– – ტევადობები, აეროზოლებისათვის გამოსაყენებელი

7612 90 300 00

– – დამზადებული არაუმეტეს 0.2მმ-ან ალუმინის კილიტასგან

—

7612 90 800 00

– – დანარჩენი

—

7613 00 000 00

ალუმინის ტევადობები შეკუმშული ან გათხევადებული აირებისათვის

—

7614

—

ცალი

დაგრეხილი მავთული, გვარლები, დაწნული ზონრები და ანალოგიური ნაკეთები ალუმინისაგან,
ელექტროიზოლაციის გარეშე:

7614 10 000 00

– ფოლადის გულარით

—

7614 90 000 00

– დანარჩენი

—

ნაწარმი სასადილო, სამზარეულო ან სხვა ნაწარმი საყოფაცხოვრებო საჭიროებისათვის და მათი ნაწილები,
7615

ალუმინის; სამზარეულო ჭურჭლის საწმენდი ნეჭა, საწმენდი ან საპრიალებელი ბალიშები, ხელთათმანები
და ანალოგიური ნაწარმი, ალუმინის; სანიტარულტექნიკური მოწყობილობები და მათი ნაწილები,
ალუმინის:
– ნაწარმი სასადილო, სამზარეულო ან სხვა ნაწარმი საყოფაცხოვრებო საჭიროებებისათვის და მათი

7615 10

ნაწილები;

სამზარეულო

ჭურჭლის

საწმენდი

ნეჭა,

საწმენდი

და

საპრიალებელი

ბალიშები,

ხელთათმანები და ანალოგიური ნაწარმი:
7615 10 100 00

– – ჩამოსხმული

—

7615 10 300 00

– – დამზადებული არაუმეტეს 0.2მმ-ან ალუმინის კილიტასგან

—

7615 10 800 00

– – დანარჩენი

—

7615 20 000 00

– სანიტარულ-ტექნიკური მოწყობილობები და მათი ნაწილები

—

7616

ალუმინის ნაკეთები, დანარჩენი:
– ლურსმნები, ჭიკარტები, კავები (8305 სასაქონლო პოზიციაში მითითებულის გარდა), ხრახნები,

7616 10 000 00

ჭანჭიკები, ქანჩები, ჩასახრახნი კაკვები, მოქლონები, სოგმანები, ჭილიბყურები, საყელურები და

—

ანალოგიური ნაკეთები
– დანარჩენი:
7616 91 000 00

– – ქსოვილი, გისოსები, ბადეები და შემოსაღობები ალუმინის მავთულისაგან

—

7616 99

– – დანარჩენი:

7616 99 100 00

– – – ჩამოსხმული

—

7616 99 900 00

– – – დანარჩენი

—

ჯგუფი 77
(დარეზერვირებულია ჰარმონიზირებულ სისტემაში მომავალში გამოსაყენებლად)
ჯგუფი 78
ტყვია და ნაკეთები მისგან
შენიშვნები:
1. მოცემულ ჯგუფში გამოყენებული ტერმინები აღნიშნავენ:
ა) წნელები – ნაგლინი, წნეხილი, ნაჭიმი ან ნაჭედი ნაკეთები, ბუხტებად დაუხვეველი და
მთელ სიგრძეზე მუდმივი მთლიანი განივი კვეთის მქონე წრეების, ოვალების, მართკუთხედების
(კვადრატების

ჩათვლით),

მრავალკუთხედების

ტოლგვერდა

(,,გაბრტყელებული

სამკუთხედებისა

წრეების’’

და

ან

წესიერი

,,სახეშეცვლილი

ამოზნექილი

მართკუთხედების’’

ჩათვლით, რომელთა ორი მოპირდაპირე გვერდი წარმოადგენს ამოზნექილ რკალებს, ხოლო
დანარჩენი ორი – სწორხაზოვანი, სიგრძით ტოლი და პარალელურია) ფორმისა. მართკუთხა
(კვადრატულის ჩათვლით), სამკუთხა ან მრავალკუთხა განივი კვეთის მქონე ნაკეთებს კუთხეები
მთელ

სიგრძეზე

შეიძლება

ჰქონდეს

მომრგვალებული.

მართკუთხა

(,,სახეშეცვლილი

მართკუთხედების’’ ჩათვლით) განივი კვეთის მქონე ასეთი ნაკეთების სისქე აღემატება მისი სიგანის
0,1-ს. აღნიშნული ტერმინი ეკუთვნის აგრეთვე იგივე ფორმებისა და ზომების მქონე სხმულ ან
შეცხობილ ნაკეთებს, რომელმაც დამზადების შემდეგ განიცადა დამუშავება (გარდა უბრალოდ
ჩამოჭრისა და ხენჯის მოშორებისა), იმ პირობით, რომ ამასთან მას არ შეუძენია სხვა სასაქონლო
პოზიციების ნაკეთებისათვის დამახასიათებელი თვისებები.
ბ) პროფილები – ნაგლინი, წნეხილი, ნაჭიმი, ნაჭედი ან დაყალიბებული ნაკეთები, დახვეული
ან დაუხვეველი ბუხტებად, მთელ სიგრძეზე მუდმივი მთლიანი განივი კვეთის მქონე და რომელიც
არ შეესაბამება წნელების, მავთულის, ფილების, ფურცლების, ზოლების, ლენტების, კილიტის,
მილებისა ან მილაკების განსაზღვრას. აღნიშნული ტერმინი ეკუთვნის აგრეთვე იგივე ფორმის
სხმულ ან შეცხობილ ნაკეთებს, რომლებმაც დამზადების შემდეგ განიცადა დამუშავება (გარდა
უბრალოდ ჩამოჭრისა და ხენჯის მოშორებისა), იმ პირობით, რომ ამასთან მათ არ შეუძენია სხვა
სასაქონლო პოზიციების ნაკეთებისათვის დამახასიათებელი თვისებები.
გ) მავთული – ნაგლინი, წნეხილი ან ნაჭიმი ნაკეთები ბუხტებად და მთელ სიგრძეზე მუდმივი
მთლიანი განივი კვეთის მქონე წრეების, ოვალების, მართკუთხედების (კვადრატების ჩათვლით),
ტოლგვერდა სამკუთხედების ან წესიერი ამოზნექილი მრავალკუთხედების (,,გაბრტყელებული
წრეების’’ და ,,სახეშეცვლილი მართკუთხედების’’ ჩათვლით, რომელთა ორი მოპირდაპირე გვერდი
წარმოადგენს ამოზნექილ რკალებს, ხოლო დანარჩენი ორი – სწორხაზოვანი, სიგრძით ტოლი და
პარალელურია) ფორმისა. მართკუთხა (კვადრატულის ჩათვლით), სამკუთხა ან მრავალკუთხა
განივი კვეთის მქონე ნაკეთებს კუთხეები მთელ სიგრძეზე შეიძლება ჰქონდეს მომრგვალებული.
ასეთი მართკუთხა (,,სახეშეცვლილი მართკუთხედების’’ ჩათვლით) განივი კვეთის მქონე ნაკეთის
სისქე აღემატება მისი სიგანის 0,1-ს.

დ) ფილები, ფურცლები, ზოლები, ლენტები და კილიტა – ბრტყელი ნაკეთები (7801
სასაქონლო პოზიციაში შემავალი დაუმუშავებელი ნაკეთების გარდა), რულონებად დახვეული ან
დაუხვეველი, რომლებსაც აქვთ მთლიანი მართკუთხა (კვადრატულის გარდა) განივი კვეთი,
მომრგვალებული

ან

მოუმრგვალებელი

კუთხეებით

(,,სახეშეცვლილი

მართკუთხედების’’

ჩათვლით, რომელთა ორი მოპირდაპირე გვერდი წარმოადგენს ამოზნექილ რკალებს, ხოლო
დანარჩენი ორი – სწორხაზოვანი, სიგრძით ტოლი და პარალელურია), მუდმივი სისქით და
რომლებსაც აქვს:
– მართკუთხა (კვადრატულის ჩათვლით) ფორმა სისქით არა უმეტეს სიგანის 0,1-ისა,
– მართკუთხა ან კვადრატულისაგან განსხვავებული ფორმა, ნებისმიერი ზომის, იმ პირობით,
რომ ამასთან მათ არ შეუძენია სხვა სასაქონლო პოზიციების ნაკეთებისათვის დამახასიათებელი
თვისებები.
7804 სასაქონლო პოზიციაში ჩაირთვება, inter alia, ფილები, ფურცლები, ზოლები, ლენტები და
კილიტა, რომლებსაც აქვთ რელიეფური ზედაპირი (მაგალითად, ღარები, შვერილები, უჯრედები,
რომბები) და აგრეთვე პერფორირებული, გოფრირებული, გაპრიალებული ან საფარის მქონე
ნაკეთები, იმ პირობით, რომ ამასთან მათ არ შეუძენიათ სხვა სასაქონლო პოზიციების
ნაკეთებისათვის დამახასიათებელი თვისებები.
ე) მილები და მილაკები – ღრუ ნაკეთები, დახვეული ან დაუხვეველი ბუხტებად, რომლებსაც
მთელ სიგრძეზე აქვთ მხოლოდ ერთი შეკრული ღრუ მუდმივი განივი კვეთი წრეების, ოვალების,
მართკუთხედების

(კვადრატების

ჩათვლით),

ტოლგვერდა

სამკუთხედებისა

ან

წესიერი

ამოზნექილი მრავალკუთხედების ფორმისა და მუდმივი კედლის სისქე. მართკუთხედის
(კვადრატის ჩათვლით), ტოლგვერდა სამკუთხედისა ან მთელ სიგრძეზე მომრგვალებულ
კუთხეებიანი სწორი ამოზნექილი მრავალკუთხედის ფორმის განივი კვეთის მქონე ნაკეთები
აგრეთვე უნდა მიეკუთვნოს მილებსა და მილაკებს იმ პირობით, რომ მათი შიდა და გარე განივი
კვეთები კონცენტრირებულია და აქვთ ერთი და იგივე ფორმა და ორიენტაცია. მილები და
მილაკები, რომელთაც აქვთ ზემოაღნიშნული განივი კვეთები, შეიძლება იყვნენ გაპრიალებული,
დაფარული,

გაღუნული,

კუთხვილიანი,

გაბურღული,

შევიწროებული,

გაფართოებული,

დაყვანილი კონუსზე ან ბოლოებზე ჰქონდეთ მილტუჩები, მანჟეტები ან რგოლები.
შენიშვნები სუბპოზიციებისათვის:
1. მოცემულ ჯგუფში ტერმინი ,,რაფინირებული ტყვია’’ აღნიშნავს ლითონს, ტყვიის
არანაკლებ 99 მას.%-ის შემცველი, ამასთან სხვა ნებისმიერი ელემენტის შემცველობა მასაში არ
აღემატება ცხრილში მითითებულ ზღვრებს:
სხვა ელემენტები

ელემენტი

ზღვრული შემცველობა,
მას.%

Ag

ვერცხლი

0,020

As

დარიშხანი

0,005

Bi

ბისმუთი

0,050

Ca

კალციუმი

0,002

Cd

კადმიუმი

0.002

Cu

სპილენძი

0,080

Fe

რკინა

0,002

S

გოგირდი

0,002

Sb

სტიბიუმი

0,005

Sn

კალა

0,005

Zn

თუთია

0,002

დანარჩენი (მაგალითად, Te) თითოეულისათვის

0,001

დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

7801

ტყვია დაუმუშავებელი:

7801 10 000 00

– ტყვია რაფინირებული

—

– დანარჩენი:
7801 91 000 00

– – სტიბიუმის, სხვა ელემენტებს შორის ჭარბი მასის ელემენტის სახით შემცველი

7801 99

– – დანარჩენი:

7801 99 100 00

– – – რაფინირებისათვის, ვერცხლის შემცველობით 0,02 მას.% ან მეტი (შავი ტყვია, ანუ ,,ვერკბლეი’’)

—

—

– – – დანარჩენი:
7801 99 910 00

– – – – ტყვიის შენადნობები

—

7801 99 990 00

– – – – დანარჩენი

—

7802 00 000 00

ტყვიის ნარჩენები და ჯართი

—

[7803]
7804

ტყვიის ფილები, ფურცლები, ზოლები, ლენტები და კილიტა; ტყვიის ფხვნილები და ქერცლი:
– ფილები, ფურცლები, ზოლები, ლენტები და კილიტა:

7804 11 000 00

– – ფურცლები, ზოლები, ლენტები და კილიტა სისქით (ფუძის ჩაუთვლელად) არა უმეტეს 0,2 მმ-ისა

—

7804 19 000 00

– – დანარჩენი

—

7804 20 000 00

– ფხვნილები და ქერცლი

—

[7805]
7806 00

ტყვიის ნაკეთები, დანარჩენი:

7806 00 100 00
7806 00 800 00

– კონტეინერები ანტირადიაციული ტყვიის დაფარვით რადიოაქტიური მასალების ტრანსპორტირებისა
ან შენახვისათვის
– დანარჩენი

—

ჯგუფი 79
თუთია და ნაკეთები მისგან
შენიშვნები:
1. მოცემულ ჯგუფში გამოყენებული ტერმინები აღნიშნავენ:
ა) წნელები – ნაგლინი, წნეხილი, ნაჭიმი ან ნაჭედი ნაკეთები, ბუხტებად დაუხვეველი და
მთელ სიგრძეზე მუდმივი მთლიანი განივი კვეთის მქონე წრეების, ოვალების, მართკუთხედების
(კვადრატების

ჩათვლით),

მრავალკუთხედების

ტოლგვერდა

(,,გაბრტყელებული

სამკუთხედებისა

წრეების’’

და

ან

წესიერი

,,სახეშეცვლილი

ამოზნექილი

მართკუთხედების’’

ჩათვლით, რომელთა ორი მოპირდაპირე გვერდი წარმოადგენს ამოზნექილ რკალებს, ხოლო
დანარჩენი ორი – სწორხაზოვანი, სიგრძით ტოლი და პარალელურია) ფორმისა. მართკუთხა
(კვადრატულის ჩათვლით), სამკუთხა ან მრავალკუთხა განივი კვეთის მქონე ნაკეთებს კუთხეები
მთელ

სიგრძეზე

შეიძლება

—

ჰქონდეს

მომრგვალებული.

მართკუთხა

(,,სახეშეცვლილი

მართკუთხედების’’ ჩათვლით) განივი კვეთის მქონე ასეთი ნაკეთების სისქე აღემატება მისი სიგანის
0,1-ს. აღნიშნული ტერმინი ეკუთვნის აგრეთვე იგივე ფორმებისა და ზომების მქონე სხმულ ან

შეცხობილ ნაკეთებს, რომელმაც დამზადების შემდეგ განიცადა დამუშავება (გარდა უბრალოდ
ჩამოჭრისა და ხენჯის მოშორებისა), იმ პირობით, რომ ამასთან მას არ შეუძენია სხვა სასაქონლო
პოზიციების ნაკეთებისათვის დამახასიათებელი თვისებები.
ბ) პროფილები – ნაგლინი, წნეხილი, ნაჭიმი, ნაჭედი ან დაყალიბებული ნაკეთები, დახვეული
ან დაუხვეველი ბუხტებად, მთელ სიგრძეზე მუდმივი მთლიანი განივი კვეთის მქონე და რომელიც
არ შეესაბამება წნელების, მავთულის, ფილების, ფურცლების, ზოლების, ლენტების, კილიტის,
მილებისა ან მილაკების განსაზღვრას. აღნიშნული ტერმინი ეკუთვნის აგრეთვე იგივე ფორმის
სხმულ ან შეცხობილ ნაკეთებს, რომლებმაც დამზადების შემდეგ განიცადა დამუშავება (გარდა
უბრალოდ ჩამოჭრისა და ხენჯის მოშორებისა), იმ პირობით, რომ ამასთან მათ არ შეუძენია სხვა
სასაქონლო პოზიციების ნაკეთებისათვის დამახასიათებელი თვისებები.
გ) მავთული – ნაგლინი, წნეხილი ან ნაჭიმი ნაკეთები ბუხტებად და მთელ სიგრძეზე მუდმივი
მთლიანი განივი კვეთის მქონე წრეების, ოვალების, მართკუთხედების (კვადრატების ჩათვლით),
ტოლგვერდა სამკუთხედების ან წესიერი ამოზნექილი მრავალკუთხედების (,,გაბრტყელებული
წრეების’’ და ,,სახეშეცვლილი მართკუთხედების’’ ჩათვლით, რომელთა ორი მოპირდაპირე გვერდი
წარმოადგენს ამოზნექილ რკალებს, ხოლო დანარჩენი ორი – სწორხაზოვანი, სიგრძით ტოლი და
პარალელურია) ფორმისა. მართკუთხა (კვადრატულის ჩათვლით), სამკუთხა ან მრავალკუთხა
განივი კვეთის მქონე ნაკეთებს კუთხეები მთელ სიგრძეზე შეიძლება ჰქონდეს მომრგვალებული.
ასეთი მართკუთხა (,,სახეშეცვლილი მართკუთხედების’’ ჩათვლით) განივი კვეთის მქონე ნაკეთის
სისქე აღემატება მისი სიგანის 0,1-ს.
დ) ფილები, ფურცლები, ზოლები, ლენტები და კილიტა – ბრტყელი ნაკეთები (7901
სასაქონლო პოზიციაში შემავალი დაუმუშავებელი ნაკეთების გარდა), რულონებად დახვეული ან
დაუხვეველი, რომლებსაც აქვთ მთლიანი მართკუთხა (კვადრატულის გარდა) განივი კვეთი,
მომრგვალებული

ან

მოუმრგვალებელი

კუთხეებით

(,,სახეშეცვლილი

მართკუთხედების’’

ჩათვლით, რომელთა ორი მოპირდაპირე გვერდი წარმოადგენს ამოზნექილ რკალებს, ხოლო
დანარჩენი ორი – სწორხაზოვანი, სიგრძით ტოლი და პარალელურია), მუდმივი სისქით და
რომლებსაც აქვს:
– მართკუთხა (კვადრატულის ჩათვლით) ფორმა სისქით არა უმეტეს სიგანის 0,1-ისა,
– მართკუთხა ან კვადრატულისაგან განსხვავებული ფორმა, ნებისმიერი ზომის, იმ პირობით,
რომ ამასთან მათ არ შეუძენია სხვა სასაქონლო პოზიციების ნაკეთებისათვის დამახასიათებელი
თვისებები.
7905 სასაქონლო პოზიციაში ჩაირთვება, inter alia, ფილები, ფურცლები, ზოლები, ლენტები და
კილიტა, რომლებსაც აქვთ რელიეფური ზედაპირი (მაგალითად, ღარები, შვერილები, უჯრედები,
რომბები) და აგრეთვე პერფორირებული, გოფრირებული, გაპრიალებული ან საფარის მქონე
ნაკეთები, იმ პირობით, რომ ამასთან მათ არ შეუძენიათ სხვა სასაქონლო პოზიციების
ნაკეთებისათვის დამახასიათებელი თვისებები.
ე) მილები და მილაკები – ღრუ ნაკეთები, დახვეული ან დაუხვეველი ბუხტებად, რომლებსაც
მთელ სიგრძეზე აქვთ მხოლოდ ერთი შეკრული ღრუ მუდმივი განივი კვეთი წრეების, ოვალების,
მართკუთხედების

(კვადრატების

ჩათვლით),

ტოლგვერდა

სამკუთხედებისა

ან

წესიერი

ამოზნექილი მრავალკუთხედების ფორმისა და მუდმივი კედლის სისქე. მართკუთხედის
(კვადრატის ჩათვლით), ტოლგვერდა სამკუთხედისა ან მთელ სიგრძეზე მომრგვალებულ
კუთხეებიანი სწორი ამოზნექილი მრავალკუთხედის ფორმის განივი კვეთის მქონე ნაკეთები
აგრეთვე უნდა მიეკუთვნოს მილებსა და მილაკებს იმ პირობით, რომ მათი შიდა და გარე განივი
კვეთები კონცენტრირებულია და აქვთ ერთი და იგივე ფორმა და ორიენტაცია. მილები და

მილაკები, რომელთაც აქვთ ზემოაღნიშნული განივი კვეთები, შეიძლება იყვნენ გაპრიალებული,
დაფარული,

გაღუნული,

კუთხვილიანი,

გაბურღული,

შევიწროებული,

გაფართოებული,

დაყვანილი კონუსზე ან ბოლოებზე ჰქონდეთ მილტუჩები, მანჟეტები ან რგოლები.
შენიშვნები სუბპოზიციებისადმი:
1. მოცემულ ჯგუფში გამოყენებული ტერმინები აღნიშნავენ:
ა) არალეგირებული თუთია – ლითონი, თუთიის არანაკლებ 97,5 მას.% შემცველობით.
ბ) თუთიის შენადნობები – ლითონური შენადნობები, რომლებშიც თუთიის შემცველობა
მასით აღემატება შენადნობის ნებისმიერი სხვა ელემენტის მასით შემცველობას, მაგრამ ამასთან
ყველა სხვა ელემენტის საერთო შემცველობა შეადგენს 2,5 მას.%-ზე მეტს.
გ) თუთიის მტვერი – მტვერი, თუთიის ორთქლის კონდენსაციით მიღებული და თუთიის
ფხვნილის ნაწილაკებზე ნაკლები ზომის სფერული ნაწილაკების შემცველი. თუთიის მტვრის
ნაწილაკების არანაკლებ 80 მას.%-ისა იცრება 63 მკმ (მიკრონის) ზომის უჯრედებიან საცერში.
თუთიის მტვერი უნდა შეიცავდეს ლითონურ თუთიას არანაკლებ 85 მას.%-ისა.
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

7901

თუთია დაუმუშავებელი:
– თუთია არალეგირებული:

7901 11 000 00

– – თუთიის შემცველობით 99,99 მას.% ან მეტი

7901 12

– – თუთიის შემცველობით 99,99 მას.%-ზე ნაკლები:

7901 12 100 00

– – – თუთიის შემცველობით 99,95 მას.% ან მეტი, მაგრამ 99,99 მას.%-ზე ნაკლები

—

7901 12 300 00

– – – თუთიის შემცველობით 98,5 მას.% ან მეტი, მაგრამ 99,95 მას.%-ზე ნაკლები

—

7901 12 900 00

– – – თუთიის შემცველობით 97,5 მას.% ან მეტი, მაგრამ 98,5 მას.%-ზე ნაკლები

—

7901 20 000 00

– თუთიის შენადნობები

—

7902 00 000 00

თუთიის ნარჩენები და ჯართი

—

7903

თუთიის მტვერი, ფხვნილები და ქერცლი:

7903 10 000 00

– თუთიის მტვერი

—

7903 90 000 00

– დანარჩენი

—

7904 00 000 00

თუთიის წნელები, პროფილები და მავთული

—

7905 00 000 00

თუთიის ფილები, ფურცლები, ზოლები, ლენტები და კილიტა

—

თუთიის ნაკეთები, დანარჩენი

—

—

[7906]
7907 00 000 00

ჯგუფი 80
კალა და ნაკეთობები მისგან
შენიშვნები:
1. მოცემულ ჯგუფში გამოყენებული ტერმინები აღნიშნავენ
ა) წნელები – ნაგლინი, წნეხილი, ნაჭიმი ან ნაჭედი ნაკეთები, ბუხტებად დაუხვეველი და
მთელ სიგრძეზე მუდმივი მთლიანი განივი კვეთის მქონე წრეების, ოვალების, მართკუთხედების
(კვადრატების

ჩათვლით),

მრავალკუთხედების

ტოლგვერდა

(,,გაბრტყელებული

სამკუთხედებისა

წრეების’’

და

ან

წესიერი

,,სახეშეცვლილი

ამოზნექილი

მართკუთხედების’’

ჩათვლით, რომელთა ორი მოპირდაპირე გვერდი წარმოადგენს ამოზნექილ რკალებს, ხოლო
დანარჩენი ორი – სწორხაზოვანი, სიგრძით ტოლი და პარალელურია) ფორმისა. მართკუთხა

(კვადრატულის ჩათვლით), სამკუთხა ან მრავალკუთხა განივი კვეთის მქონე ნაკეთებს კუთხეები
მთელ

სიგრძეზე

შეიძლება

ჰქონდეს

მომრგვალებული.

მართკუთხა

(,,სახეშეცვლილი

მართკუთხედების’’ ჩათვლით) განივი კვეთის მქონე ასეთი ნაკეთების სისქე აღემატება მისი სიგანის
0,1-ს. აღნიშნული ტერმინი ეკუთვნის აგრეთვე იგივე ფორმებისა და ზომების მქონე სხმულ ან
შეცხობილ ნაკეთებს, რომელმაც დამზადების შემდეგ განიცადა დამუშავება (გარდა უბრალოდ
ჩამოჭრისა და ხენჯის მოშორებისა), იმ პირობით, რომ ამასთან მას არ შეუძენია სხვა სასაქონლო
პოზიციების ნაკეთებისათვის დამახასიათებელი თვისებები.
ბ) პროფილები – ნაგლინი, წნეხილი, ნაჭიმი, ნაჭედი ან დაყალიბებული ნაკეთები, დახვეული
ან დაუხვეველი ბუხტებად, მთელ სიგრძეზე მუდმივი მთლიანი განივი კვეთის მქონე და რომელიც
არ შეესაბამება წნელების, მავთულის, ფილების, ფურცლების, ზოლების, ლენტების, კილიტის,
მილებისა ან მილაკების განსაზღვრას. აღნიშნული ტერმინი ეკუთვნის აგრეთვე იგივე ფორმის
სხმულ ან შეცხობილ ნაკეთებს, რომლებმაც დამზადების შემდეგ განიცადა დამუშავება (გარდა
უბრალოდ ჩამოჭრისა და ხენჯის მოშორებისა), იმ პირობით, რომ ამასთან მათ არ შეუძენია სხვა
სასაქონლო პოზიციების ნაკეთებისათვის დამახასიათებელი თვისებები.
გ) მავთული – ნაგლინი, წნეხილი ან ნაჭიმი ნაკეთები ბუხტებად და მთელ სიგრძეზე მუდმივი
მთლიანი განივი კვეთის მქონე წრეების, ოვალების, მართკუთხედების (კვადრატების ჩათვლით),
ტოლგვერდა სამკუთხედების ან წესიერი ამოზნექილი მრავალკუთხედების (,,გაბრტყელებული
წრეების’’ და ,,სახეშეცვლილი მართკუთხედების’’ ჩათვლით, რომელთა ორი მოპირდაპირე გვერდი
წარმოადგენს ამოზნექილ რკალებს, ხოლო დანარჩენი ორი – სწორხაზოვანი, სიგრძით ტოლი და
პარალელურია) ფორმისა. მართკუთხა (კვადრატულის ჩათვლით), სამკუთხა ან მრავალკუთხა
განივი კვეთის მქონე ნაკეთებს კუთხეები მთელ სიგრძეზე შეიძლება ჰქონდეს მომრგვალებული.
ასეთი მართკუთხა (,,სახეშეცვლილი მართკუთხედების’’ ჩათვლით) განივი კვეთის მქონე ნაკეთის
სისქე აღემატება მისი სიგანის 0,1-ს.
დ) ფილები, ფურცლები, ზოლები, ლენტები და კილიტა – ბრტყელი ნაკეთები (8001
სასაქონლო პოზიციაში შემავალი დაუმუშავებელი ნაკეთების გარდა), რულონებად დახვეული ან
დაუხვეველი, რომლებსაც აქვთ მთლიანი მართკუთხა (კვადრატულის გარდა) განივი კვეთი,
მომრგვალებული

ან

მოუმრგვალებელი

კუთხეებით

(,,სახეშეცვლილი

მართკუთხედების’’

ჩათვლით, რომელთა ორი მოპირდაპირე გვერდი წარმოადგენს ამოზნექილ რკალებს, ხოლო
დანარჩენი ორი – სწორხაზოვანი, სიგრძით ტოლი და პარალელურია), მუდმივი სისქით და
რომლებსაც აქვს:
– მართკუთხა (კვადრატულის ჩათვლით) ფორმა სისქით არა უმეტეს სიგანის 0,1-ისა,
– მართკუთხა ან კვადრატულისაგან განსხვავებული ფორმა, ნებისმიერი ზომის, იმ პირობით,
რომ ამასთან მათ არ შეუძენია სხვა სასაქონლო პოზიციების ნაკეთებისათვის დამახასიათებელი
თვისებები.
ე) მილები და მილაკები – ღრუ ნაკეთები, დახვეული ან დაუხვეველი ბუხტებად, რომლებსაც
მთელ სიგრძეზე აქვთ მხოლოდ ერთი შეკრული ღრუ მუდმივი განივი კვეთი წრეების, ოვალების,
მართკუთხედების

(კვადრატების

ჩათვლით),

ტოლგვერდა

სამკუთხედებისა

ან

წესიერი

ამოზნექილი მრავალკუთხედების ფორმისა და მუდმივი კედლის სისქე. მართკუთხედის
(კვადრატის ჩათვლით), ტოლგვერდა სამკუთხედისა ან მთელ სიგრძეზე მომრგვალებულ
კუთხეებიანი სწორი ამოზნექილი მრავალკუთხედის ფორმის განივი კვეთის მქონე ნაკეთები
აგრეთვე უნდა მიეკუთვნოს მილებსა და მილაკებს იმ პირობით, რომ მათი შიდა და გარე განივი
კვეთები კონცენტრირებულია და აქვთ ერთი და იგივე ფორმა და ორიენტაცია. მილები და
მილაკები, რომელთაც აქვთ ზემოაღნიშნული განივი კვეთები, შეიძლება იყვნენ გაპრიალებული,

დაფარული,

გაღუნული,

კუთხვილიანი,

გაბურღული,

შევიწროებული,

გაფართოებული,

დაყვანილი კონუსზე ან ბოლოებზე ჰქონდეთ მილტუჩები, მანჟეტები ან რგოლები.
შენიშვნები სუბპოზიციებისადმი:
1. მოცემულ ჯგუფში გამოყენებული ტერმინები აღნიშნავენ:
ა) არალეგირებული კალა – ლითონი, კალის შემცველობით არანაკლებ 99 მას.%-ისა, იმ
პირობით, რომ ბისმუთის ან სპილენძის შემცველობა მასით არ აღემატება ცხრილში მითითებულ
ზღვრებს.
სხვა ელემენტები
ელემენტი

ზღვრული შემცველობა, მას.%

Bi

ბისმუთი

0,1

Cu

სპილენძი

0,4

ბ) კალის შენადნობები – ლითონური შენადნობები, რომელებშიც კალის შემცველობა მასით
ჭარბობს ნებისმიერი სხვა ელემენტის მასით შემცველობას, იმ პირობით, რომ:
ბ.1) სხვა ელემენტების საერთო შემცველობა შეადგენს 1 მას.%-ზე მეტს, ან
ბ.2) ბისმუთისა ან სპილენძის მასით შემცველობა ტოლია ან აღემატება ცხრილში მითითებულ
ზღვარს.
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

8001

კალა დაუმუშავებელი:

8001 10 000 00

– კალა არალეგირებული

—

8001 20 000 00

– კალის შენადნობები

—

8002 00 000 00

კალის ნარჩენები და ჯართი

—

8003 00 000 00

კალის წნელები, პროფილები და მავთული

—

კალის ნაკეთობები, დანარჩენი

—

[8004]
[8005]
[8006]
8007 00 000 00

ჯგუფი 81
დანარჩენი არაძვირფასი ლითონები; ლითონკერამიკა; მათი ნაწარმი
შენიშვნები სუბპოზიციებისათვის:
1.

74-ე

ჯგუფის

1

შენიშვნა,

რომელშიც

განისაზღვრა

ტერმინები:

,,წნელები’’,

,,პროფილები’’, ,,მავთული’’, და აგრეთვე ,,ფილები, ფურცლები, ზოლები, ან ლენტები და კილიტა’’,
შესაბამისი ცვლილებების შეტანის შემთხვევაში, ეხება მოცემულ ჯგუფსაც.
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

8101

ვოლფრამი და მისი ნაკეთები, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით:

8101 10 000 00

– ფხვნილები
– დანარჩენი:

—

8101 94 000 00

– – ვოლფრამი დაუმუშავებელი, წნელების ჩათვლით, დამზადებული უბრალო შეცხობით

—

8101 96 000 00

– – მავთული

—

8101 97 000 00

– – ნარჩენები და ჯართი

—

8101 99

– – დანარჩენი:

8101 99 100 00

– – – წნელები, უბრალო შეცხობით დამზადებულის გარდა, პროფილები, ფილები, ფურცლები, ზოლები,
ლენტები და კილიტა

8101 99 900 00

– – – დანარჩენი

8102

მოლიბდენი და მისი ნაკეთები, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით:

8102 10 000 00

– ფხვნილები

—
—

—

– დანარჩენი:
8102 94 000 00
8102 95 000 00

– – მოლიბდენი დაუმუშავებელი, უბრალო შეცხობით დამზადებული წნელების ჩათვლით

—

– – წნელები, უბრალო შეცხობით დამზადებულის გარდა, პროფილები, ფილები, ფურცლები, ზოლები,
ლენტები და კილიტა

—

8102 96 000 00

– – მავთული

—

8102 97 000 00

– – ნარჩენები და ჯართი

—

8102 99 000 00

– – დანარჩენი

—

8103

ტანტალი და მისი ნაკეთები, ნარჩენების და ჯართის ჩათვლით:

8103 20 000 00

– ტანტალი დაუმუშავებელი, უბრალო შეცხობით დამზადებული წნელების ჩათვლით; ფხვნილები

—

8103 30 000 00

– ნარჩენები და ჯართი

—

8103 90

– დანარჩენი:

8103 90 100 00

– – წნელები, უბრალო შეცხობით დამზადებულის გარდა, პროფილები, ფილები, ფურცლები, ზოლები,
ლენტები და კილიტა

8103 90 900 00

– – დანარჩენი

8104

მაგნიუმი და მისი ნაკეთები, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით:

—
—

– მაგნიუმი დაუმუშავებელი:
8104 11 000 00

– – მაგნიუმის შემცველობით არანაკლებ 99,8 მას.%-ისა

—

8104 19 000 00

– – დანარჩენი

—

8104 20 000 00

– ნარჩენები და ჯართი

—

8104 30 000 00

– ნახერხი, ბურბუშელა და გრანულები, დახარისხებული ზომების მიხედვით; ფხვნილები

—

8104 90 000 00

– დანარჩენი

—

8105
8105 20 000 00

კობალტის შტეინი და კობალტის მეტალურგიის დანარჩენი შუალედური პროდუქტები; კობალტი და
მისი ნაკეთები, ნარჩენების და ჯართის ჩათვლით:
–

კობალტის

შტეინი

და

კობალტის

მეტალურგიის

დანარჩენი

შუალედური

პროდუქტები;

დაუმუშავებელი კობალტი; ფხვნილები

—

8105 30 000 00

– ნარჩენები და ჯართი

—

8105 90 000 00

– დანარჩენი

—

8106 00

ბისმუთი და მისი ნაკეთები, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით:

8106 00 100 00

– ბისმუთი დაუმუშავებელი; ნარჩენები და ჯართი; ფხვნილები

—

8106 00 900 00

– დანარჩენი

—

8107

კადმიუმი და მისი ნაკეთები, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით:

8107 20 000 00

– კადმიუმი დაუმუშავებელი; ფხვნილები

—

8107 30 000 00

– ნარჩენები და ჯართი

—

8107 90 000 00

– დანარჩენი

—

8108

ტიტანი და მისი ნაკეთები, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით:

8108 20 000 00

– ტიტანი დაუმუშავებელი; ფხვნილები

—

8108 30 000 00

– ნარჩენები და ჯართი

—

8108 90

– დანარჩენი:

8108 90 100 00

– – მილები და მილაკები მიერთებული ფიტინგებით, აირებისა და სითხეების მიწოდებისათვის ვარგისი,
სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

– – დანარჩენი:
8108 90 300 00

– – – წნელები, პროფილები და მავთული

—

8108 90 500 00

– – – ფილები, ფურცლები, ზოლები, ლენტები და კილიტა

—

8108 90 600 00

– – – მილები და მილაკები

—

8108 90 900 00

– – – დანარჩენი

—

8109

ცირკონიუმი და მისი ნაკეთები, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით:

8109 20 000 00

– ცირკონიუმი დაუმუშავებელი; ფხვნილები

—

8109 30 000 00

– ნარჩენები და ჯართი

—

8109 90 000 00

– დანარჩენი

—

8110

სტიბიუმი და მისი ნაკეთები, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით:

8110 10 000 00

– სტიბიუმი დაუმუშავებელი; ფხვნილები

—

8110 20 000 00

– ნარჩენები და ჯართი

—

8110 90 000 00

– დანარჩენი

—

8111 00

მანგანუმი და მისი ნაკეთები, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით:
– მანგანუმი დაუმუშავებელი; ნარჩენები და ჯართი; ფხვნილები:

8111 00 110 00

– – მანგანუმი დაუმუშავებელი; ფხვნილები

—

8111 00 190 00

– – ნარჩენები და ჯართი

—

8111 00 900 00

– დანარჩენი

—

8112

ბერილიუმი, ქრომი, გერმანიუმი, ვანადიუმი, გალიუმი, ჰაფნიუმი, ინდიუმი, ნიობიუმი (კოლუმბიუმი),
რენიუმი, ტალიუმი და მათი ნაკეთები, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით:
– ბერილიუმი:

8112 12 000 00

– – დაუმუშავებელი; ფხვნილები

—

8112 13 000 00

– – ნარჩენები და ჯართი

—

8112 19 000 00

– – დანარჩენი

—

– ქრომი:
8112 21

– – დაუმუშავებელი; ფხვნილები:

8112 21 100 00

– – – შენადნობები, ნიკელის შემცველობით 10 მას.%-ზე მეტი

—

8112 21 900 00

– – – დანარჩენი

—

8112 22 000 00

– – ნარჩენები და ჯართი

—

8112 29 000 00

– – დანარჩენი

—

– ტალიუმი:
8112 51 000 00

– – დაუმუშავებელი; ფხვნილები

—

8112 52 000 00

– – ნარჩენები და ჯართი

—

8112 59 000 00

– – დანარჩენი

—

– დანარჩენი:
8112 92

– – დაუმუშავებელი; ნარჩენები და ჯართი; ფხვნილები:

8112 92 100 00

– – – ჰაფნიუმი (ცელტიუმი)

—

– – – ნიობიუმი (კოლუმბიუმი), რენიუმი, გალიუმი; ინდიუმი, ვანადიუმი, გერმანიუმი:
8112 92 200 00

– – – – ნარჩენები და ჯართი

—

– – – – დანარჩენი:
8112 92 310 00

– – – – – ნიობიუმი (კოლუმბიუმი), რენიუმი

—

8112 92 810 00

– – – – – ინდიუმი

—

8112 92 890 00

– – – – – გალიუმი

—

8112 92 900 00

– – – – – ვანადიუმი

—

8112 92 950 00

– – – – – გერმანიუმი

—

8112 99

– – დანარჩენი:

8112 99 200 00

– – – ჰაფნიუმი (ცელტიუმი)

—

8112 99 300 00

– – – ნიობიუმი (კოლუმბიუმი), რენიუმი

—

8112 99 900 00

– – – გალიუმი; ინდიუმი

—

8113 00

ლითონკერამიკა და მისი ნაკეთები, ნარჩენებისა და ჯართის ჩათვლით:

8113 00 200 00

– დაუმუშავებელი

—

8113 00 400 00

– ნარჩენები და ჯართი

—

8113 00 900 00

– დანარჩენი

—

ჯგუფი 82
ინსტრუმენტები, სამარჯვები, დანისებრი ნაწარმი, კოვზები და ჩანგლები არაძვირფასი
ლითონებისაგან; მათი ნაწილები არაძვირფასი ლითონებისაგან
შენიშვნები:
1. სარჩილი ლამპების, გადასატანი ქურების, საყრდენკონსტრუქციებიანი სახეხი რგოლების,
მანიკიურისა და პედიკიურის ნაკრებებისა და 8209 სასაქონლო პოზიციაში შემავალი ნაწარმის
გარდა, მოცემულ ჯგუფში ჩაირთვება მხოლოდ ნაწარმი მჭრელი პირით, მჭრელი ნაწიბურით, მუშა
ზედაპირით ან სხვა მუშა ნაწილით, რომელიც დამზადებულია:
ა) არაძვირფასი ლითონებისაგან;
ბ) ლითონების კარბიდებისა ან ლითონოკერამიკისაგან;
გ) არაძვირფასი ლითონების, ლითონების კარბიდებისა ან ლითონკერამიკის ფუძეშრიანი
ძვირფასი ან ნახევრადძვირფასი ქვებისაგან (ბუნებრივი, სინთეზური ან რეკონსტრუირებული); ან
დ) არაძვირფასი ლითონების ფუძეშრიანი აბრაზიული მასალებისაგან იმ პირობით, რომ
ნაწარმს აქვს არაძვირფასი ლითონის მჭრელი კბილები, არხები, ღარები და ანალოგიური მუშა
ნაწილები, რომლებიც ინარჩუნებენ თავიანთ თვისებებსა და ფუნქციებს აბრაზიული მასალის
დატანის შემდეგ.
2. მოცემული ჯგუფის არაძვირფასი ლითონებისაგან დამზადებული ნაკეთობების ნაწილები
ჩაირთვება იმ ნაკეთობებთან ერთად, რომლებსაც ისინი განეკუთვნებიან, გარდა ცალკე
დასახელებული ნაწილებისა და ხელის ინსტრუმენტებზე მუშა ნაწილების დასამაგრებელი
სამარჯვებისა (სასაქონლო პოზიცია 8466). მაგრამ საერთო დანიშნულების ნაწილები, როგორც
მითითებულია XV კარის 2 შენიშვნაში, მოცემულ ჯგუფში არ ჩაირთვება.
ელექტროსაპარსებისა და თმის საკრეჭი ელექტრული მანქანების თავაკები, მჭრელი პირები
და მჭრელი ფირფიტები ჩაირთვება 8510 სასაქონლო პოზიციაში.
3. ნაკრებები, რომლებიც შედგება 8211 სასაქონლო პოზიციაში ჩართული ერთი ან მეტი
დანისაგან და 8215 სასაქონლო პოზიციის სხვა ნაკეთობების სულ ცოტა ტოლი რაოდენობისაგან,
ჩაირთვება 8215 სასაქონლო პოზიციაში.
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

ხელის ინსტრუმენტი: ბარები და ნიჩბები, თოხები, წერაქვები, საჩეხები, ფიწლები და ფოცხები; ნაჯახები,
8201

საკვეთელები და ანალოგიური საჩეხი ინსტრუმენტები; ყველა სახის სეკატორები; ცელები, ნამგლები,
თივის დასაქუცმაცებელი დანები; საბაღე მაკრატლები, მერქნის დასაპობი სოლები და სხვა ინსტრუმენტი,
სოფლის მეურნეობაში, მებაღეობაში ან სატყეო მეურნეობაში გამოსაყენებელი:

8201 10 000 00

– ბარები და ნიჩბები

8201 30 000 00

– თოხები, წერაქვები, საჩეხები და ფოცხები

—

8201 40 000 00

– ნაჯახები, საკვეთელები და ანალოგიური საჩეხი ინსტრუმენტები

—

8201 50 000 00

– სეკატორები და ერთი ხელით სამუშაო ანალოგიური მაკრატლები (ფრინველის საჭრელი მაკრატლების
ჩათვლით)

ცალი

ცალი

8201 60 000 00
8201 90 000 00
8202

– ცოცხალი ღობის გასასხლავი მაკრატლები, სეკატორები და ორი ხელით სამუშაო ანალოგიური
მაკრატლები
– ხელის ინსტრუმენტები დანარჩენი, სოფლის მეურნეობაში, მებაღეობაში ან სატყეო მეურნეობაში
გამოსაყენებელი

—
—

ხელის ხერხები; ყველა სახის ხერხის ტანები (გრძლივი ჭრის, კილოების ამოსაჭრელი ან უკბილოს ტანების
ჩათვლით):

8202 10 000 00

– ხელის ხერხები

—

8202 20 000 00

– ლენტური ხერხების ტანები

—

– ცირკულარული ხერხების ტანები (გრძლივი ჭრისა ან კილოების ამოსაჭრელი ტანების ჩათვლით):
8202 31 000 00

– – მუშა ნაწილით ფოლადისაგან

—

8202 39 000 00

– – დანარჩენი, ნაწილების ჩათვლით

—

8202 40 000 00

– ჯაჭვური ხერხების ტანები

—

– ხერხების ტანები, დანარჩენი:
8202 91 000 00

– – სწორხაზოვანი ტანები ლითონზე სამუშაო ხერხებისათვის

8202 99

– – დანარჩენი:

8202 99 200 00

– – – მუშა ნაწილით ფოლადისაგან

—

8202 99 800 00

– – – მუშა ნაწილით დანარჩენი მასალებისაგან

—

—

ქლიბები, წმინდა ქლიბები, ჭოპოსანები, მარწუხები (მკვნეტარების ჩათვლით), ბრტყელტუჩები,
8203

გაზკბილები, პინცეტები, მაშები, ლითონის საჭრელი მაკრატლები, მილსაჭრელი მოწყობილობები,
ჭანჭიკსაჭრელი მაკრატლები, სახვრეტელები და ხელის ანალოგიური ინსტრუმენტები:

8203 10 000 00
8203 20

– ქლიბები, წმინდა ქლიბები, ჭოპოსანები და ანალოგიური ინსტრუმენტი

—

– მარწუხები (მკვნეტარების ჩათვლით), ბრტყელტუჩები, გაზკბილები, პინცეტები, მაშები და
ანალოგიური ინსტრუმენტები:

8203 20 100 00

– – პინცეტები

—

8203 20 900 00

– – დანარჩენი

—

8203 30 000 00

– ლითონის საჭრელი მაკრატლები და ანალოგიური ინსტრუმენტები

—

8203 40 000 00
8204

– მილსაჭრელი მოწყობილობები, ჭანჭიკსაჭრელი მაკრატლები, სახვრეტელები და ანალოგიური
ინსრტუმენტები

—

ქანჩის გასაღებები ხელის (ტორსიომეტრიანი ქანჩის გასაღების ჩათვლით, მაგრამ ჯალამბრის
გამოკლებით); ქანჩის გასაღებების საცვლელი თავაკები, სახელურებით ან მათ გარეშე:
– ქანჩის გასაღებები ხელის:

8204 11 000 00

– – არაგასახსნელი

—

8204 12 000 00

– – გასახსნელი

—

8204 20 000 00

– ქანჩის გასაღების საცვლელი თავაკები, სახელურებით ან მათ გარეშე

—

ხელის ინსტრუმენტები (ალმასიანი მინასაჭრელების ჩათვლით), სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან
8205

ჩაურთველი; სარჩილი ლამპები; გირაგი, მოსაჭერი და ანალოგიური ნაწარმი, ჩარხების ან წყლის ჭავლით
ჭრის დანადგარების საკუთნოებისა და ნაწილების გარდა; გრდემლები; გადასატანი ქუროები; სახეხი
რგოლები საყრდენი კონსტრუქციებით, ხელის ან ფეხის ამძრავით:

8205 10 000 00

– საბურღი, გარე და შიდა კუთხვილების საჭრელი ინსტრუმენტები

—

8205 20 000 00

– ჩაქუჩები და უროები

—

8205 30 000 00

– შალაშინები, სატეხები, ხვეწები და ანალოგიური მჭრელი ინსტრუმენტები მერქნის დამუშავებისათვის

—

8205 40 000 00

– სახრახნისები

—

– ხელის ინსრტუმენტები დანარჩენი (ალმასიანი მინასაჭრელების ჩათვლით):
8205 51 00

– – საყოფაცხოვრებო ინსტრუმენტები:

8205 51 001 00

– – – ალმასიანი მინასაჭრელები

—

8205 51 009 00

– – – დანარჩენი

—

8205 59

– – დანარჩენი:

8205 59 100 00

– – – კალატოზის, მეყალიბეს, მებეტონეს, მებათქაშეს და მღებავის ინსტრუმენტები

—

8205 59 800 00

– – – დანარჩენი

—

8205 60 000 00

– სარჩილი ლამპები

—

8205 70 000 00

– გირაგი, მომჭერები და ანალოგიური ნაკეთები

8205 90

– დანარჩენი, მათ შორის ზემოაღნიშნული პოზიციის ორი ან მეტი სუბპოზიციის ნაწარმის ნაკრებები:

8205 90 100 00
8205 90 900 00
8206 00 000 00

– – გრდემლები; გადასატანი ქუროები; სახეხი რგოლები საყრდენი კონსტრუქციებით, ხელის ან ფეხის
ამძრავით
– – დანარჩენი
8202–8205 სასაქონლო პოზიციების ორი ან მეტი ინსრტუმენტი, ნაკრებებში, საცალო ვაჭრობისათვის
განკუთვნილი

—

—
—
—

ხელის ინსტრუმენტების საცვლელი მუშა ინსტრუმენტები, მექანიკური ამძრავით ან მის გარეშე, ან
ჩარხებისათვის (მაგალითად, საწნეხად, საშტამპვად, ამოსაჭრელად, კუთხვილების მოსაჭრელად,
8207

საბურღად, საჩარხად, გასაჭიმად, საღარავად, სახარატო დამუშავებისა ან ჩახრახნისათვის), ლითონების
ადიდვისა ან ექსტრუდირების თვალაკების ჩათვლით, კლდის ქანებისა ან გრუნტის საბურღი
ინსტრუმენტები:
– კლდის ქანებისა ან გრუნტის საბურღი ინსტრუმენტი:

8207 13 000 00

– – მუშა ნაწილით ლითონკერამიკისაგან

8207 19

– – დანარჩენი, ნაწილების ჩათვლით:

8207 19 100 00

– – – მუშა ნაწილით ალმასისა ან აგლომერირებული ალმასისაგან

—

8207 19 900 00

– – – დანარჩენი

—

8207 20

– თვალაკები ლითონის ადიდვისა ან ექსრტუდირებისათვის:

8207 20 100 00

– – მუშა ნაწილით ალმასისა ან აგლომერირებული ალმასისაგან

—

8207 20 900 00

– – მუშა ნაწილით დანარჩენი მასალებისაგან

—

8207 30

– საწნეხი, საშტამპი ან ამოსაკვეთი ინსტრუმენტები:

8207 30 100 00

– – ლითონის დამუშავებისათვის

—

8207 30 900 00

– – დანარჩენი

—

8207 40

– შიდა და გარე კუთხვილების საჭრელი ინსტრუმენტები:

—

– – ლითონის დამუშავებისათვის:
8207 40 100 00

– – – შიდა კუთხვილების საჭრელი ინსტრუმენტები

—

8207 40 300 00

– – – გარე კუთხვილების საჭრელი ინსტრუმენტები

—

8207 40 900 00

– – დანარჩენი

—

8207 50

– საბურღი ინსტრუმენტები, გარდა კლდის ქანების საბურღი ინსტრუმენტისა:

8207 50 100 00

– – მუშა ნაწილით ალმასისა ან აგლომერირებული ალმასისაგან

—

– – მუშა ნაწილით სხვა მასალებისაგან:
8207 50 300 00

– – – ბურღი, ქვის წყობის საბურღად გამოსაყენებელი

—

– – – დანარჩენი:
– – – – ლითონის დამუშავებისათვის, მუშა ნაწილით:
8207 50 500 00

– – – – – ლითონკერამიკისაგან

—

8207 50 600 00

– – – – – სწრაფმჭრელი ფოლადისაგან

—

8207 50 700 00

– – – – – დანარჩენი მასალებისაგან

—

8207 50 900 00

– – – – დანარჩენი

—

8207 60

– გამოსაჩარხი და გასაჭიმი ინსტრუმენტები:

8207 60 100 00

– – მუშა ნაწილით ალმასისა ან აგლომერირებული ალმასისაგან

—

– – მუშა ნაწილით დანარჩენი მასალებისაგან:
– – – გამოსაჩარხი ინსტრუმენტები:
8207 60 300 00

– – – – ლითონის დამუშავებისათვის

—

8207 60 500 00

– – – – დანარჩენი

—

– – – გასაჭიმი ინსტრუმენტები:
8207 60 700 00

– – – – ლითონის დამუშავებისათვის

—

8207 60 900 00

– – – – დანარჩენი

—

8207 70

– საღარავი ინსტრუმენტები:

– – ლითონის დამუშავებისათვის, მუშა ნაწილით:
8207 70 100 00

– – – ლითონოკერამიკისაგან

—

– – – სხვა მასალებისაგან:
8207 70 310 00

– – – – ბოლოებით

—

8207 70 370 00

– – – – დანარჩენი

—

8207 70 900 00

– – დანარჩენი

—

8207 80

– სახარატო დამუშავების ინსტრუმენტები:
– – ლითონის დამუშავებისათვის, მუშა ნაწილით:

8207 80 110 00

– – – ლითონოკერამიკისაგან

—

8207 80 190 00

– – – სხვა მასალებისაგან

—

8207 80 900 00

– – დანარჩენი

—

8207 90

– საცვლელი ინსტრუმენტები, დანარჩენი:

8207 90 100 00

– – მუშა ნაწილით ალმასისა ან აგლომერირებული ალმასისაგან

—

– – მუშა ნაწილით სხვა მასალებისაგან:
8207 90 300 00

– – – სახრახნისების საცვლელი საცმები

—

8207 90 500 00

– – – კბილებსაჭრელი ინსტრუმენტები

—

– – – დანარჩენი, მუშა ნაწილით:
– – – – ლითონკერამიკისაგან:
8207 90 710 00

– – – – – ლითონის დამუშავებისათვის

—

8207 90 780 00

– – – – – დანარჩენი

—

– – – – დანარჩენი მასალებისაგან:
8207 90 910 00

– – – – – ლითონის დამუშავებისათვის

—

8207 90 990 00

– – – – – დანარჩენი

—

8208

დანები ან მჭრელი პირები მანქანებისა ან მექანიკური სამარჯვებისათვის:

8208 10 000 00

– ლითონის დამუშავებისათვის

—

8208 20 000 00

– მერქნის დამუშავებისათვის

—

8208 30

– სამზარეულო ხელსაწყოებისა ან კვების მრეწველობაში გამოსაყენებელი მანქანებისათვის:

8208 30 100 00

– – დისკური დანები

—

8208 30 900 00

– – დანარჩენი

—

8208 40 000 00

– სოფლის მეურნეობაში, მებაღეობაში ან სატყეო მეურნეობაში გამოსაყენებელი მანქანებისათვის

—

8208 90 000 00

– დანარჩენი

—

8209 00

ფირფიტები, ძელაკები, ბუნიკები და ანალოგიური ნაწარმი ინსტრუმენტებისათვის, მათზე დაუყენებელი,
ლითონკერამიკისაგან:

8209 00 200 00

– საბრუნი ჩასადგმელები

—

8209 00 800 00

– დანარჩენი

—

8210 00 000 00
8211
8211 10 000 00

ხელის მექანიკური ხელსაწყოები, მასით 10 კგ ან ნაკლები საკვების ან სასმელების მოსამზადებლად,
დასამუშავებლად ან მისაწოდებლად

—

დანები მჭრელი პირებით, ხერხისებრი ან არა (ხის სასხლავი დანების ჩათვლით), 8202 სასაქონლო
პოზიციის დანების გარდა და მათი პირები:
– სხვადასხვა ნაწარმის ნაკრებები

—

– დანარჩენი:
8211 91 000 00

– – სასადილო დანები ფიქსირებული პირებით

—

8211 92 000 00

– – დანარჩენი დანები ფიქსირებული პირებით

—

8211 93 000 00

– – დანები არაფიქსირებელი პირებით

—

8211 94 000 00

– – დანის პირები

—

8211 95 000 00

– – ტარები არაძვირფასი ლითონებისაგან

—

8212

სამართებლები და მათი პირები (სამართებლების პირების ზოლური ნამზადების ჩათვლით):

8212 10

– სამართებლები:

8212 10 100 00

– – უსაფრთხო სამართებლები შეუცვლელი პირებით

ცალი

8212 10 900 00

– – დანარჩენი

ცალი

8212 20 000 00

– უსაფრთხო სამართებლების პირები, სამართებლების პირების ზოლური ნამზადების ჩათვლით

8212 90 000 00

– დანარჩენი ნაწილები

—

8213 00 000 00

მაკრატლები, მკერავის მაკრატლები და ანალოგიური მაკრატლები, და მათი პირები

—

1000 ცალი

მჭრელი ნაწარმი დანარჩენი (მაგალითად, თმის საკრეჭი მანქანები, ყასბების სპეციალური დანები ან
8214

სპეციალური სამზარეულო და საკეპი დანები და საკვეთელები დანები ქაღალდისათვის); მანიკიურისა ან
პედიკიურის ნაკრებები და ინსტრუმენტები (ფრჩხილის ქლიბების ჩათვლით):

8214 10 000 00

– დანები ქაღალდის, კონვერტების გასახსნელი და ტექსტის საწმენდი, ფანქრების სათლელები და მათი
პირები

—

8214 20 000 00

– მანიკიურისა ან პედიკიურის ნაკრებები და ინსტრუმენტები (ფრჩხილის ქლიბების ჩათვლით)

—

8214 90 000 00

– დანარჩენი

—

კოვზები, ჩანგლები, ჩამჩები, ქაფქირები, ტორტის ნიჩბები, თევზის, კარაქის დანები, შაქრის მაშები და

8215

ანალოგიური სამზარეულო ან სასადილო ხელსაწყოები:

8215 10
8215 10 200 00

– სამზარეულო ან სასადილო ნაკეთობების ნაკრებები, რომლებიც შეიცავენ ძვირფასი ლითონით
გალვანური მეთოდით დაფარულ ერთი ნაწარმის მაინც:
– – მხოლოდ ძვირფასი ლითონით გალვანური მეთოდით დაფარული ნაწარმის შემცველი

—

– – დანარჩენი:
8215 10 300 00

– – – კოროზიამედეგი ფოლადისაგან

—

8215 10 800 00

– – – დანარჩენი

—

8215 20

– სამზარეულო ან სასადილო ხელსაწყოების ნაკრებები, დანარჩენი:

8215 20 100 00

– – კოროზიამედეგი ფოლადისაგან

—

8215 20 900 00

– – დანარჩენი

—

– დანარჩენი:
8215 91 000 00

– – ძვირფასი ლითონით გალვანური მეთოდით დაფარული

8215 99

– – დანარჩენი:

8215 99 100 00

– – – კოროზიამედეგი ფოლადისაგან

—

8215 99 900 00

– – – დანარჩენი

—

ჯგუფი 83
დანარჩენი ნაწარმი არაძვირფასი ლითონებისაგან
შენიშვნები:
1. მოცემულ ჯგუფში ნაკეთობების ნაწილები დამზადებული არაძვირფასი ლითონისაგან,
უნდა ჩაირთონ იმავე სასაქონლო პოზიციებში, რაშიც ჩაირთვება ის ნაკეთობები, რომელთა
შემადგენლობაშიც ისინი შედიან. მაგრამ 7312, 7315, 7317, 7318 ან 7320 სასაქონლო პოზიციების შავი
ლითონების ნაკეთობები ან სხვა არაძვირფასი ლითონების ანალოგიური ნაკეთობები (74-76 და 7881 ჯგუფები) არ უნდა განიხილებოდეს, როგორც ამ ჯგუფში ჩართული ნაკეთობების ნაწილები.
2. 8302 სასაქონლო პოზიციაში ტერმინი ,,ავეჯის თვლები’’ აღნიშნავს ავეჯის თვლებსა ან
გორგოლაჭებს, დიამეტრით (სალტეების ჩათვლით, სათანადო შემთხვევაში), არა უმეტეს 75 მმ-ისა,
ან იმავე თვლებსა ან გორგოლაჭებს, დიამეტრით (სალტეების ჩათვლით, სათანადო შემთხვევაში) 75
მმ-ზე მეტი, იმ პირობით, რომ მასზე ჩამოცმული თვლისა ან სალტის სიგანე შეადგენს 30 მმ-ზე
ნაკლებს.

—

დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

ბოქლომები და ჩასასმელი კლიტეები (გასაღების საშუალებით, კოდური კომბინაციით მოქმედი ან
8301

ელექტრული), არაძვირფასი ლითონებისაგან; საკვალთები და საკვალთიანი ჩარჩოები, გაერთიანებული
საკეტებთან არაძვირფასი ლითონებისაგან; ნებისმიერი ზემოთმოყვანილი ნაწარმის გასაღებები,
არაძვირფასი ლითონებისაგან:

8301 10 000 00

– ბოქლომები

—

8301 20 000 00

– საკეტები, ძრავიან სატრანსპორტო საშუალებებში დასაყენებლად განკუთვნილი

—

8301 30 000 00

– საკეტები, ავეჯში დასაყენებლად განკუთვნილი

—

8301 40

– საკეტები, დანარჩენი:
– – საკეტები, შენობების კარებებში დასაყენებლად განკუთვნილი:

8301 40 110 00

– – – ცილინდრული

—

8301 40 190 00

– – – დანარჩენი

—

8301 40 900 00

– – დანარჩენი საკეტები

—

8301 50 000 00

– საკვალთები და საკვალთიანი ჩარჩოები, გაერთიანებული საკეტებთან

—

8301 60 000 00

– ნაწილები

—

8301 70 000 00

– გასაღებები, ცალკე მისაწოდებელი

—

სამაგრი არმატურა, ფურნიტურა და ანალოგიური ნაწარმი არაძვირფასი ლითონებისაგან, გამოსაყენებელი
ავეჯის, კარების, კიბეების, ფანჯრების, ფარდების, სატრანსპორტო საშუალებების სალონებში, სასარაჯო
8302

ნაწარმის, ჩემოდნების, ყუთების, ზარდახშებისა ან ანალოგიური ნაწარმისათვის; ქუდების საკიდრები,
ქუდების კაუჭები, კრონშტეინები და ანალოგიური ნაწარმი არაძვირფასი ლითონებისაგან; ავეჯის
თვლები არაძვირფასი ლითონების სამაგრებით; კარების საკეტი ავტომატური მოწყობილობები
არაძვირფასი ლითონებისაგან:

8302 10 00

– სახსრები:

8302 10 000 01

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

8302 10 000 09

– – დანარჩენი

—

8302 20 00

– ავეჯის თვლები:

8302 20 000 01

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

8302 20 000 09

– – დანარჩენი

—

8302 30 000 00

– დანარჩენი სამაგრი არმატურა, ფურნიტურა და ანალოგიური დეტალები ძრავიანი სატრანსპორტო
საშუალებებისათვის

—

– დანარჩენი სამაგრი არმატურა, ფურნიტურა, ანალოგიური დეტალები:
8302 41

– – შენობებში გამოსაყენებელი:

8302 41 100 00

– – – კარებებისთვის

—

8302 41 500 00

– – – ფანჯრებისთვის და ფრანგული ფანჯრებისთვის

—

8302 41 900 00

– – – დანარჩენი

—

8302 42 00

– – დანარჩენი, ავეჯისათვის გამოსაყენებელი:

8302 42 000 01

– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

8302 42 000 09

– – – დანარჩენი

—

8302 49 00

– – დანარჩენი:

8302 49 000 01

– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

8302 49 000 09

– – – დანარჩენი

—

8302 50 000 00

– ქუდების საკიდრები, ქუდების კაუჭები, კრონშტეინები და ანალოგიური ნაწარმი

—

8302 60 00

– კარებების საკეტი ავტომატური მოწყობილობები:

8302 60 000 01

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

8302 60 000 09

– – დანარჩენი

—

ცეცხლგამძლე კარადები, სეიფები და კარები და ჩასაკეტი ყუთები საბანკო საცავებში ფასეულობის
8303 00

უსაფრთხო შენახვისათვის, ყუთები, სპეციალურად ფულისა და დოკუმენტების შესანახად განკუთვნილი
და ანალოგიური ნაწარმი, დაჯავშნული ან გაძლიერებული, არაძვირფასი ლითონებისაგან:

– ცეცხლგამძლე კარადები და სეიფები, დაჯავშნული ან გაძლიერებული, საბანკო საცავების კარები და
8303 00 400 00

ჩასაკეტი ყუთები საბანკო საცავებში ფასეულობის უსაფრთხო შენახვისათვის, დაჯავშნული ან

—

გაძლიერებული
8303 00 900 00

– ყუთები, სპეციალურად განკუთვნილი ფულისა და დოკუმენტების შესანახად, და ანალოგიური ნაწარმი

—

დოსიეს კარადები, კარტოთეკების ყუთები, ქაღალდების ხონჩები; ქვესადგამები ქაღალდებისათვის,
8304 00 000 00

ხონჩები კალმისტრებისათვის, ქვესადგამები ბეჭდებისათვის და ანალოგიური საოფისე ან საკანცელარიო

—

მოწყობილობები, არაძვირფასი ლითონებისაგან, 9403 სასაქონლო პოზიციის საოფისე ავეჯის გარდა
ფურნიტურა სწრაფჩამკერებისა ან საქაღალდეებისათვის, საკანცელარიო მოსაჭერები და სამაგრები,
8305

საინდექსო

საბარათო

მაჩვენებლები

და

ანალოგიური

საკანცელარიო

ნაწარმი,

არაძვირფასი

ლითონებისაგან; მავთულის კავები ბლოკებში (მაგალითად, საკანცელარიო მიზნებისათვის, ავეჯის
გადასაკრავი, საფუთავი), არაძვირფასი ლითონებისაგან:

8305 10 000 00

– ფურნიტურა სწრაფჩამკერებისა ან საქაღალდეებისათვის

—

8305 20 000 00

– მავთულის კავები ბლოკებში

—

8305 90 000 00

– დანარჩენი, ნაწილების ჩათვლით

—

ზარები, გონგები და ანალოგიური არაელექტრული ნაწარმი, არაძვირფასი ლითონებისაგან; სტატუეტები
8306

და დანარჩენი მოსართავები არაძვირფასი ლითონებისაგან; ფოტოების, სურათების ჩარჩოები ან
ანალოგიური ჩარჩოები, არაძვირფასი ლითონებისაგან; სარკეები არაძვირფასი ლითონებისაგან:

8306 10 000 00

– ზარები, გონგები და ანალოგიური ნაწარმი

—

– სტატუეტები და სხვა მოსართავები:
8306 21 000 00

– – ძვირფასი ლითონებით გალვანური მეთოდით დაფარული

—

8306 29 000 00

– – დანარჩენი

—

8306 30 000 00

– ჩარჩოები ფოტოების, სურათებისატვის ან ანალოგიური ჩარჩოები; სარკეები

—

8307

დრეკადი მილები არაძვირფასი ლითონებისაგან, ფიტინგებით ან მათ გარეშე:

8307 10 00

– შავი ლითონებისაგან:

8307 10 000 01

– – მიერთებული ფიტინგებით, სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

8307 10 000 09

– – დანარჩენი

—

8307 90 00

– დანარჩენი არაძვირფასი ლითონებისაგან:

8307 90 000 01

– – მიერთებული ფიტინგებით, სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

8307 90 000 09

– – დანარჩენი

—

შესაკრავები, ჩარჩოები შესაკრავებით, ბალთები, ბალთაშესაკრავები, დუგმები, რგოლაკები, ანჯამები და
8308

ანალოგიური ნაწარმი, არაძვირფასი ლითონებისაგან, გამოსაყენებელი ტანსაცმელის, ფეხსაცმელის,
ტენტების, ჩანთების, საგზაო საკუთნოებისა ან სხვა მზა ნაწარმისათვის; მილა ან გაორებული მოქლონები,
არაძვირფასი ლითონებისაგან; მძივები და ბრჭყვიალები არაძვირფასი ლითონებისაგან:

8308 10 000 00

– დუგმები, რგოლაკები და ანჯამები

—

8308 20 000 00

– მილა ან გაორებული მოქლონები

—

8308 90 000 00

– დანარჩენი, ნაწილების ჩათვლით

—

საცობები, ხუფები და სახურავები (გვირგვინა ხუფების, მოსაჭერი ხუფებისა და ჩამოსასხმელ
8309

მოწყობილობიანი საცობების ჩათვლით), ბოთლების მოსახუფი სახურავები, ჭდეული საცობები,
საცობების გარსები, ჰერმეტული და დანარჩენი საფუთავი საკუთვნოები, არაძვირფასი ლითონებისაგან:

8309 10 000 00

– გვირგვინა საცობები

8309 90

– დანარჩენი:

8309 90 100 00

– – მოსახუფი სახურავები ტყვიისაგან; მოსახუფი სახურავები ალუმინისაგან დიამეტრით 21 მმ-ზე მეტი

—

8309 90 900 00

– – დანარჩენი

—

—

მაჩვენებლიანი ფირნიშნები, დასახელებებით, მისამართებითა და ანალოგიური ფირნიშნები, ნომრები,
8310 00 000 00

ასოები და დანარჩენი სიმბოლოები არაძვირფასი ლითონებისაგან, 9405 სასაქონლო პოზიციის ნაწარმის
გარდა
მავთულები, წნელები, მილები, ფირფიტები, ელექტროდები და ანალოგიური ნაწარმი, არაძვირფასი
ლითონებისაგან ან ლითონების კარბიდებისაგან, დანაფარით ან გულარით საფლუსე მასალისაგან,

8311

გამოსაყენებელი დაბალტემპერატურული რჩილვისათვის, მაღალტემპერატურული რჩილვისათვის,
შედუღებისა ან ლითონების ან ლითონების კარბიდების დალექვისათვის; მავთულები და წნელები
არაძვირფასი

ლითონების

ლითონიზაციისათვის:

შეცხობილი

ფხვნილებისაგან,

გამოსაყენებელი

გაფრქვევით

—

8311 10 000 00
8311 20 000 00

–
–

ლითონების

ელექტროდები

დანაფარით,

გამოსაყენებელი

რკალური

მავთული

არაძვირფასი

ლითონებისაგან

გულარით,

გამოსაყენებელი

რკალური

ელექტროშედუღებისათვის
–

8311 30 000 00

არაძვირფასი

ელექტროშედუღებისათვის

წნელები

დანაფარით

და

მავთული

გულარით,

გამოსაყენებელი

—
—

დაბალტემპერატურული

რჩილვისათვის, მაღალტემპერატურული რჩილვისათვის ან აირული შედუღებისათვის, არაძვირფასი

—

ლითონებისაგან
8311 90 000 00

– დანარჩენი, ნაწილების ჩათვლით

—

კარი XVI
მანქანები, მოწყობილობები და მექანიზმები; ელექტროტექნიკური მოწყობილობები; მათი
ნაწილები; ბგერათჩამწერი და ბგერათაღმწარმოებელი აპარატურა, სატელევიზიო
გამოსახულებისა და ხმისჩამწერი და აღმწარმოებელი აპარატურა,მათი ნაწილები და საკუთნოები
შენიშვნები:
1. მოცემულ კარში არ ჩაირთვება:
ა) კონვეიერის ლენტები ან ამძრავი ღვედები ან ბელტინგი, 39-ე ჯგუფის პლასტამასებისა ან
ვულკანიზებული რეზინისაგან (სასაქონლო პოზიცია 4010); მოწყობილობები ან სხვა ნაწარმი,
გამოსაყენებელი მანქანებში, მექანიკურ ან ელექტრულ მოწყობილობებში ან სხვა ტექნიკური
მიზნებისათვის,

დამზადებული

ვულკანიზებული

რეზინისაგან,

გარდა

მყარი

რეზინისა

(სასაქონლო პოზიცია 4016);
ბ) ნატურალური ტყავისა ან კომპოზიციური ტყავის (სასაქონლო პოზიცია 4205) ან ბეწვეულის
(სასაქონლო პოზიცია 4303) ნაწარმი, გამოსაყენებელი მანქანებში, მექანიკურ მოწყობილობებში ან
სხვა ტექნიკური მიზნებისათვის;
გ) ბობინები, კოჭები, მასრები, კონუსები, გულარები, გილზები ან ანალოგიური მატარებლები
ნებისმიერი მასალისაგან (მაგალითად, 39, 40, 44 ან 48 ჯგუფი ან კარი XV);
დ) პერფობარათები ჟაკარდული ან ანალოგიური მანქანებისათვის (მაგალითად, 39 ან 48
ჯგუფი ან XV კარი);
ე) კონვეიერის ლენტები ან ამძრავი ღვედები ტექსტილის მასალებისაგან (სასაქონლო პოზიცია
5910) ან ტექნიკური დანიშნულების ტექსტილის სხვა ნაწარმი (სასაქონლო პოზიცია 5911);
ვ) 7102–7104 სასაქონლო პოზიციების ძვირფასი ან ნახევრადძვირფასი ქვები (ბუნებრივი,
სინთეზური ან რეკონსტრუირებული) ან 7116 სასაქონლო პოზიციის ნაწარმი, მთლიანად
შესრულებული ზემოთ აღნიშნული ქვებისაგან, გარდა ჩაუსმელი დამუშავებული საფირონებისა და
ალმასებისა ბგერათამრთმევების ნემსებისათვის (სასაქონლო პოზიცია 8522);
ზ) XVკარის მე-2 შენიშვნაში აღწერილი საერთო დანიშნულების ნაწილები არაძვირფასი
ლითონებისაგან (კარი XV) ან ანალოგიური საქონელი პლასტმასისაგან (ჯგუფი 39);
თ) საბურღი მილები (სასაქონლო პოზიცია 7304);
ი) ლითონის მავთულის ან ზოლის უსასრულო ლენტები (კარი XV);
კ) 82-ე ან 83-ე ჯგუფების ნაწარმი;
ლ) XVII კარის ნაწარმი;
მ) 90-ე ჯგუფის ნაწარმი;
ნ) ყველა სახის საათები და 91-ე ჯგუფის სხვა ნაწარმი;

ო) 8207 სასაქონლო პოზიციის საცვლელი სამუშაო ინსტრუმენტები ან ჯაგრისები, რომლებიც
წარმოადგენენ მანქანების ნაწილებს (სასაქონლო პოზიცია 9603); ანალოგიური საცვლელი
ინსტრუმენტები, კლასიფიცირებული იმ მასალის შესაბამისად, რომლისგანაც დამზადებულია
მათი მუშა ნაწილი (მაგალითად, 40, 42, 43, 45 ან 59 ჯგუფებში ან 6804 ან 6909 სასაქონლო
პოზიციაში);
პ) 95-ე ჯგუფის ნაწარმი; ან
ჟ) საწერი მანქანების ლენტები ან ანალოგიური ნაწარმი კოჭებით, კასეტებითა ან მათ გარეშე
(კლასიფიცირდება იმ მასალის შესაბამისად, რომლისგანაც ისინი დამზადებულია, ან 9612
სასაქონლო პოზიციაში, თუ ისინი გაჟღენთილია მელნით ან დამუშავებულია სხვა ხერხით
ანაბეჭდების მისაღებად) ან 9620 სასაქონლო პოზიციის მონოსაყრდენები, ორფეხები, სამფეხები და
ანალოგიური ნაწარმი.
2. მოცემული კარის 1 შენიშვნის, 84-ე ჯგუფის 1 შენიშვნისა და 85 ჯგუფის 1 შენიშვნის
დებულებების გათვალისწინებით, მანქანების ნაწილები (გარდა 8484, 8544, 8545, 8546 ან 8547
სასაქონლო პოზიციების ნაწარმის ნაწილებისა) კლასიფიცირდება შემდეგი წესების თანახმად:
ა) ნაწილები, რომლებიც შეადგენენ 84-ე ან 85-ე ჯგუფის სასაქონლო პოზიციაში შესულ
საქონელს (გარდა 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8487, 8503, 8522, 8529, 8538 და 8548 სასაქონლო
პოზიციებისა),

ნებისმიერ

შემთხვევაში

კლასიფიცირებული

უნდა

იქნენ

მათთვის

გათვალისწინებულ სასაქონლო პოზიციებში;
ბ) სხვა ნაწილები, რომლებიც განკუთვნილია მხოლოდ ან ძირითადად ერთი ტიპის
მანქანებთან ან იმავე სასაქონლო პოზიციის რიგ მანქანებთან გამოყენებისათვის (8479 და 8543
სასაქონლო პოზიციების მანქანების ჩათვლით), კლასიფიცირებული უნდა იქნენ ამ მანქანებთან
ერთად ან 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 ან 8538 სასაქონლო პოზიციებში, შესაბამისად.
ხოლო ნაწილები, რომლებიც თანაბრად ვარგისი არიან ძირითადად 8517 და 8525–8528 სასაქონლო
პოზიციების საქონელთან გამოყენებისათვის, კლასიფიცირდება 8517 სასაქონლო პოზიციაში;
გ) ყველა დანარჩენი ნაწილი კლასიფიცირდება 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 ან
8538 სასაქონლო პოზიციებში, შესაბამისად, ასევე, 8487 ან 8548 სასაქონლო პოზიციაში.
3. თუ კონტექსტში სხვაგვარად არ არის დათქმული, ორი არ მეტი მანქანისგან შემდგარი
კომბინირებული მანქანები, აწყობილი ერთ მთლიან მანქანად და სხვა მანქანაები, რომლებიც
განკუთვნილია ორი ან მეტი დამატებითი ან ალტერნატიული ფუნქციის შესასრულებლად,
კლასიფიცირებულ უნდა იქნეს იმ მანქანის ან ფუნქციის მიხედვით, რომელიც ამ ნაწარმისთვის
ძირითადია.
4. თუ მანქანა (მანქანათა კომბინაციის ჩათვლით) შედგება ცალკეული კომპონენტებისაგან
(იმისდა მიუხედავად არიან ისინი განლაგებული ცალცალკე თუ შეერთებული მილსადენებით,
ტრანსმისიული მოწყობილობებით, ელექტრული კაბელებითა ან სხვა მოწყობილობებით),
რომლებიც განკუთვნილია 84-ე ან 85-ე ჯგუფის ერთ-ერთი სასაქონლო პოზიციით მოცული,
მკაფიოდ განსაზღვრული ფუნქციების ერთობლივად შესასრულებლად, მაშინ ის კლასიფიცირდება
ამ განსაზღვრული ფუნქციის შესაბამის სასაქონლო პოზიციაში.
5. მოცემულ შენიშვნებში ტერმინი ,,მანქანა’’ აღნიშნავს ნებისმიერ მანქანას, მოწყობილობას,
მექანიზმს, აგრეგატს, დანადგარს, აპარატსა ან მოწყობილობას, რომელიც შედის 84-ე ან 85-ე
ჯგუფში.
დამატებითი შენიშვნა:

1.

მანქანების

აწყობისა

ან

მომსახურებისათვის

აუცილებელი

ინსტრუმენტები

კლასიფიცირებული უნდა იქნენ ამ მანქანებთან ერთად, თუ მათი იმპორტი წარმოებს ამ მანქანებთან
ერთად. შესაცვლელი ინსტრუმენტები, რომელთა იმპორტი წარმოებს მანქანებთან ერთად, აგრეთვე
კლასიფიცირებული უნდა იქნენ მათათან ერთად, თუ ინსტრუმენტები წარმოადგენენ მანქანების
ჩვეულებრივი მოწყობილობის ნაწილს და ჩვეულებრივ იყიდება მათთან ერთად.
2. საბაჟო ორგანოების მოთხოვნით, დეკლარანტმა დეკლარაციაში განცხადებული ცნობების
დამადასტურებლად

უნდა

წარმოადგინოს

ილუსტრირებული

დოკუმენტი

(მაგალითად,

ინსტრუქციები, პროსპექტები, ფურცლები კატალოგიდან, ფოტოგრაფია), რომელიც შეიცავს
მანქანების აღწერილობას, მათ დანიშნულებასა და ძირითად მახასიათებლებს, მაგრამ აწყობილი ან
აუწყობელი მანქანის შემთხვევაში კი – ასაწყობ სქემასა და სხვადასხვა სატვირთო ადგილების
შიგთავსის ჩამონათვალს.
3. დეკლარანტის განცხადებით და კომპეტენტური ორგანოების მიერ დადგენილი პირობების
დაცვით, ნომენკლატურის ძირითადი წესის 2(ა) ინტერპრეტაციის დებულებები აგრეთვე
გამოიყენება ცალკე პარტიებით შემოტანილი მანქანებისათვის.
ჯგუფი 84
ბირთვული რეაქტორები, ორთქლის ქვაბები (ბიოლერები), დანადგარები და მექანიკური
მოწყობილობები; მათი ნაწილები
შენიშვნები:
1. მოცემულ ჯგუფში არ ჩაირთვება:
ა) დოლაბები, სალესი ქვები ან 68-ე ჯგუფის სხვა ნაწარმი;
ბ) მოწყობილობები ან დანადგარები (მაგალითად, ტუმბოები) კერამიკული მასალებისაგან და
ნებისმიერი მასალისაგან დამზადებული მანქანებისა ან მოწყობილობების კერამიკული ნაწილები
(ჯგუფი 69);
გ)

მინის

ლაბორატორიული

ჭურჭელი

(სასაქონლო

პოზიცია

7017);

დანადგარები,

მოწყობილობები ან ტექნიკური დანიშნულების სხვა ნაკეთობები ან მათი ნაწილები მინისაგან
(სასაქონლო პოზიცია 7019 ან 7020);
დ) 7321 ან 7322 სასაქონლო პოზიციაში ჩართული ნაწარმი, ან ანალოგიური ნაწარმი სხვა
არაძვირფასი ლითონებისაგან (ჯგუფები 74–76 ან 78–81);
ე) 8508 სასაქონლო პოზიციის მტვერსასრუტები;
ვ) 8509 სასაქონლო პოზიციის საყოფაცხოვრებო ელექტრომექანიკური მოწყობილობები; 8525
სასაქონლო პოზიციის ციფრული ფოტოკამერები; ან
ზ) რადიატორები XVII კარის ნაწარმისთვის; ან
თ) ხელის მექანიკური ჯაგრისები იატაკის დასალაგებლად, ძრავის გარეშე (სასაქონლო
პოზიცია 9603).
2. XVI კარის მე-3 შენიშვნის და მოცემული ჯგუფის მე-9 შენიშვნის გათვალისწინებით,
მანქანები ან მოწყობილობები, რომლებიც პასუხობენ 8401–8424 სასაქონლო პოზიციებიდან ერთ ან
რამდენიმე სასაქონლო პოზიციაში ან 8486 სასაქონლო პოზიციაში მოცემულ აღწერილობას, და ამავე
დროს 8425–8480 სასაქონლო პოზიციებიდან ერთ ან რამდენიმე სასაქონლო პოზიციაში მოცემულ
აღწერილობას, კლასიფიცირებულ უნდა იქნეს წინა რიგის შესაბამის პოზიციაში ან 8486 სასაქონლო
პოზიციაში, გარემოებების გათვალისწინებით, და არა მეორე რიგში.
ამასთან, 8419 სასაქონლო პოზიციაში არ ჩაირთვება:

ა) თესლის აღმოსაცენებელი მოწყობილობები, ინკუბატორები ან ბრუდერები (სასაქონლო
პოზიცია 8436);
ბ) მარცვლის დასატენიანებელი მანქანები (სასაქონლო პოზიცია 8437);
გ) დიფუზიური აპარატები შაქრის შემცველი წვენის ამოსაღებად (სასაქონლო პოზიცია 8438);
დ) დანადგარი საფეიქრო ნართის, ქსოვილებისა ან მზა ტექსტილის ნაწარმის თერმული
დამუშავებისათვის (სასაქონლო პოზიცია 8451); ან
ე) დანადგარები და აგრეგატები განკუთვნილი მექანიკური დამუშავებისათვის, რომლის
დროსაც ტემპერატურის ცვლილება, მაშინაც კი, თუ ის აუცილებელია, წარმოადგენს დამხმარე
ფუნქციას.
8422 სასაქონლო პოზიციაში არ ჩაირთვება:
ა) საკერავი მანქანები ტომრებისა ან ანალოგიური ტარის შესაკერად (სასაქონლო პოზიცია
8452); ან
ბ) 8472 სასაქონლო პოზიციის საოფისე მოწყობილობა.
8424 სასაქონლო პოზიციაში არ ჩაირთვება:
(ა) საღებავჭავლური საბეჭდი მანქანები (სასაქონლო პოზიცია 8443);
(ბ)წყლის ჭავლით ჭრის დანადგარები (სასაქონლო პოზიცია 8456);
3. ნებისმიერი მასალის დასამუშავებელი ჩარხი, რომელიც პასუხობს 8456 სასაქონლო
პოზიციის აღწერილობას და იმავდროულად 8457–8461, 8464 ან 8465 სასაქონლო პოზიციების
აღწერილობას, ჩაირთვება 8456 სასაქონლო პოზიციაში.
4. 8457 სასაქონლო პოზიციაში ჩაირთვება მხოლოდ ლითონდამამუშავებელი ჩარხები,
სახარატოსაგან განსხვავებული (სახარატო მრავალმიზნობრივი ჩარხების ჩათვლით), რომლებსაც
შეუძლიათ სხვადასხვა ტიპის დამუშავების ოპერაციების შესრულება:
ა) ინსტრუმენტის ავტომატური გამოცვლით მჭიდედან ან მსგავსი მოწყობილობიდან,
დამუშავების პროგრამის შესაბამისად (დამამუშავებელი ცენტრები);
ბ) უძრავი ნამზადის შემთხვევაში მომუშავე სხვადასხვა დამამუშავებელი თავაკების
ერთდროული ან თანდათანობითი ავტომატური გამოყენებით (ერთპოზიციანი აგრეგატული
ჩარხები); ან
გ) ნამზადის ავტომატური გადაადგილებით სხვადასხვა დამამუშავებელ თავაკებთან
(მრავალპოზიციანი აგრეგატული ჩარხები).
5A. 8471 სასაქონლო პოზიციაში ტერმინი ,,გამომთვლელი მანქანები’’ აღნიშნავს მანქანებს,
რომელთაც შეუძლიათ:
(1)

პროგრამისა

ან

დამუშავების

პროგრამებისა

და,

სულ

მცირე,

პროგრამების

შესრულებისათვის საჭირო ინფორმაციის შენახვა;
(2) პროგრამის თავისუფლად შეცვლა მომხმარებლის მოთხოვნათა შესაბამისად;
(3) მომხმარებლის მიერ განსაზღვრული არითმეტიკული მოქმედებების შესრულება; და
(4) დამუშავების პროგრამის შესრულება ადამიანის ჩარევის გარეშე და, საჭიროების
შემთხვევაში, მისი შეცვლა დამუშავების პროცესში ლოგიკური გადაწყვეტილებების მიღების გზით.
5B. გამომთვლელი მანქანები შეიძლება შესრულებული იყოს სხვადასხვა რაოდენობის
ცალკეული ბლოკებისაგან შემდგარი სისტემების სახით.
5C. 5D და 5E შენიშვნაში მოყვანილი დებულებების გათვალისწინებით, ბლოკი უნდა
განიხილებოდეს, როგორც დასრულებული სისტემის ნაწილი, თუ ის აკმაყოფილებს ყველა შემდეგ
პირობას:
(1) მხოლოდ ან ძირითადად გამოიყენება გამოთვლით სისტემაში;

(2) მონაცემთა ცენტრალურ დამამუშავებელ ბლოკთან დაკავშირების საშუალების მქონე
უშუალოდ, ან ერთი ან რამდენიმე სხვა ბლოკის საშუალებით; და
(3) შეუძლია მიიღოს ან მიაწოდოს ინფორმაცია ისეთი ფორმით (კოდები ან სიგნალები),
რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნეს სისტემის მიერ.
გამომთვლელი მანქანების ცალკე წარმოდგენილი ბლოკები ჩაირთვება 8471 სასაქონლო
პოზიციაში.
პრინტერები, კლავიატურა, X–Y საკოორდინატო შემყვანი მოწყობილობები და მონაცემთა
შენახვის ბლოკები დისკოებზე, რომლებიც აკმაყოფილებენ ზემოთ მოყვანილ 5C „(2)“ და „(3)“
შენიშვნების პირობებს, ყველა შემთხვევაში უნდა განიხილებოდნენ როგორც 8471 სასაქონლო
პოზიციის ბლოკები.
5D.

8471

სასაქონლო

პოზიციაში

არ

ჩაირთვება

ცალკე

წარმოდგენილი

შემდეგი

მოწყობილობები, იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ისინი აკმაყოფილებენ ზემოთ მოყვანილი 5C შენიშვნის
ყველა პირობებს:
(1) პრინტერები, ასლგადამღები აპარატები, ფაქსის აპარატები, კომბინირებული ან
არაკომბინირებული;
(2) აპარატები ხმის, გამოსახულების ან სხვა მონაცემთა გადასაცემად ან მისაღებად, სადენიან
ან უსადენო კავშირის ქსელში (მაგალითად, ლოკალურ ან გლობალურ ქსელში), კომუნიკაციის
უზრუნველმყოფელი აპარატების ჩათვლით;
(3) ხმამაღლამოლაპარაკეები და მიკროფონები;
(4) სატელევიზიო კამერები, ციფრული ფოტოკამერები და ვიდეოკამერები;
(5) მონიტორები და პროექტორები, რომლებიც შეუთავსებელი სატელევიზიო მიმღებ
აპარატებთან.
5E. მანქანები, თავის შემადგენლობაში გამომთვლელი მანქანების შემცველი ან მათთან ერთად
მომუშავე, რომლებიც ასრულებენ სპეციფიკურ, ინფორმაციის დამუშავებისაგან განსხვავებულ
ფუნქციებს. ჩაირთვება სასაქონლო პოზიციებში მათი სპეციფიკური ფუნქციების შესაბამისად ან,
თუ ეს შესაძლებელია სხვა სასაქონლო პოზიციებში (,,დანარჩენი’’).
6. 8482 სასაქონლო პოზიციაში, inter alia, ჩაირთვება ფოლადის გაპრიალებული ბურთულები,
რომელთა მაქსიმალური და მინიმალური დიამეტრი არ განსხვავდება ნომინალური დიამეტრისაგან
1%-ზე მეტით ან 0,05 მმ-ზე მეტით, იმისდა მიხედვით, თუ რომელია ნაკლები.
ფოლადის სხვა ბურთულები ჩაირთვება 7326 სასაქონლო პოზიციაში.
7. მანქანა, რომელიც გამოიყენება ერთზე მეტი მიზნისათვის, კლასიფიკაციის დროს უნდა
განიხილებოდეს ისე, თითქოს მისი ძირითადი დანიშნულება წარმოადგენს ერთადერთს.
მოცემული ჯგუფის 2 შენიშვნისა და XVI კარის 3 შენიშვნის დებულებათა გათვალისწინებით,
მანქანა, რომლის ძირითადი დანიშნულება არ არის აღწერილი არც ერთ სასაქონლო პოზიციაში, ან
მანქანა, რომლის დანიშნულებებიდან არც ერთი არ წარმოადგენს ძირითადს, კლასიფიცირდება
8479 სასაქონლო პოზიციაში, თუ კონტექსტში არ აღინიშნება სხვა რამე. 8479 სასაქონლო პოზიციაში
ჩაირთვება აგრეთვე ლითონური მავთულისაგან, ტექსტილის ნართისაგან ან სხვა მასალებისაგან ან
ასეთი მასალების კომბინაციებისაგან თოკებისა ან გვარლების დამამზადებელი მანქანები
(მაგალითად, შემგრეხი მანქანები).
8.

8470

სასაქონლო

პოზიციაში

ტერმინი

,,ჯიბის’’

გამოიყენება

მხოლოდ

ისეთი

მოწყობილობების მიმართ, რომელთა ზომები არ აღემატება 170 მმ X 100 მმ X 45 მმ.
9A. 85-ე ჯგუფის 9(ა) და 9(ბ) შენიშვნები გამოიყენება ასევე ტერმინების – ,,ნახევარგამტარული
ხელსაწყოები’’ და ,,ელექტრონული ინტეგრალური სქემები’’, მიმართ შესაბამისად, როგორც

გამოყენებულს მოცემულ შენიშვნაში და 8486 სასაქონლო პოზიციაში. მაგრამ მოცემულ შენიშვნაში
და 8486 სასაქონლო პოზიციაში ტერმინი ,,ნახევარგამტარული ხელსაწყოები’’ ასევე ვრცელდება
ფოტომგრძნობიარე ნახევარგამტარულ ხელსაწყოებზე და შუქგამომსხივარ დიოდებზე.
9B. მოცემულ შენიშვნაში და 8486 სასაქონლო პოზიციაში ტერმინი ,,დისპლეის ბრტყელი
პანელების წარმოება’’ ვრცელდება ფუძეებისაგან ბრტყელი პანელების დამზადებაზე. ის არ
ვრცელდება

შუშის

წარმოებაზე

ან

საბეჭდი

პლატების

ან

სხვა

ელექტრონული

კომპონენტებისცბრტყელ პანელებზე მონტაჟზე. ტერმინი ‘‘დისპლეის ბრტყელი პანელი’’ უარ
ვრცელდება ელექტრონულ-სხივური მილაკების ტექნოლოგიაზე.ლ
9C. 8486 სასაქონლო პოზიციაში ჩართულია მანქანები და აპარატურა, მხოლოდ ან ძირითადად
გამოყენებული
ა) ოპტიკური ხელსაწყოების შემნიღბავი შრეების ან ბადეების წარმოებაში ან მათში
დეფექტების გამოსწორებაში;
ბ) ნახევარგამტარიან ხელსაწყოების ან ელექტრონულ ინტეგრალური სქემების აწყობაში;
ბულების, ფირფიტების, ნახევარგამტარიან ხელსაწყოების, ელექტრონულ ინტეგრალურ სქემების
და

დისპლეის

ბრტყელი

პანელების

ასაწევად,

მანიპულირებისათვის,

ჩატვირთვის

ან

გადმოტვირთვისათვის.
9D. XVI კარის შენიშვნა 1-ის და 84-ე ჯგუფის შენიშვნა 1-ის შესაბამისად მანქანები და
აპარატურა, რომელიც შეესაბამება 8486 პოზიციის აღწერილობას, ჩართულია მხოლოდ და მხოლოდ
ნომენკლატურის აღნიშნულ სასაქონლო პოზიციაში.
შენიშვნები სუბპოზიციებისათვის:
1. 8465 20 სუბპოზიციის მიზნებისთვის ტერმინი „ცენტრები დამამუშავებელი“ გამოიყენება
მხოლოდ ხის, კორპის, ძვლის, მყარი რეზინის, პლასტმასის ან მსგავსი მყარი მასალების
დამამუშავებელი ჩარხების მიმართ, რომელთაც დამუშავების პროგრამის შესაბამისად შეუძლიათ
შეასრულონ მექანიკური დამუშავვების რიგი ოპერაციები, მჭიდიდან ან მსგავსი სათავსოდან
ინსტრუმენტის ავტუმატურად შეცვლის მეშვეობით.
2. 8471 49 სუბპოზიციაში ტერმინი ,,სისტემები’’ აღნიშნავს გამომთვლელ მანქანებს, რომელთა
ბლოკები აკმაყოფილებს 84-ე ჯგუფის 5С შენიშვნის მოთხოვნებს და რომლებიც შეიცავენ სულ
მცირე, მონაცემთა დამუშავების ცენტრალურ ბლოკს, ერთ შეყვანის ბლოკს (მაგალითად
კლავიატურა ან სკანერი) და ერთ გამომყვან ბლოკს (მაგალითად, დისპლეი ან პრინტერი).
3. 8481 20 სასაქონლო სუბპოზიციის მიზნებისთვის ტერმინი „სარქველები
ზეთჰიდრავლიკური ან პნევმატური ტრანსმისიებისათვის“ ნიშნავს სარქველებს, რომლებიც
სპეციალურად გამოიყენება ჰიდრავლიკურ ან პნევმატურ სისტემებში „ჰიდრავლიკური ენერგიის“
გადასაცემად , სადაც ენერგიის წყარო მიეწოდება შეკუმშული სითხეების ფორმებად (სითხე ან
აირი). ეს სარქველები შეიძლება იყოს ნებისმიერი ტიპის (მაგალითად, წნევის შემცირების ტიპის,
შემოწმების ტიპის). 8481 20 სუბპოზიციას გააჩნია უპირატესობა 8481 სასაქონლო პოზიციის ყველა
დანარჩენ სუბპოზიციის მიმართ.
4. 8482 40 სუბპოზიციაში ჩაირთვება მხოლოდ საკისრები ცილინდრული გორგოლაჭებით,
რომელთა დიამეტრი არ აღემატება 5 მმ-ს, ხოლო მათი სიგრძე სულ ცოტა სამჯერ აღემატება მის
დიამეტრს. გორგოლაჭების ბოლოები შეიძლება იყოს მომრგვალებული.
დამატებითი შენიშვნები:
1. 8407 10 და 8409 10 სუბპოზიციებში ტერმინი ,,საავიაციო ძრავები’’ აღნიშნავს მხოლოდ იმ
ძრავებს, რომლებიც განკუთვნილი არიან საჰაერო ან მზიდ ხრახნთან ერთად გამოსაყენებლად.

2.

8471

70 300

სუბპოზიციაში

აგრეთვე

მოწყობილობები,

რომლებიც

წარმოადგენენ

მოწყობილობებს,

რომლებიც

განკუთვნილია

ჩაირთვება

კომპაქტ-დისკების

გამომთვლელი

CD-ROM-ის,

მანქანების

იმ

ამოკითხვის
დამხსომებელ

აუდიოკომპაქტ-დისკებისა

და

ფოტოკომპაქტ-დისკების სიგნალების ამოსაკითხავად ან ჩართვა/სტოპ ღილაკს.
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

8401

ბირთვული რეაქტორები; თბოგამომყოფი ელემენტები (თგელი) ბირთვული რეაქტორებისათვის,
დაუსხივებელი; იზოტოპების გამყოფი მოწყობილობები და დანადგარები:

8401 10 000 00

– ბირთვული რეაქტორები

8401 20 000 00

– იზოტოპების გამყოფი მოწყობილობები, დანადგარები და მათი ნაწილები

8401 30 000 00

– თბოგამომყოფი ელემენტები (თგელი), დაუსხივებელი

8401 40 000 00

– ბირთვული რეაქტორების ნაწილები

—
—
ცალი
—

ორთქლის ქვაბები ან სხვა ორთქლმწარმოებელი ქვაბები (ცენტრალური გათბობის წყლის ქვაბების გარდა,
8402

რომლებსაც აგრეთვე შეუძლიათ დაბალი წნევის ორთქლის წარმოება); წყლის ქვაბები ორთქლის
გადამეტსახურებლებით:
– ორთქლის ქვაბები ან სხვა ორთქლმწარმოებელი ქვაბები:

8402 11 000 00

– – წყალმილა ქვაბები მწარმოებლობით მეტი, ვიდრე 45ტ ორთქლი საათში

—

8402 12 000 00

– – წყალმილა ქვავები მწარმოებლობით არაუმეტეს, ვიდრე 45 ტ ორთქლი საათში

—

8402 19

– – ორთქლმწარმოებელი ქვაბები დანარჩენი, კომბინირებულების ჩათვლით:

8402 19 100 00

– – – კვამლსაწვავი ქვაბები

—

8402 19 900 00

– – – დანარჩენი

—

8402 20 000 00

– ორთქლის გადამეტსახურებელი ქვაბები

—

8402 90 000 00

– ნაწილები

—

8403

ცენტრალური გათბობის ქვაბები, გარდა 8402 სასაქონლო პოზიციის ქვაბებისა:

8403 10

– ქვაბები:

8403 10 100 00

– – თუჯის სხმულისაგან

—

8403 10 900 00

– – დანარჩენი

—

8403 90

– ნაწილები:

8403 90 100 00

– – თუჯის სხმულისაგან

—

8403 90 900 00

– – დანარჩენი

—

დამხმარე მოწყობილობები 8402 ან 8403 სასაქონლო პოზიციის ქვაბებთან გამოსაყენებელი (მაგალითად,
8404

ეკონომაიზერები, გადამეტსახურებლები, მურსაქრევები, აირის რეკუპერატორები); კონდენსატორები
ორთქლწყლიანი ან ორთქლის სხვა ძალოვანი დანადგარებისათვის:

8404 10 000 00

– დამხმარე მოწყობილობა 8402 ან 8403 სასაქონლო პოზიციის ქვაბებთან გამოსაყენებელი

—

8404 20 000 00

– კონდენსატორები ორთქლწყლიანი ან სხვა ორთქლძალური დანადგარებისათვის

—

8404 90 000 00

– ნაწილები

—

8405

აირგენერატორები ან წყალაირის გენერატორები გამწმენდი დანადგარებით ან მათ გარეშე; აცეტილენის
აირგენერატორები და ანალოგიური აირგენერატორები გამწმენდი მოწყობილობებით ან მათ გარეშე:
– აირგენერატორები ან წყალაირის გენერატორები გამწმენდი მოწყობილობებით ან მათ გარეშე;

8405 10 000 00

აცეტილენის აირგენერატორები და ანალოგიური აირგენერატორები გამწმენდი მოწყობილობებით ან მათ

—

გარეშე
8405 90 000 00

– ნაწილები

8406

ტურბინები წყლის ორთქლზე და ორთქლის ტურბინები დანარჩენი:

8406 10 000 00

– ტურბინები გემების ძალური დანადგარებისათვის

—

—

– ტურბინები დანარჩენი:
8406 81 000 00

– – სიმძლავრით 40 მვტ-ზე მეტი

—

8406 82 000 00

– – სიმძლავრით არაუმეტეს 40 მვტ-ისა

—

8406 90

– ნაწილები:

8406 90 100 00

– – სტატორის ფრთები, როტორები და მათი ფრთები

—

8406 90 900 00

– – დანარჩენი

—

8407

შიგაწვის ძრავები ნაპერწკლოვანი ანთებით, დგუშის ბრუნვითი ან უკუქცევით-წინსვლითი მოძრაობით:

8407 10 00

– საავიაციო ძრავები:

8407 10 000 01

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8407 10 000 09

– – დანარჩენი

ცალი

– გემების ძალური დანადგარები:
8407 21

– – საკიდი:

8407 21 100 00

– – – ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით არაუმეტეს 325 სმ3-ისა

ცალი

– – – ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით 325 სმ3-ზე მეტი:
8407 21 910 00

– – – – სიმძლავრით არაუმეტეს 30 კვტ-ისა

ცალი

8407 21 990 00

– – – – სიმძლავრით 30 კვტ-ზე მეტი

ცალი

8407 29 000 00

– – დანარჩენი

ცალი

– ძრავები დგუშის უკუქცევით-წინსვლითი მოძრაობით, 87 ჯგუფის სატრანსპორტო საშუალებებში
მოქმედებაში მოსაყვანად გამოსაყენებელი:
8407 31 000 00

– – ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით არაუმეტეს 50 სმ3-ისა

8407 32

– – ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით 50 სმ3-ზე მეტი, მაგრამ არაუმეტეს 250 სმ3-ისა:

ცალი

8407 32 100 00

– – – ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით 50 სმ3-ზე მეტი, მაგრამ არაუმეტეს 125 სმ3-ისა

ცალი

8407 32 900 00

– – – ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით 125 სმ3-ზე მეტი, მაგრამ არაუმეტეს 250 სმ3-ისა

ცალი

8407 33

– – ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით 250 სმ3-ზე მეტი, მაგრამ არაუმეტეს 1000 სმ3-ისა:

8407 33 200 00

– – – ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით 250 სმ3-ზე მეტი, მაგრამ არაუმეტეს 500 სმ3-ისა

ცალი

8407 33 800 00

– – – ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით 500 სმ3-ზე მეტი, მაგრამ არაუმეტეს 1000 სმ3-ისა

ცალი

8407 34

– – ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით 1000 სმ3-ზე მეტი:
– – – სამრეწველო აწყობისათვის: 8701 10 სუბპოზიციის გვერდით მიმავალი მძღოლის მიერ მართული

8407 34 100 00

ტრაქტორების; 8703 სასაქონლო პოზიციის ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებების; 8704 სასაქონლო
პოზიციის ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებებისა ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით 2800 სმ3-

ცალი

ზე ნაკლები; 8705 სასაქონლო პოზიციის ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებების
– – – დანარჩენი:
8407 34 300 00

– – – – ნახმარი

ცალი

– – – – ახალი, ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით:
8407 34 910 00

– – – – – არაუმეტეს 1500 სმ3-ისა

ცალი

8407 34 990 00

– – – – – 1500 სმ3 -ზე მეტი

ცალი

8407 90

– ძრავები დანარჩენი:

8407 90 100 00

– – ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით არაუმეტეს 250 სმ3-ისა

ცალი

– – ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით 250 სმ3-ზე მეტი:
– – – სამრეწველო აწყობისათვის: 8701 10 სუბპოზიციის გვერდით მიმავალი მძღოლის მიერ მართული
8407 90 500 00

ტრაქტორების; 8703 სასაქონლო პოზიციის ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებების; 8704 სასაქონლო
პოზიციის ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებებისა ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით 2800 სმ3-

ცალი

ზე ნაკლები; 8705 სასაქონლო პოზიციის ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებების
– – – დანარჩენი:
8407 90 800 00

– – – – სიმძლავრით არაუმეტეს 10 კვტ-ისა

ცალი

8407 90 900 00

– – – – სიმძლავრით 10 კვტ-ზე მეტი

ცალი

8408

შიგაწვის ძრავები დგუშიანი შეკუმშვისგან აალებით (დიზელები ან ნახევრადდიზელები):

8408 10

– ძრავები გემების ძალური დანადგარებისათვის:
– – ნახმარი:

8408 10 110 00
8408 10 190 00

– – – 8901–8906 სასაქონლო პოზიციების საზღვაო გემებისათვის, 8904 00 10 ქვესუბპოზიციის ბუქსირებისა
და 8906 10 00 ქვესუბპოზიციის სამხედრო გემებისათვის
– – – დანარჩენი
– – ახალი, სიმძლავრით:

ცალი
ცალი

– – – არაუმეტეს 50 კვტ-ისა:
8408 10 230 00
8408 10 270 00

– – – – 8901–8906 სასაქონლო პოზიციების საზღვაო გემებისათვის, 8904 00 10 ქვესუბპოზიციის
ბუქსირებისა და 8906 10 00 ქვესუბპოზიციის სამხედრო გემებისათვის
– – – – დანარჩენი

ცალი
ცალი

– – – 50 კვტ-ზე მეტი, მაგრამ არაუმეტეს 100 კვტ-ისა:
8408 10 310 00
8408 10 390 00

– – – – 8901–8906 სასაქონლო პოზიციების საზღვაო გემებისათვის, 8904 00 10 ქვესუბპოზიციის
ბუქსირებისა და 8906 10 00 ქვესუბპოზიციის სამხედრო გემებისათვის
– – – – დანარჩენი

ცალი
ცალი

– – – 100 კვტ-ზე მეტი, მაგრამ არაუმეტეს 200 კვტ-ისა:
8408 10 410 00
8408 10 490 00

– – – – 8901–8906 სასაქონლო პოზიციების საზღვაო გემებისათვის, 8904 00 10 ქვესუბპოზიციის
ბუქსირებისა და 8906 10 00 ქვესუბპოზიციის სამხედრო გემებისათვის
– – – – დანარჩენი

ცალი
ცალი

– – – 200 კვტ-ზე მეტი, მაგრამ არაუმეტეს 300 კვტ-ისა:
8408 10 510 00
8408 10 590 00

– – – – 8901–8906 სასაქონლო პოზიციების საზღვაო გემებისათვის, 8904 00 10 ქვესუბპოზიციის
ბუქსირებისა და 8906 10 00 ქვესუბპოზიციის სამხედრო გემებისათვის
– – – – დანარჩენი

ცალი
ცალი

– – – 300 კვტ-ზე მეტი, მაგრამ არაუმეტეს 500 კვტ-ისა:
8408 10 610 00
8408 10 690 00

– – – – 8901–8906 სასაქონლო პოზიციების საზღვაო გემებისათვის, 8904 00 10 ქვესუბპოზიციის
ბუქსირებისა და 8906 10 00 ქვესუბპოზიციის სამხედრო გემებისათვის
– – – – დანარჩენი

ცალი
ცალი

– – – 500 კვტ-ზე მეტი, მაგრამ არაუმეტეს 1000 კვტ-ისა:
8408 10 710 00
8408 10 790 00

– – – – 8901–8906 სასაქონლო პოზიციების საზღვაო გემებისათვის, 8904 00 10 ქვესუბპოზიციის
ბუქსირებისა და 8906 10 00 ქვესუბპოზიციის სამხედრო გემებისათვის
– – – – დანარჩენი

ცალი
ცალი

– – – 1000 კვტ-ზე მეტი, მაგრამ არაუმეტეს 5000 კვტ-ისა:
8408 10 810 00
8408 10 890 00

– – – – 8901–8906 სასაქონლო პოზიციების საზღვაო გემებისათვის, 8904 00 10 ქვესუბპოზიციის
ბუქსირებისა და 8906 10 00 ქვესუბპოზიციის სამხედრო გემებისათვის
– – – – დანარჩენი

ცალი
ცალი

– – – 5000 კვტ-ზე მეტი:
8408 10 910 00

– – – – 8901–8906 სასაქონლო პოზიციების საზღვაო გემებისათვის, 8904 00 10 ქვესუბპოზიციის
ბუქსირებისა და 8906 10 00 ქვესუბპოზიციის სამხედრო გემებისათვის

8408 10 990 00

– – – – დანარჩენი

8408 20

– ძრავები, 87 ჯგუფის სატრანსპორტო საშუალებების მოქმედებაში მოსაყვანად გამოსაყენებელი:

ცალი
ცალი

– – სამრეწველო აწყობისათვის: 8701 10 სუბპოზიციის გვერდით მიმავალი მძღოლის მიერ მართული
8408 20 100 00

ტრაქტორების; 8703 სასაქონლო პოზიციის ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებების; 8704 სასაქონლო
პოზციის ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით 2500 სმ3-ზე ნაკლები; 8705 სასაქონლო პოზიციის

ცალი

ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებების
– – დანარჩენი:
– – – სოფლის მეურნეობის ან სატყეო მეურნეობის ბორბლიანი ტრაქტორებისათვის, სიმძლავრით:
8408 20 310 00

– – – – არაუმეტეს 50 კვტ-ისა

ცალი

8408 20 350 00

– – – – 50 კვტ-ზე მეტი, მაგრამ არაუმეტეს 100 კვტ-ისა

ცალი

8408 20 370 00

– – – – 100 კვტ-ზე მეტი

ცალი

– – – 87 ჯგუფის სხვა სატრანსპორტო საშუალებებისათვის, სიმძლავრით:
8408 20 510 00

– – – – არაუმეტეს 50 კვტ-ისა

ცალი

8408 20 550 00

– – – – 50 კვტ-ზე მეტი, მაგრამ არაუმეტეს 100 კვტ-ისა

ცალი

8408 20 570 00

– – – – 100 კვტ-ზე მეტი, მაგრამ არაუმეტეს 200 კვტ-ისა

ცალი

8408 20 990 00

– – – – 200 კვტ-ზე მეტი

ცალი

8408 90

– ძრავები დანარჩენი:

8408 90 001 00

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8408 90 210 00

– – სალიანდაგო ტრანსპორტისათვის

ცალი

– – დანარჩენი:

8408 90 270 00

– – – ნახმარი

ცალი

– – – ახალი, სიმძლავრით:
8408 90 410 00

– – – – არაუმეტეს 15 კვტ-ისა

ცალი

8408 90 430 00

– – – – 15 კვტ-ზე მეტი, მაგრამ არაუმეტეს 30 კვტ-ისა

ცალი

8408 90 450 00

– – – – 30 კვტ-ზე მეტი, მაგრამ არაუმეტეს 50 კვტ-ისა

ცალი

8408 90 470 00

– – – – 50 კვტ-ზე მეტი, მაგრამ არაუმეტეს 1000 კვტ-ისა

ცალი

8408 90 610 00

– – – – 100 კვტ-ზე მეტი, მაგრამ არაუმეტეს 200 კვტ-ისა

ცალი

8408 90 650 00

– – – – 200 კვტ-ზე მეტი, მაგრამ არაუმეტეს 300 კვტ-ისა

ცალი

8408 90 670 00

– – – – 300 კვტ-ზე მეტი, მაგრამ არაუმეტეს 500 კვტ-ისა

ცალი

8408 90 810 00

– – – – 500 კვტ-ზე მეტი, მაგრამ არაუმეტეს 1000 კვტ-ისა

ცალი

8408 90 850 00

– – – – 1000 კვტ-ზე მეტი, მაგრამ არაუმეტეს 5000 კვტ-ისა

ცალი

8408 90 890 00

– – – – 5000 კვტ-ზე მეტი

ცალი

8409

ნაწილები, მხოლოდ ან ძირითადად განკუთვნილი 8407 ან 8408 სასაქონლო პოზიციის ძრავებისათვის:

8409 10 00

– საავაციო ძრავებისათვის:

8409 10 000 01

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის განკუთვნილი ძრავებისათვის

—

8409 10 000 09

– – დანარჩენი

—

– დანარჩენი:
8409 91 000 00

– – მხოლოდ ან ძირითადად განკუთვნილი დგუშიანი შიდაწვის ძრავებისათვის ნაპერწკლოვანი ანთებით

—

8409 99 000 00

– – დანარჩენი

—

8410

ჰიდროტურბინები, წყლის ბორბლები და მათი რეგულატორები:
– ჰიდრავლიკური ტურბინები და წყლის ბორბლები:

8410 11 000 00

– – სიმძლავრით არაუმეტეს 1000 კვტ-ისა

—

8410 12 000 00

– – სიმძლავრით 1000 კვტ-ზე მეტი, მაგრამ არაუმეტეს 10 000 კვტ-ისა

—

8410 13 000 00

– – სიმძლავრით 10 000 კვტ-ზე მეტი

—

8410 90 000 00

– ნაწილები, რეგულატორების ჩათვლით

—

8411

ძრავები ტურბორეაქტიული და ტურბოხრახნიანი, აირის ტურბინები დანარჩენი:
– ძრავები ტურბორეაქტიული:

8411 11 00

– – წევის ძალით არაუმეტეს 25 კნ-ისა:

8411 11 000 01

– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8411 11 000 09

– – – დანარჩენი

ცალი

8411 12

– – წევის ძალით 25 კნ-ზე მეტი:

8411 12 000 01

– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8411 12 100 00

– – – წევის ძალით 25 კნ-ზე მეტი, მაგრამ არაუმეტეს 44 კნ-ისა

ცალი

8411 12 300 00

– – – წევის ძალით 44 კნ-ზე მეტი, მაგრამ არაუმეტეს 132 კნ-ისა

ცალი

8411 12 800 00

– – – წევის ძალით 132 კნ-ზე მეტი

ცალი

– ტურბოხრახნიანი ძრავები:
8411 21 00

– – სიმძლავრით არაუმეტეს 1100 კვტ-ისა:

8411 21 000 01

– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8411 21 000 09

– – – დანარჩენი

ცალი

8411 22

– – სიმძლავრით 1100 კვტ-ზე მეტი:

8411 22 000 01

– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8411 22 200 00

– – – სიმძლავრით 1100 კვტ-ზე მეტი, მაგრამ არაუმეტეს 3730 კვტ-ისა

ცალი

8411 22 800 00

– – – სიმძლავრით 3730 კვტ-ზე მეტი

ცალი

– აირის ტურბინები დანარჩენი:
8411 81 00

– – სიმძლავრით არაუმეტეს 5000კვტ-ისა:

8411 81 000 01

– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8411 81 000 09

– – – დანარჩენი

ცალი

8411 82

– – სიმძლავრით 5000 კვტ-ზე მეტი:

8411 82 000 01

– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8411 82 200 00

– – – სიმძლავრით 5000 კვტ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 20 000 კვტ-ისა

ცალი

8411 82 600 00

– – – სიმძლავრით 20 000 კვტ-ზე მეტი, მაგრამ არაუმეტეს 50 000 კვტ-ისა

ცალი

8411 82 800 00

– – – სიმძლავრით 50 000 კვტ-ზე მეტი

ცალი

– ნაწილები:
8411 91 00

– – ტურბორეაქტიური და ტურბოხრახნიანი ძრავების:

8411 91 000 01

– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

8411 91 000 09

– – – დანარჩენი

—

8411 99 00

– – დანარჩენი:

8411 99 000 01

– – – აირის ტურბინების, სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

8411 99 000 09

– – – დანარჩენი

—

8412

ძრავები და ძალოვანი დანადგარები დანარჩენი:

8412 10 00

– რეაქტიური ძრავები, ტურბორეაქტიულის გარდა:

8412 10 000 01

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8412 10 000 09

– – დანარჩენი

ცალი

– ძალოვანი დანადგარები და ჰიდრავლიკური ძრავები:
8412 21

– – წრფივი მოქმედების (ცილინდრები):

8412 21 000 01

– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

8412 21 200 00

– – – ჰიდრავლიკური სისტემები

—

8412 21 800 00

– – – დანარჩენი

—

8412 29

– – დანარჩენი:

8412 29 000 01

– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

8412 29 200 00

– – – ჰიდრავლიკური სისტემები

—

– – – დანარჩენი:
8412 29 810 00

– – – – ჰიდრავლიკური ძალური ძრავები

—

8412 29 890 00

– – – – დანარჩენი

—

– ძალური დანადგარები და პნევმატური ძრავები:
8412 31 00

– – ხაზოვანი მოქმედების (ცილინდრები):

8412 31 000 01

– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

8412 31 000 09

– – – დანარჩენი

—

8412 39 00

– – დანარჩენი:

8412 39 000 01

– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

8412 39 000 09

– – – დანარჩენი

—

8412 80

– დანარჩენი:

8412 80 100 00

– – ძალური ძრავები წყლის ორთქლზე ან ორთქლისა, დანარჩენი

8412 80 80

– – დანარჩენი:

8412 80 800 01

– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

8412 80 800 09

– – – დანარჩენი

—

8412 90

– ნაწილები:

8412 90 000 01

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

8412 90 200 00

– – რეაქტიული ძრავებისა, ტურბორეაქტიულების გარდა

—

8412 90 400 00

– – ჰიდრავლიკური ძალური მოწყობილობებისა და ძრავების

—

8412 90 800 00

– – დანარჩენი

—

8413

სითხის ტუმბოები ხარჯსაზომებითა ან მათ გარეშე; სითხის საწეველები:

—

– ტუმბოები, ხარჯსაზომიანი ან რომლებშიც გათვალისწინებულია მათი დაყენება:
8413 11 000 00

– – ტუმბოები საწვავსაპოხი მასალებისათვის, გასამართ სადგურებსა და ფარეხებში გამოსაყენებელი

ცალი

8413 19 00

– – დანარჩენი:

8413 19 000 01

– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8413 19 000 09

– – – დანარჩენი

ცალი

8413 20 00

– ხელის ტუმბოები, 8413 11 ან 8413 19 სუბპოზიციების ტუმბოების გარდა:

8413 20 000 01

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8413 20 000 09

– – დანარჩენი

ცალი

8413 30

– სათბობის, ზეთების ან გამაგრილებელი სითხის ტუმბოები შიგაწვის ძრავებისათვის:

8413 30 000 01

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8413 30 200 00

– – სათბობის ტუმბოები

ცალი

8413 30 800 00

– – დანარჩენი

ცალი

8413 40 000 00

– ბეტონსატუმბები

ცალი

8413 50

– ტუმბოები მოცულობითი უკუქცევით-წინსვლითი დანარჩენი:

8413 50 000 01

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8413 50 200 00

– – ჰიდრავლიკური აგრეგატები

—

8413 50 400 00

– – მადოზირებელი ტუმბოები

ცალი

– – დანარჩენი:
– – – დგუშიანი ტუმბოები:
8413 50 610 00

– – – – ჰიდრავლიკური ძალოვანი

ცალი

8413 50 690 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

8413 50 800 00

– – – დანარჩენი

ცალი

8413 60

– ტუმბოები მოცულობითი როტორული დანარჩენი:

8413 60 000 01

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8413 60 200 00

– – ჰიდრავლიკური აგრეგატები

—

– – დანარჩენი:
– – – კბილანა ტუმბოები:
8413 60 310 00

– – – – ჰიდრავლიკური ძალური

ცალი

8413 60 390 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

– – – ტუმბოები ფირფიტოვანი:
8413 60 610 00

– – – – ჰიდრავლიკური ძალური

ცალი

8413 60 690 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

8413 60 700 00

– – – ხრახნიანი ტუმბოები

ცალი

8413 60 800 00

– – – დანარჩენი

ცალი

8413 70

– ცენტრიდანული ტუმბოები დანარჩენი:

8413 70 000 01

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

– – ჩაყვინთული ტუმბოები:
8413 70 210 00

– – – ერთსაფეხურიანი

8413 70 290 00

– – – მრავალსაფეხურიანი

8413 70 300 00

–

–

ტუმბოები

ჰერმეტული

ცალი
ცალი
ცენტრიდანული

გამახურებელი

სისტემებისა

და

ცხელი

მომარაგებისათვის

წყლის

ცალი

– – დანარჩენი, გამოსაშვები მილყელის დიამეტრით:
8413 70 350 00

– – – არაუმეტეს 15 მმ-ისა

ცალი

– – – 15 მმ-ზე მეტი:
8413 70 450 00

– – – – ტუმბოები არხიანი, ცენტრიდანული და გრიგალური ტუმბოები (გვერდითი არხებით)

ცალი

– – – – ტუმბოები რადიალური ჭავლით:
– – – – – ერთსაფეხურიანი:
– – – – – – ერთადერთი შემავალი მუშა ბორბლით:
8413 70 510 00

– – – – – – – მონობლოკიანი

ცალი

8413 70 590 00

– – – – – – – დანარჩენი

ცალი

8413 70 650 00

– – – – – – ერთზე მეტი შემავალი მუშა ბორბლით

ცალი

8413 70 750 00

– – – – – მრავალსაფეხურიანი

ცალი

– – – – ცენტრიდანული ტუმბოები დანარჩენი:
8413 70 810 00

– – – – – ერთსაფეხურიანი

ცალი

8413 70 890 00

– – – – – მრავალსაფეხურიანი

ცალი

– დანარჩენი ტუმბოები; სითხის საწეველები:
8413 81 00

– – ტუმბოები:

8413 81 000 01

– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8413 81 000 09

– – – დანარჩენი

ცალი

8413 82 000 00

– – სითხის საწეველები

ცალი

– ნაწილები:
8413 91 00

– – ტუმბოების:

8413 91 000 01

– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

8413 91 000 09

– – – დანარჩენი

—

8413 92 000 00

– – სითხის საწეველების

—

ტუმბოები ჰაერის ან ვაკუუმტუმბოები, ჰაერისა ან აირის კომპრესორები და ვენტილატორები;
8414

სავენტილაციო ან რეცირკულაციური გამწოვი ხუფები ან კარადები ვენტილატორებით, ფილტრებითა ან
ფილტრების გარეშე:

8414 10

– ვაკუუმტუმბოები:

8414 10 000 01

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

8414 10 100 00
8414 10 200 00

– – მხოლოდ ან ძირითადად განკუთვნილი ნახევარგამტარების ან ბრტყელი პანელური დისპეების
დასამზადებლად
– – ნახევარგამტარების წარმოებაში გამოსაყენებელი

ცალი
ცალი
ცალი

– – დანარჩენი:
8414 10 250 00

– – – ტუმბოები როტორის დგუშიანი, ტუმბოები როტორისა მცოცავი ფრთებით, ტუმბოები
მოლეკულარული (ვაკუუმიანი) და ტუმბოები რუტსის ტიპისა

ცალი

– – – დანარჩენი:
8414 10 810 00

– – – – ტუმბოები დიფუზიური, კრიოგენული და ადსორბციული

ცალი

8414 10 890 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

8414 20

– ხელისა ან ფეხის პნევმატური ტუმბოები:

8414 20 000 01

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8414 20 200 00

– – ხელის ტუმბოები ველოსიპედებისათვის

ცალი

8414 20 800 00

– – დანარჩენი

ცალი

8414 30

– კომპრესორები, მაცივარ დანადგარებში გამოსაყენებელი:

8414 30 000 01

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8414 30 200 00

– – სიმძლავრით არაუმეტეს 0,4 კვტ-ისა

ცალი

– – სიმძლავრით 0,4 კვტ-ზე მეტი:
8414 30 810 00

– – – ჰერმეტული ან ნახევრადჰერმეტული

ცალი

8414 30 890 00

– – – დანარჩენი

ცალი

8414 40

– ჰაერის კომპრესორები ბორბლიანი შასით, მობუქსავე:

8414 40 100 00

– – მწარმოებლურობით არაუმეტეს 2 მ3 /წთ-ისა

ცალი

8414 40 900 00

– – მწარმოებლურობით 2 მ3 /წთ-ზე მეტი

ცალი

– ვენტილატორები:
8414 51 00

– – მაგიდის, კედლის, იატაკის, ჭერის, სახურავებისა ან ფანჯრებისათვის, არაუმეტეს 125 ვტ სიმძლავრის
ჩაშენებული ელექტრული ძრავით:

8414 51 000 01

– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8414 51 000 09

– – – დანარჩენი

ცალი

8414 59

– – დანარჩენი:

8414 59 000 01

– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის
–

8414 59 150 00

–

–

ვენტილიატორები,

ცალი
მხოლოდ

ან

ძირითადად

განკუთვნილი

მიკროპროცესორების,

ტელესაკომუნიკაციო მოწყობილობების, ინფორმაციის დამამუშავებელი ავტომატური მანქანების ან

ცალი

ინფორმაციის დამამუშავებელი ავტომატური მანქანების ელემენტების გასაგრილებლად
– – – დანარჩენი:
8414 59 250 00

– – – – ღერძიანი ვენტილატორები

ცალი

8414 59 350 00

– – – – ცენტრიდანული ვენტილატორები

ცალი

8414 59 950 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

8414 60 000 00

– გამწოვი ხუფები ან კარადები, მაქსიმალური ჰორიზონტალური ზომით არა უმეტესი 120 სმ-ისა

ცალი

8414 80

– დანარჩენი:

8414 80 000 01

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

– – ტურბოკომპრესორები:
8414 80 110 00

– – – ერთსაფეხურიანი

ცალი

8414 80 190 00

– – – მრავალსაფეხურიანი

ცალი

– – კომპრესორები მოცულობითი, უკუქცევით-წინსვლითი ჭარბი მუშა წნევით:
– – – არაუმეტეს 15 ბარისა, მწარმოებლურობით:
8414 80 220 00

– – – – არაუმეტეს 60 მ3/სთ-ისა

ცალი

8414 80 280 00

– – – – 60 მ3/სთ-ზე მეტი

ცალი

– – – 15 ბარ-ზე მეტი, მწარმოებლურობით:
8414 80 510 00

– – – – არაუმეტეს 120 მ3/სთ

ცალი

8414 80 590 00

– – – – 120 მ3/სთ-ზე მეტი

ცალი

– – კომპრესორები მოცულობითი როტორული:
8414 80 730 00

– – – ერთლილვიანი

ცალი

– – – მრავალლილვიანი:
8414 80 750 00

– – – – ღერძული კომპრესორები

ცალი

8414 80 780 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

8414 80 800 00

– – დანარჩენი

ცალი

8414 90 00

– ნაწილები:

8414 90 000 01

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

8414 90 000 09

– – დანარჩენი

—

მოწყობილობები ჰაერის კონდენცირებისათვის, ძრავიანი ვენტილატორებით და ტემპერატურისა და
8415

ჰაერის ტენიანობის შესაცვლელი მოწყობილობებით, კონდენციონერების ჩათვლით, რომლებშიც
ტენიანობა ცალკე არ რეგულირდება:

8415 10

– ჭერის, იატაკის, კედლის ან ფანჯრის ტიპის, ერთიან კორპუსში ან „სპლიტ-სისტემის“:

8415 10 100 00

– – ერთიან კორპუსში

—

8415 10 900 00

– – “სპლიტ-სისტემის”

—

8415 20 000 00

– ძრავიან სატრანსპორტო საშუალებებში ადამიანებისათვის გამოსაყენებელი

—

– დანარჩენი:
8415 81 00

– – ჩაყენებული მაცივარი დანადგარითა და ,,სიცივე-სითბო“ გადართვის უზრუნველმყოფი სარქველით
(რევერსიული თბური ტუმბოები):

8415 81 000 01

– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

8415 81 000 09

– – – დანარჩენი

—

8415 82 00

– – დანარჩენი ჩაყენებული მაცივარი დანადგარით:

8415 82 000 01

– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

8415 82 000 09

– – – დანარჩენი

—

8415 83 00

– – ჩაყენებული მაცივარი დანადგარის გარეშე:

8415 83 000 01

– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

8415 83 000 09

– – – დანარჩენი

8415 90 00

– ნაწილები:

8415 90 000 01
8415 90 000 09

—

– – 8415 81, 8415 82 ან 8415 83 სუბპოზიციების ჰაერის კონდიცირების დანადგარების, სამოქალაქო
ავიაციისათვის
– – დანარჩენი

—
—

საცეცხლის სანთურები თხევადი სათბობის, განფრქვეული მყარი სათბობისა ან აირისათვის; საცეცხლეები
8416

მექანიკური, მათი მექანიკური ცეცხლრიკის გისოსების, ნაცრის მექანიკური მოსაშორებლებისა და
ანალოგიური მოწყობილობების ჩათვლით:

8416 10

– საცეცხლის სანთურები თხევადი სათბობისათვის:

8416 10 100 00

– – თავის შემადგენლობაში ავტომატური მართვის მოწყობილობის მქონე

ცალი

8416 10 900 00

– – დანარჩენი

ცალი

8416 20

– საცეცხლის სანთურები, დანარჩენი კომბინირებულების ჩათვლით:

8416 20 100 00

– – მხოლოდ აირისთვის, მონობლოკური, ვენტილატორით და მართვის მოწყობილობით

ცალი

– – დანარჩენი:
8416 20 200 00

– – – კომბინირებული საცეცხლეები

8416 20 800 00

– – – დანარჩენი

8416 30 000 00
8416 90 000 00
8417
8417 10 000 00

–

მექანიკური

ცალი
—

საცეცხლეები,

მათი

მექანიკური

ცეცხლრიკის

გისოსების,

ნაცრის

მექანიკური

მოსაშორებლებისა და ანალოგიური მოწყობილობების ჩათვლით
– ნაწილები

—
—

ქურები და ღუმელები სამრეწველო ან ლაბორატორიული, ნაგავსაწვავი ღუმელების ჩათვლით,
არაელექტრული:
– ქურები და ღუმელები მადნების, პირიტული მადნებისა ან ლითონების გამოსაწვავი, სადნობი ან სხვა
თერმული დამუშავებისათვის

—

8417 20

– ფურნეები, საკონდიტრო ღუმელების ჩათვლით:

8417 20 100 00

– – გვირაბღუმელები

—

8417 20 900 00

– – დანარჩენი

—

8417 80

– დანარჩენი:

8417 80 300 00

– – ქურები და ღუმელები კერამიკული ნაწარმის გამოსაწვავად

ცალი

8417 80 500 00

– – ქურები და ღუმელები ცემენტის, მინის ან ქიმიური პროდუქტის გამოსაწვავად

ცალი

8417 80 700 00

– – დანარჩენი

—

8417 90 000 00

– ნაწილები

—

8418

მაცივრები, საყინულეები და სხვა მაცივარი ან საყინულე მოწყობილობები ელექტრული ან სხვა ტიპისა;
თბური ტუმბოები, 8415 სასაქონლო პოზიციის ჰაერის კონდიცირების მოწყობილობების გარდა:

8418 10

– კომბინირებული მაცივარ-საყინულეები ცალკე გარე კარებებით:

8418 10 000 01

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8418 10 200 00

– – ტევადობით 340 ლ-ზე მეტი

ცალი

8418 10 800 00

– – დანარჩენი

ცალი

– საყოფაცხოვრებო მაცივრები:
8418 21

– – კომპრესიული:

8418 21 100 00

– – – ტევადობით 340 ლ-ზე მეტი

ცალი

– – – დანარჩენი:
8418 21 510 00

– – – – მაგიდის სახით

ცალი

8418 21 590 00

– – – – ჩასაყენებელის ტიპისა

ცალი

– – – – სხვა, ტევადობით:
8418 21 910 00

– – – – – არაუმეტეს 250 ლ-ისა

ცალი

8418 21 990 00

– – – – – 250 ლ-ზე მეტი, მაგრამ არაუმეტეს 340 ლ-ისა

ცალი

8418 29 000 00

– – დანარჩენი

ცალი

8418 30

– ზანდუკის ტიპის საყინულეები, ტევადობით არაუმეტეს 800 ლ-ისა:

8418 30 000 01

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8418 30 200 00

– – ტევადობით არაუმეტეს 400 ლ-ისა

ცალი

8418 30 800 00

– – ტევადობით 400 ლ-ზე მეტი, მაგრამ არაუმეტეს 800 ლ-ისა

ცალი

8418 40

– ვერტიკალური ტიპის საყინულე კარადები, ტევადობით არაუმეტეს 900 ლ-ისა:

8418 40 000 01

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8418 40 200 00

– – ტევადობით არაუმეტეს 250 ლ-ისა

ცალი

8418 40 800 00

– – ტევადობით 250 ლ-ზე მეტი, მაგრამ არაუმეტეს 900 ლ-ისა

ცალი

8418 50

– საცივებელი ან საყინულე კამერები, კარადები, ვიტრინები, დახლები და ანალოგიური ავეჯი ჩაყენებული
მაცივარი და საყინულე დანადგარებით, დანარჩენი:
– – საცივებელი ვიტრინები და დახლები (საყინულე აგრეგატბითა ან საორთქლებლით):

8418 50 110 00

– – – გაყინული საკვები პროდუქტების შესანახად

ცალი

8418 50 190 00

– – – დანარჩენი

ცალი

8418 50 900 00

– – დანარჩენი

ცალი

– საცივებელი და საყინულე დანადგარები დანარჩენი; თბური ტუმბოები:
8418 61 00

– – თბონასოსები, გარდა 8415 პოზიციის, ჰაერის კონდენცირებისათვის განკუთვნილი, მოწყობილობებისა:

8418 61 000 01

– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

8418 61 000 09

– – – დანარჩენი

—

8418 69 00

– – დანარჩენი:

8418 69 000 01

– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

8418 69 000 09

– – – დანარჩენი

—

– ნაწილები:
8418 91 000 00

– – ავეჯი საცივებელ-საყინულე მოწყობილობის ჩასაყენებლად

8418 99

– – დანარჩენი:

8418 99 100 00

– – – საორთქლებლები და კონდენსატორები, საყოფაცხოვრებო მაცივრებში გამოსაყენებლების გარდა

—

8418 99 900 00

– – – დანარჩენი

—

—

მანქანები, სამრეწველო ან ლაბორატორიული მოწყობილობა ელექტრული ან არაელექტრული გახურებით
(ღუმელების, კამერებისა და 8514 სასაქონლო პოზიციის სხვა მოწყობილობების გარდა) მასალების
დასამუშავებლად, ტემპერატურის ცვლილების პროცესში, როგორიცაა გახურება, ხარშვა, შეწვა,
8419

დისტილირება, რექტიფიკაცია, სტერილიზება, პასტერიზება, გაორთქვლა, შრობა, გამოორთქვლა,
კონდენსირება

ან

გაცივება,

საყოფაცხოვრებო

მიზნებით

გამოსაყენებელი

მანქანებისა

და

მოწყობილობების გარდა; წყალგამახურებლები უინერციო ან თბური წყლის აკუმულატორები,
არაელექტრული:
– უინერციო წყალგამახურებლები ან თბური წყლის აკუმულატორები, არაელექტრული:
8419 11 000 00

– – აირის უინერციო წყალგამახურებლები

—

8419 19 000 00

– – დანარჩენი

—

8419 20 000 00

– სტერილიზატორები სამედიცინო, ქირურგიული ან ლაბორატორიული

—

– საშრობები:
8419 31 000 00

– – სოფლის მეურნეობის პროდუქციისათვის

—

8419 32 000 00

– – მერქნის, ცელულოზის, ქაღალდის ან მუყაოსათვის

—

8419 39 000 00

– – დანარჩენი

—

8419 40 000 00

– აპარატები დისტილაციისა და რექტიფიკაციისთვის

—

8419 50

– თბოგადამცემები:

8419 50 000 01

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

8419 50 200 00

– – თბოგადამცემი მოწყობილობები ფთოროპოლიმერებისგან დამზადებული და შემსვლელი და
გამომსვლელი მილაკების ხვრელით 3სმ ან ნაკლები

—
—

8419 50 800 00

– – დანარჩენი

—

8419 60 000 00

– მანქანები ჰაერისა ან აირის გათხევადებისათვის

—

– მანქანები, აგრეგატები და მოწყობილობები დანარჩენი:
8419 81

– – ცხელი სასმელების მოსამზადებლად ან საკვების მოსამზადებლად ან გასაცხელებლად:

8419 81 000 01

– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

8419 81 200 00

– – – ყავადნები, სხვა სამარჯვები ყავისა და სხვა ცხელი სასმელების მოსამზადებლად

—

8419 81 800 00

– – – დანარჩენი

—

8419 89

– – დანარჩენი:

8419 89 100 00

– – – შხეფსაცივრები და ანალოგიური დანადგარები პირდაპირი გაციებისათვის (გამყოფი კედლის გარეშე)
ცირკულირებადი წყლის მეშვეობით

—

8419 89 300 00

– – – დანადგარები ორთქლის ფაზიდან ლითონის ვაკუუმური დალექვისათვის

8419 89 98

– – – დანარჩენი:

8419 89 981 00

– – – – მოწყობილობები სამედიცინო მრეწველობისათვის

ცალი

8419 89 989 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

8419 90

– ნაწილები:

8419 90 000 01

– – თბოგადამცემი აგრეგატების, სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

8419 90 150 00

– – 8419 20 000 00 ქვესუბპოზიციის სტერილიზატორებისა

—

8419 90 850 00

– – დანარჩენი

—

8420

—

კალანდრები ან სხვა ლილვაკებიანი მანქანები, გარდა ლითონის ან მინის დამამუშავებელი მანქანებისა,
და მათი ლილვაკები:

8420 10

– კალანდრები ან სხვა ლილვაკებიანი მანქანები:

8420 10 100 00

– – საფეიქრო მრეწველობაში გამოსაყენებელი

—

8420 10 300 00

– – ქაღალდის მრეწველობაში გამოსაყენებელი

—

– – დანარჩენი:
8420 10 810 00
8420 10 890 00

– – – ლამინატორები რულონებში, მხოლოდ ან ძირითადად ბეჭდური პლატების ან ბეჭდური სქემების
დასამზადებლად განკუთვნილი
– – – დანარჩენი

—
—

– ნაწილები:
8420 91

– – ლილვაკები:

8420 91 100 00

– – – თუჯის სხმულისაგან

—

8420 91 800 00

– – – დანარჩენი

—

8420 99 000 00

– – დანარჩენი

—

8421

ცენტრიფუგები, ცენტრიდანული საშრობების ჩათვლით; სითხისა ან აირის გასაფილტრი ან გასაწმენდი
დანადგარები და მოწყობილობები:
– ცენტრიფუგები, ცენრიდანული საშრობების ჩათვლით:

8421 11 000 00

– – რძის სეპარატორები

8421 12 000 00

– – თეთრეულის საშრობები

8421 19

– – დანარჩენი:

8421 19 000 01

– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

8421 19 200 00

– – – ცენტრიფუგები, ლაბორატორიებში გამოსაყენებელი

—

8421 19 700 00

– – – დანარჩენი

—

—
ცალი

– სითხეების გასაფილტრი ან გასაწმენდი მოწყობილობები:
8421 21 00

– – წყლის გასაფილტრი და გასაწმენდი:

8421 21 000 01

– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

8421 21 000 09

– – – დანარჩენი

—

8421 22 000 00

– – სასმელების გასაფილტრი ან გასაწმენდი, წყლის გარდა

—

8421 23 00

– – შიგაწვის ძრავების საწვავისა და ზეთების გასაფილტრი:

8421 23 000 01

– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

8421 23 000 09

– – – დანარჩენი

—

8421 29

– – დანარჩენი:

8421 29 000 01

– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

8421 29 200 00
8421 29 800 00

– – – ფთოროპოლიმერებისგან დამზადებული და მემბრანის ფილტრის ან გამწმენდის სისქით არაუმეტეს
140 მიკრონისა
– – – დანარჩენი

—
—
—

– აირების საფილტრავი ან გასაწმენდი მოწყობილობები:
8421 31 00

– – საჰაერო ფილტრები შიგაწვის ძრავებისათვის:

8421 31 000 01

– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

8421 31 000 09

– – – დანარჩენი

—

8421 39

– – დანარჩენი:

8421 39 000 01

– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

8421 39 150 00

—

– – – კორპუსით კოროზიამდეგი ფოლადისგან და შემსვლელი და გამომსვლელი მილების ხვრელის შიდა
დიამეტრით არაუმეტეს 1.3 სმ-ისა

—

– – – დანარჩენი:
8421 39 250 00

– – – – ჰაერის გასაფილტრი ან გასაწმენდი მოწყობილობები

—

– – – – დანარჩენი აირების გასაფილტრი ან გასაწმენდი მოწყობილობები:
8421 39 350 00

– – – – – კატალიზური პროცესის მეშვეობით

—

8421 39 850 00

– – – – – დანარჩენი

—

– ნაწილები:
8421 91 000 00

– – ცენტრიფუგების, ცენტრიდანული საშრობების ჩათვლით

8421 99

– – დანარჩენი:

8421 99 100 00

– – – 8421 29 20 ან 8421 39 15 სასაქონლო ქვესუბპოზიციის მანქანების და აპარატურისთვის

—

8421 99 900 00

– – – დანარჩენი

—

—

მანქანები ჭურჭლის სარეცხი; მოწყობილობები ბოთლებისა ან სხვა ტევადობების სარეცხი ან საშრობი;
მოწყობილობები ბოთლების, ქილების ასავსებად, მოსახუფად, ყუთების, ტომრებისა ან სხვა ტევადობების
8422

დასახურად, მათ დასალუქად ან ეტიკეტირებისათვის; მოწყობილობები ბოთლების, ქილების, ტუბებისა
და ანალოგიური ტევადობების თალფაქებითა ან ხუფებით ჰერმეტული დახუფვისათვის; შესაფუთი ან
შესახვევი მოწყობილობები (შესაფუთი მასალის თერმოდატანით შემხვევი მოწყობილობის ჩათვლით)
დანარჩენი; მოწყობილობები სასმელების დაგაზიანებისათვის:
– ჭურჭლის სარეცხი მანქანები:

8422 11 000 00

– – საყოფაცხოვრებო

ცალი

8422 19 000 00

– – დანარჩენი

ცალი

8422 20 000 00

– ბოთლებისა ან სხვა ტევადობების სარეცხი და საშრობი მოწყობილობები

—

– მოწყობილობები ბოთლების, ქილების ასავსები, მოსახუფი, ყუთების, ტომრებისა ან სხვა ტევადობების
8422 30 000 00

დასახური, მათი დასალუქი ან ეტიკეტირებისათვის; მოწყობილობები ბოთლების, ქილების, ტუბებისა და
ანალოგიური

ტევადობების

ჰერმეტული

დახუფვისათვის;

მოწყობილობები

სასმელების

—

დაგაზიანებისათვის
8422 40 000 00

– შესაფუთი ან შესახვევი მოწყობილობები (შესაფუთი მასალის თერმოდატანით შემხვევი მოწყობილობის
ჩათვლით) დანარჩენი

—

8422 90

– ნაწილები:

8422 90 100 00

– – ჭურჭლის სარეცხი მანქანები

—

8422 90 900 00

– – დანარჩენი

—

მოწყობილობები ასაწონი (გარდა სასწორებისა მგძნობიარობით 0,05 გ ან მეტი), საქონლის მასის სიმძიმის
8423

ძალით მოქმედებაში მოსაყვანი სათვლელი და საკონტროლო მანქანების ჩათვლით; წვრილსაწონები
ყველა სახის სასწორებისათვის:

8423 10

– ადამიანის ასაწონი სასწორები, ჩვილი ბავშვების ჩათვლით; საყოფაცხოვრებო სასწორები:

8423 10 100 00

– – საყოფაცხოვრებო სასწორები

ცალი

8423 10 900 00

– – დანარჩენი

ცალი

8423 20

– სასწორები კონვეიერზე ნაწარმის უწყვეტი აწონვისათვის

8423 20 100 00

– – მასის დასადგენად ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით

ცალი

8423 20 900 00

– – დანარჩენი

ცალი

8423 30

– სასწორები, დარეგულირებული მუდმივ მასაზე, და სასწორები, გარკვეული მასის ტვირთის
ტევადობებში ან კონტეინერებში ჩასაყრელი, ბუნკერული სასწორების ჩათვლით

8423 30 100 00

– – წონის დასადგენად ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით

ცალი

8423 30 900 00

– – დანარჩენი

ცალი

– ასაწონი მოწყობილობები დანარჩენი:
8423 81

– – მაქსიმალური ასაწონი მასით არაუმეტეს 30 კგ-ისა:
– – – მასის დასადგენად ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით:

8423 81 210 00

– – – – მასის კონტროლის მოწყობილობები და საკონტროლო მოწყობილობები ავტომატური, რომლებიც
მოქმედებაში მოდიან წინასწარ მითითებული მასის მიღწევისას

ცალი

8423 81 230 00

– – – – მოწყობილობები წინასწარ შეფუთული საქონლის აწონვისა და ნიშანდებისათვის

ცალი

8423 81 250 00

– – – – მაღაზიის სასწორები

ცალი

8423 81 290 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

8423 81 800 00

– – – დანარჩენი

ცალი

8423 82

– – მაქსიმალური ასაწონი მასით 30 კგ-ზე მეტი, მაგრამ არაუმეტეს 5000 კგ:

8423 82 200 00

– – – მასის დასადგენად ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით, ავტოსატრანსპორტო საშუალებების
ასაწონი საშუალებების გამოკლებით

ცალი

– – – დანარჩენი:
8423 82 810 00

– – – – მასის კონტროლის მოწყობილობები და საკონტროლო მოწყობილობები ავტომატური, რომლებიც
მოქმედებაში მოდიან წინასწარ მითითებული მასის მიღწევისას

ცალი

8423 82 890 00

– – – – დანარჩენი

8423 89

– – დანარჩენი:

8423 89 200 00

– – – მასის დასადგენად ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით

ცალი

8423 89 800 00

– – – დანარჩენი

ცალი

8423 90

– წვრილსაწონები ყველა სახის სასწორებისათვის; საწონი მოწყობილობის ნაწილები:

8423 90 100 00
8423 90 900 00

– – 8423 20 10, 8423 30 10, 8423 81 21, 8423 81 23 , 8423 81 25, 8423 81 29, 8423 82 20 ან 8423 89 20
ქვესუბპოზიციების ასაწონი მოწყობილობების ნაწილები
– – დანარჩენი

ცალი

—
—

მექანიკური მოწყობილობები (ხელის მართვით ან მის გარეშე) სითხეებისა ან ფხვნილების ტყორცნის,
8424

გაშხეფვისა ან გაფრქვევისათვის; ცეცხლსაქრობები დამუხტული ან დაუმუხტავი; პულვერიზატორები და
ანალოგიური მოწყობილობები; ორთქლჭავლური ან ქვიშაჭავლური და ანალოგიური სატყორცნი
მოწყობილობები:

8424 10 00

– ცეცხლსაქრობები დამუხტული ან დაუმუხტავი:

8424 10 000 01

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

8424 10 000 09

– – დანარჩენი

—

8424 20 000 00

– პულვერიზატორები და ანალოგიური მოწყობილობები

—

8424 30

– ორთქლჭავლური ან ქვიშაჭავლური მანქანები და ანალოგიური გაშხეფვის მოწყობილობები:
– – წყლით რეცხვის მოწყობილობა ჩადგმული ძრავით:

8424 30 010 00

– – – გამახურებელი მოწყობილობით

ცალი

8424 30 080 00

– – – დანარჩენი

ცალი

– – მანქანები დანარჩენი:
8424 30 100 00

– – – შეკუმშული ჰაერით მომუშავე

—

8424 30 900 00

– – – დანარჩენი

—

– სოფლის მეურნეობისა ან მებაღეობისათვის:
8424 41 000 00

– – პორტატული გამაფრქვევლები

8424 49

– – დანარჩენი:

8424 49 100 00
8424 49 900 00

– – – ფხვნილების საფრქვევებლები და მანაწილებლები, ტრაქტორებზე ან ამ ტრაქტორებით
ბუქსირზიდვისათვის დასაყენებელი
– – – დანარჩენი

ცალი

ცალი
ცალი

– დანარჩენი მოწყობილობები:
8424 82

– – სოფლის მეურნეობისა ან მებაღეობისათვის:

8424 82 100 00

– – – სარწყავი სამარჯვები

—

8424 82 900 00

– – – დანარჩენი

—

8424 89

– – დანარჩენი:

8424 89 400 00

– – – მექანიკური მოწყობილობები ტყორცნის, გაშხეფვისა ან გაფრქვევისათვის მხოლოდ ან ძირითადად
განკუთვნილი ბევდური სქემების ან ბეჭდური ასაწყობი სქემების დასამზადებლად

—

8424 89 700 00

– – – დანარჩენი

8424 90

– ნაწილები:

8424 90 200 00

– – 8424 89 40 ქვესუბპოზიციის მექანიკური მოწყობილობების ნაწილები

—

8424 90 800 00

– – დანარჩენი

—

8425

ტალები ამწევი და საწეველები, სკიპური საწეველების გარდა; ჯალამბრები და კაბესტანები; დომკრატები:

—

– ტალები ამწევი და საწეველები (სკიპური საწეველებისა ან სატრანსპორტო საშუალებების ასაწევი
საწეველების გარდა):
8425 11 00

– – ამძრავით ელექტრული ძრავისაგან:

8425 11 000 01

– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8425 11 000 09

– – – დანარჩენი

ცალი

8425 19 00

– – დანარჩენი:

8425 19 000 01

– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8425 19 000 09

– – – დანარჩენი

ცალი

– ჯალამბრები ; კაბესტანები:
8425 31 00

– – ამძრავით ელექტრული ძრავისაგან:

8425 31 000 01

– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8425 31 000 09

– – – დანარჩენი

ცალი

8425 39 00

– – დანარჩენი:

8425 39 000 01

– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8425 39 000 09

– – – დანარჩენი

ცალი

– დომკრატები; სატრანსპორტო საშუალებების ამწევი საწეველები:
8425 41 000 00

– – სტაციონარული საფარეხე საწეველები

8425 42 00

– – დომკრატები და ჰიდრავლიკური საწეველები დანარჩენი:

8425 42 000 01

– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8425 42 000 09

– – – დანარჩენი

ცალი

8425 49 00

– – დანარჩენი:

8425 49 000 01

– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8425 49 000 09

– – – დანარჩენი

ცალი

8426

ცალი

გემის დერიკ-ამწეები; ამწეები, კაბელ-ამწეების ჩათვლით; მოძრავი ამწე ფერმები, პორტალური
სატვირთელები და ურიკები, ამწეთი აღჭურვილი:
– ხიდური ამწეები, ჯოჯგინა, პორტალური, მოძრავი ამწე ფერმები და სატვირთელები პორტალური:

8426 11 000 00

– – ხიდური ამწეები უძრავ საბჯენებზე

—

8426 12 000 00

– – მოძრავი ამწე ფერმები ბორბლიანი სვლით და პორტალური სატვირთელები

—

8426 19 000 00

– – დანარჩენი

—

8426 20 000 00

– კოშკურა ამწეები

—

8426 30 000 00

– ამწეები პორტალური ან ისრიანი საბჯენზე

—

– თვითმავალი მექანიზმები დანარჩენი:
8426 41 000 00

– – ბორბლებზე სავალი

—

8426 49 000 00

– – დანარჩენი

—

– მექანიზმები დანარჩენი:
8426 91
8426 91 100 00

– – განკუთვნილი საგზაო ავტოსატრანსპორტო საშუალებებში დასამონტაჟებლად:
– – – ჰიდრავლიკური ამწეები, განკუთვნილი სატრანსპორტო საშუალებების ჩატვირთვისა და
გადმოტვირთვისათვის

8426 91 900 00

– – – დანარჩენი

8426 99 00

– – დანარჩენი:

8426 99 000 01

– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი
—

—

8426 99 000 09
8427

– – – დანარჩენი

—

ავტოსატვირთველები ჩანგლური სატაცით; სატვირთველები დანარჩენი აღჭურვილი ამწე ან ჩამტვირთგადმომტვირთი მოწყობილობით:

8427 10

– თვითმავალი სატვირთელები ამძრავით ელექტრული ძრავისაგან:

8427 10 100 00

– – აწევის სიმაღლით 1 მ ან მეტი

ცალი

8427 10 900 00

– – დანარჩენი

ცალი

8427 20

– თვითმავალი სატვირთველები დანარჩენი:
– – აწევის სიმაღლით 1 მ ან მეტი:

8427 20 110 00

– – – ავტოსატვირთველები ჩანგლური სატაცით უსწორმასწორო ადგილებისათვის და სხვა
მაშტაბელებელი ავტოსატვირთველები

ცალი

8427 20 190 00

– – – დანარჩენი

ცალი

8427 20 900 00

– – დანარჩენი

ცალი

8427 90 000 00

– სატვირთველები დანარჩენი

ცალი

8428

მანქანები და მოწყობილობები აწევის, გადაადგილების, ჩატვირთვისა ან გადმოტვირთვისათვის
(მაგალითად, ლიფტები, ესკალატორები, კონვეიერები, საბაგირო გზები) დანარჩენი:

8428 10

– ლიფტები და სკიპური საწეველები:

8428 10 000 01

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

8428 10 200 00

– – ელექტრული მართვით

—

8428 10 800 00

– – დანარჩენი

—

8428 20

– პნევმატური ამწეები და კონვეიერები:

8428 20 000 01

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

8428 20 200 00

– – ფხვიერი მასალებისათვის

—

8428 20 800 00

– – დანარჩენი

—

– უწყვეტი მოქმედების ელევატორები და კონვეიერები საქონლისა ან მასალისათვის დანარჩენი:
8428 31 000 00

– – სპეციალურად მიწისქვეშა სამუშაოებისათვის განკუთვნილი

—

8428 32 000 00

– – ციცხვიანი დანარჩენი

—

8428 33 00

– – ლენტური დანარჩენი:

8428 33 000 01

– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

8428 33 000 09

– – – დანარჩენი

—

8428 39

– – დანარჩენი:

8428 39 000 01

– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

8428 39 200 00

– – – გორგოლაჭიანი კონვეიერები

—

8428 39 900 00

– – – დანარჩენი

—

8428 40 000 00

– ესკალატორები და საქვეითო მოძრავი ბილიკები

—

8428 60 000 00

– საბაგირო სამგზავრო და სატვირთო გზები, სათხილამურო საწეველები; საწევი მექანიზმები
ფუნიკულიორებისათვის

8428 90

– დანადგარები დანარჩენი:

8428 90 000 01

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

—

– – ჩამტვირთი მოწყობილობები, სპეციალურად შემუშავებული სოფლის მეურნეობაში გამოსაყენებლად:
8428 90 710 00

– – – შემუშავებული სასოფლო-სამეურნეო ტრაქტორებზე დასაკიდებლად

—

8428 90 790 00

– – – დანარჩენი

—

8428 90 900 00

– – დანარჩენი

—

ბულდოზერები არასაბრუნი და საბრუნი ფრთებით, გრეიდერები, საშანდაკებლები, სკრეპერები,
8429

მექანიკური ნიჩბები, ექსკავატორები, ერთციცხვიანი სატვირთველები, სატკეპნი მანქანები და საგზაო
სატკეპნები, თვითმავალი:
– ბულდოზერები არასაბრუნი და საბრუნი ფრთებით:

8429 11 000 00

– – მუხლუხა

ცალი

8429 19 000 00

– – დანარჩენი

ცალი

8429 20 000 00

– ავტოგრეიდერები და საშანდაკებლები

ცალი

8429 30 000 00

– სკრეპერები

ცალი

8429 40

– სატკეპნი მანქანები და საგზაო მისატკეპნი საგორავები:
– – გზის მისატკეპნი საგორავები:

8429 40 100 00

– – – ვიბრაციული

ცალი

8429 40 300 00

– – – დანარჩენი

ცალი

8429 40 900 00

– – სატკეპნი მანქანები

ცალი

– მექანიკური ნიჩბები, ექსკავატორები და ერთციცხვიანი სატვირთველები:
8429 51

– – ერთციცხვიანი ფრონტალური სატვირთველები:

8429 51 100 00

– – – სპეციალური სატვირთელები მიწისქვეშა სამუშაოებისათვის

ცალი

– – – დანარჩენი:
8429 51 910 00

– – – – ერთციცხვიანი სატვირთველები მუხლუხა სავალით

ცალი

8429 51 990 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

8429 52

– – სრულსაბრუნი მანქანები:

8429 52 100 00

– – – მუხლუხა ექსკავატორები

ცალი

8429 52 900 00

– – – დანარჩენი

ცალი

8429 59 000 00

– – დანარჩენი

ცალი

სხვა
8430

მანქანები

და

მექანიზმები

დანარჩენი

გადაადგილების,

დაგეგმარების,

პროფილირების,

დამუშავების, ტკეპნის, გამკვრივების, გრუნტის, სასარგებლო წიაღისეულისა ან მადნების ამოთხრისა ან
გაბურღვისათვის; ხიმინჯების ჩასობისა და ამოღების მოწყობილობები; გუთნიანი და როტორული
თოვლსაწმენდები:

8430 10 000 00

– ხიმინჯების ჩასობისა და ამოღების მოწყობილობები

ცალი

8430 20 000 00

– გუთნიანი და როტორული თოვლსაწმენდები

ცალი

– ქვანახშირის და ქანების მოსაპოვებელი სანგრევი მანქანები და გვირაბგამყვანი მანქანები:
8430 31 000 00

– – თვითმავალი

—

8430 39 000 00

– – დანარჩენი

—

– საბურღი და გვირაბგამყვანი მანქანები დანარჩენი:
8430 41 000 00

– – თვითმავალი

—

8430 49 000 00

– – დანარჩენი

—

8430 50 000 00

– თვითმავალი მანქანები და მექანიზმები დანარჩენი

—

– არათვითმავალი მანქანები და მექანიზმები დანარჩენი:
8430 61 000 00

– – დასატკეპნი ან გასამკვრივებელი მანქანები და მექანიზმები

8430 69 000 00

– – დანარჩენი

8431

ნაწილები,

მხოლოდ

ცალი
—

ან

ძირითადად

განკუთვნილი

8425-8430

სასაქონლო

პოზიციების

დანადგარებისათვის:

8431 10 000 00

– 8425 სასაქონლო პოზიციის მანქანებისა ან მექანიზმების

—

8431 20 000 00

– 8427 სასაქონლო პოზიციის მანქანებისა ან მექანიზმების

—

– 8428 სასაქონლო პოზიციის მანქანების ან მექანიზმების:
8431 31 000 00

– – ლიფტების, სკიპური საწეველებისა ან ექსკავატორების

8431 39 00

– – დანარჩენი:

8431 39 000 01

– – – 8428 90 300 00 ქვესუბპოზიციის საგლინი დგანების დანადგარების

—

8431 39 000 09

– – – დანარჩენი

—

—

– 8426, 8429 ან 8430 სასაქონლო პოზიციების მანქანებისა ან მექანიზმების:
8431 41 000 00

– – ციცხვები, გრეიფერები, სატაცები და სახაპავები

—

8431 42 000 00

– – ბულდოზერის ფრთები არასაბრუნი ან საბრუნი

—

8431 43 000 00

– – 8430 41 ან 8430 49 სუბპოზიციის საბურღი ან გვირაბგამყვანი მანქანების ნაწილები

—

8431 49

– – დანარჩენი:

8431 49 200 00

– – – თუჯის სხმული ან ფოლადის სხმული

—

8431 49 800 00

– – – დანარჩენი

—

8432
8432 10 000 00

მანქანები სასოფლო-სამეურნეო, საბაღე ან სატყეო მეურნეობისა ნიადაგის მოსამზადებლად და
დასამუშავებლად; სატკეპნი საგორავები გაზონებისა და სპორტული მოედნებისათვის:
– გუთნები

ცალი

– ფარცხები, საფხვიერებლები, კულტივატორები, სამარგლები და თოხები:
8432 21 000 00

– – დისკური ფარცხები

ცალი

8432 29

– – დანარჩენი:

8432 29 100 00

– – – საფხვიერებლები და კულტივატორები

ცალი

8432 29 300 00

– – – ფარცხები

ცალი

8432 29 500 00

– – – ნიადაგის ფრეზები

ცალი

8432 29 900 00

– – – დანარჩენი

ცალი

– სათესელები, სარგველები და ჩითილების სარგავი მანქანები:
8432 31 000 00

– – No-till პირდაპირი სათესელები, სარგველები და ჩითილების სარგავი მანქანები

8432 39

– – დანარჩენი:

ცალი

– – – სათესელები:
8432 39 110 00

– – – – ზუსტი თესვის სათესელები ცენტრალური ამძრავით

ცალი

8432 39 190 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

8432 39 900 00

– – – სარგველები და ჩითილების სარგავი მანქანები

ცალი

– ორგანული სასუქების მფანტავები და მინერალური სასუქების გამნაწილებლები:
8432 41 000 00

– – ორგანული სასუქების მფანტავები

ცალი

8432 42 000 00

– – მინერალური სასუქების გამნაწილებლები

ცალი

8432 80 000 00

– მანქანები დანარჩენი

—

8432 90 000 00

– ნაწილები

—

მანქანები ან მექანიზმები სოფლის მეურნეობის კულტურების ასაღები ან სალეწი, წნეხ-ამკრეფებისა და
8433

ჩალის ან თივის საწნეხების ჩათვლით; სათიბელები ან გაზონსაკრეჭები; მანქანები კვერცხის, ხილისა ან
სოფლის მეურნეობის სხვა პროდუქტების გასუფთავების, დახარისხებისა ან დაკალიბრებისათვის, გარდა
8437 სასაქონლო პოზიციის მანქანებისა:
– სათიბელები გაზონების, პარკებისა ან სპორტული მოედნებისათვის:

8433 11

– – ძრავიანი, ჰორიზონტალურ სიბრტყეში მბრუნავი მჭრელი ნაწილით:

8433 11 100 00

– – – ელექტრული

ცალი

– – – დანარჩენი:
– – – – თვითმავალი:
8433 11 510 00

– – – – – დასაჯდომით

ცალი

8433 11 590 00

– – – – – დანარჩენი

ცალი

8433 11 900 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

8433 19

– – დანარჩენი:
– – – ძრავით:

8433 19 100 00

– – – – ელექტრული

ცალი

– – – – დანარჩენი:
– – – – – თვითმავალი:
8433 19 510 00

– – – – – – დასაჯდომით

ცალი

8433 19 590 00

– – – – – – დანარჩენი

ცალი

8433 19 700 00

– – – – – დანარჩენი

ცალი

8433 19 900 00

– – – ძრავის გარეშე

ცალი

8433 20

– სათიბელები, ტრაქტორებზე დასამონტაჟებელი სათიბელების ჩათვლით, დანარჩენი:

8433 20 100 00

– – ძრავით

ცალი

– – დანარჩენი:
8433 20 500 00

– – – ტრაქტორის, ჩამოსაკიდი ან მისაბმელი

ცალი

8433 20 900 00

– – – დანარჩენი

ცალი

8433 30 000 00

– თივის დასამზადებელი მანქანები დანარჩენი

ცალი

8433 40 000 00

– თივისა და ჩალის წნეხები, წნეხ-ამკრეფების ჩათვლით

ცალი

– მოსავლის ასაღები მანქანები, დანარჩენი; სალეწი მანქანები და მექანიზმები:
8433 51 000 00

– – მარცვალასაღები კომბაინები

ცალი

8433 52 000 00

– – სალეწი მანქანები და მექანიზმები, დანარჩენი

ცალი

8433 53

– – ბოლქვებისა და ძირნაყოფების ასაღები მანქანები:

8433 53 100 00

– – – კარტოფილის სათხრელი და კარტოფილის ასაღები მანქანები

ცალი

8433 53 300 00

– – – ჭარხლის ღეროფოჩის საჭრელი და ჭარხლის ასაღები მანქანები

ცალი

8433 53 900 00

– – – დანარჩენი

ცალი

8433 59

– – დანარჩენი:
– – – სილოსის ასაღები კომბაინები:

8433 59 110 00

– – – – თვითმავალი

ცალი

8433 59 190 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

8433 59 850 00

– – – დანარჩენი

ცალი

8433 60 000 00

– კვერცხის, ხილისა ან სოფლის მეურნეობის სხვა პროდუქტების გასუფთავების, დახარისხებისა ან
დაკალიბრების მანქანები

—

8433 90 000 00

– ნაწილები

8434

საწველი მოწყობილობები და აპარატები, მოწყობილობები რძის დამუშავებისა და გადამუშავებისათვის:

8434 10 000 00

– საწველი მოწყობილობები და აპარატები

—

8434 20 000 00

– მოწყობილობები რძის დამუშავებისა და გადამუშავებისათვის

—

8434 90 000 00

– ნაწილები

—

8435

—

წნეხები, სამსხვრეველები და ანალოგიური მოწყობილობები მეღვინეობის, სიდრის, ხილის წვენების ან
ანალოგიური სასმელების წარმოებისათვის:

8435 10 000 00

– მოწყობილობები

—

8435 90 000 00

– ნაწილები

—

დანარჩენი დანადგარები სოფლის მეურნეობის, მებაღეობის, სატყეო მეურნეობის, მეფრინველეობისა ან
8436

მეფუტკრეობისათვის, თესლის აღმოსაცენებელი დანადგარების ჩათვლით, მექანიკური ან გამახურებელი
მოწყობილობით; ინკუბატორები მეფრინველეობისათვის და ბრუდერები:

8436 10 000 00

– ცხოველებისათვის საკვების მოსამზადებელი მანქანები და მექანიზმები

—

– მოწყობილობები მეფრინველეობისათვის; ინკუბატორები და ბრუდერები:
8436 21 000 00

– – ინკუბატორები და ბრუდერები

—

8436 29 000 00

– – დანარჩენი

—

8436 80

– მოწყობილობები დანარჩენი:

8436 80 100 00

– – სატყეო მეურნეობის მანქანები და მოწყობილობები

8436 80 900 00

– – დანარჩენი

ცალი
—

– ნაწილები:
8436 91 000 00

– – მეფრინველეობის ან ინკუბატორებისა და ბრუდერების მოწყობილობები

—

8436 99 000 00

– – დანარჩენი

—

მანქანები თესლების, მარცვლებისა ან მშრალი პარკოსანი კულტურების გასუფთავების, დახარისხებისა ან
8437

დაკალიბრებისათვის; მოწყობილობები საფქვავი მრეწველობისათვის ან მარცვლეულისა ან მშრალი
პარკოსანი კულტურების დასამუშავებლად, გარდა სასოფლო-სამეურნეო ფერმებში გამოსაყენებელი
მოწყობილობებისა:

8437 10 000 00

– მანქანები თესლების, მარცვლებისა ან მშრალი პარკოსანი კულტურების გასუფთავების, დახარისხების
ან დაკალიბრებისათვის

ცალი

8437 80 000 00

– მოწყობილობები დანარჩენი

—

8437 90 000 00

– ნაწილები

—

დანადგარები საკვები პროდუქტებისა ან სასმელების სამრეწველო დამზადებისა ან წარმოებისათვის,
8438

აღნიშნული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი, გარდა დანადგარებისა ცხოველური
ან მყარი მცენარეული ცხიმებისა ან ზეთების ექსტრაგირების ან დამზადებისათვის:

8438 10

– დანადგარები პურფუნთუშეული ნაწარმის, მაკარონის, სპაგეტის ან ანალოგიური პროდუქციის
წარმოებისათვის:

8438 10 100 00

– – დანადგარები პურფუნთუშეული ნაწარმის წარმოებისათვის

—

8438 10 900 00

– – დანადგარები მაკარონის, სპაგეტისა ან ანალოგიური პროდუქციის წარმოებისათვის

—

8438 20 000 00

– დანადგარები საკონდიტრო მრეწველობისათვის, კაკაო-ფხვნილისა ან შოკოლადის წარმოებისათვის

—

8438 30 000 00

– დანადგარები შაქრის მრეწველობისათვის

—

8438 40 000 00

– დანადგარები ლუდის მრეწველობისათვის

—

8438 50 000 00

– დანადგარები ხორცისა ან ფრინველის გადასამუშავებლად

—

8438 60 000 00

– დანადგარები ხილის, კაკლისა ან ბოსტნეულის გადასამუშავებლად

—

8438 80

– დანადგარები დანარჩენი:

8438 80 100 00

– – ჩაისა ან ყავის გადასამუშავებლად

—

– – დანარჩენი:
8438 80 910 00

– – – სასმელების მოსამზადებლად ან საწარმოებლად

—

8438 80 990 00

– – – დანარჩენი

—

8438 90 000 00

– ნაწილები

—

8439

დანადგარები ბოჭკოვანი ცელულოზის მასალებისაგან მასის წარმოებისათვის ან ქაღალდისა ან მუყაოს
დამზადებისა ან გაწყობისათვის:

8439 10 000 00

– დანადგარები ბოჭკოვანი ცელულოზის მასალებისაგან მასის წარმოებისათვის

—

8439 20 000 00

– დანადგარები ქაღალდისა ან მუყაოს დასამზადებელი

—

8439 30 000 00

– დანადგარები ქაღალდისა ან მუყაოს გასაწყობი

—

– ნაწილები:
8439 91 000 00

– – დანადგარების ბოჭკოვანი ცელულოზის მასალებისაგან მასის წარმოებისათვის

—

8439 99 000 00

– – დანარჩენი

—

8440

მოწყობილობები საამკინძაო, წიგნის ბლოკების ჩამკერი მანქანების ჩათვლით:

8440 10

– მოწყობილობები:

8440 10 100 00

– – დანარიმანდების მანქანები

—

8440 10 200 00

– – ფურცელშემკრები მანქანები

—

8440 10 300 00

– – საკერავი მანქანები, მავთულსაკერავი მანქანები და მავთულის კავებით დასამაგრებელი მანქანები

—

8440 10 400 00

– – უნაკერო დამაგრების მანქანები

—

8440 10 900 00

– – დანარჩენი

—

8440 90 000 00

– ნაწილები

—

8441

დანადგარები ნაწარმის საწარმოებლად ქაღალდის მასის, ქაღალდის ან მუყაოსაგან, ყველა ტიპის საჭრელი
მანქანების ჩათვლით, დანარჩენი:

8441 10

– საჭრელი მანქანები:

8441 10 100 00

– – კომბინირებული დაზგები რულონების გასწვრივი ჭრისა და გადახვევისათვის

—

8441 10 200 00

– – გასწვრივი ჭრისა და განივი ჭრის, დანარჩენი

—

8441 10 300 00

– – გილიოტინური

—

8441 10 700 00

– – დანარჩენი

—

8441 20 000 00

– პაკეტების, ტომრებისა ან კონვერტების დასამზადებელი მანქანები

—

8441 30 000 00

– მუყაოს ყუთების, ყუთების, მილების, დოლებისა ან ანალოგიური ტევადობების დასამზადებელი
მანქანები, დაყალიბებისაგან განსხვავებული მეთოდებით

—

8441 40 000 00

– მანქანები ქაღალდის მასის, ქაღალდის ან მუყაოსაგან ნაწარმის დაყალიბებისათვის

—

8441 80 000 00

– დანადგარები დანარჩენი

—

8441 90

– ნაწილები:

8441 90 100 00

– – საჭრელი მანქანების

—

8441 90 900 00

– – დანარჩენი

—

მანქანები, აპარატურა და აღჭურვილობა (8456–8465 სასაქონლო პოზიციების მოწყობილობების გარდა)
8442

შრიფტის ჩამოსხმის ან შრიფტის აკრეფის, საბეჭდი ბლოკების, დაზგების, ფირფიტების, ცილინდრების ან
სხვა ტიპოგრაფიული ელემენტების მომზადებისა ან დამზადებისათვის; ტიპოგრაფიული შრიფტები,

ბლოკები, ფირფიტები, ცილინდრები და სხვა ტიპოგრაფიული ელემენტები; ბლოკები, ფირფიტები,
ცილინდრები და ლიტოგრაფიული ქვები, საბეჭდი მიზნებისათვის მომზადებული (მაგალითად,
გაჩარხული, გახეხილი ან გაპრიალებული):
8442 30 000 00

– მანქანები, აპარატურა და აღჭურვილობა

8442 40 000 00

– ზემოთჩამოთვლილი მანქანების, აპარატურისა ან აღჭურვილობის ნაწილები

ცალი
—

– ტიპოგრაფიული შრიფტები, ბლოკები, ფირფიტები, ცილინდრები და სხვა ტიპოგრაფიული
8442 50 000 00

ელემენტები; ბლოკები, ფირფიტები, ცილინდრები და ლიტოგრაფიული ქვები, საბეჭდი მიზნებისათვის

—

მომზადებული (მაგალითად, გაჩარხული, გახეხილი ან გაპრიალებული)
მანქანები საბეჭდი, გამოსაყენებელი 8442 სასაქონლო პოზიციის ფირფიტების, ცილინდრებისა და სხვა
8443

საბეჭდი ფორმების მეშვეობით ბეჭდვისათვის; სხვა პრინტერები, კოპირების და ფაქსიმილური აპარატები,
გაერთიანებული ან არა; მათი ნაწილები და საკუთნოები:
– მანქანები საბეჭდი, გამოსაყენებელი 8442 სასაქონლო პოზიციის ფირფიტების, ცილინდრებისა და სხვა
საბეჭდი ფორმების მეშვეობით ბეჭდვისათვის:

8443 11 000 00

– – ოფსეტური ბეჭდვის მანქანები რულონური

ცალი

8443 12 000 00

– – ოფსეტური ბეჭდვის მანქანები ფურცლოვანი, საოფისე (ფურცლის ფორმატით არაუმეტეს 22x36 სმ-ისა)

ცალი

8443 13

– – ოფსეტური ბეჭდვის მანქანები, დანარჩენი:
– – – ფურცლოვანი მიწოდებით:

8443 13 100 00

– – – – ნახმარი

ცალი

– – – – ახალი, გათვლილი ფურცლებზე, ზომით:
8443 13 310 00

– – – – – არაუმეტეს 52x74 სმ-ისა

ცალი

8443 13 350 00

– – – – – 52x74 სმ-ზე მეტი, მაგრამ არაუმეტეს 74x107 სმ-ისა

ცალი

8443 13 390 00

– – – – – 74x107 სმ-ზე მეტი

ცალი

8443 13 900 00

– – – დანარჩენი

ცალი

8443 14 000 00
8443 15 000 00

– – ტიპოგრაფიული მაღალი ბეჭდვის მანქანები, რულონური, ფლექსოგრაფიული მანქანების
გამოკლებით
– – ტიპოგრაფიული მაღალი ბეჭდვის მანქანები, გარდა რულონურისა, ფლექსოგრაფიული მანქანების
გამოკლებით

ცალი
ცალი

8443 16 000 00

– – ფლექსოგრაფიული ბეჭდვის მანქანები

ცალი

8443 17 000 00

– – ღრმა ბეჭდვის მანქანები

ცალი

8443 19

– – დანარჩენი:

8443 19 200 00

– – – ტექსტილის მასალებზე ბეჭდვისათვის

ცალი

8443 19 400 00

– – – ნახევარგამტარების წარმოებაში გამოსაყენებელი

ცალი

8443 19 700 00

– – – დანარჩენი

ცალი

– პრინტერები, საკოპიო აპარატები და ფაქსიმილური აპარატები, კომბინირებული ან არაკომბინირებული,
დანარჩენი:
8443 31 000 00

– – მანქანები, რომლებიც ასრულებენ ორ ან მეტ ფუნქციას, როგორიცაა ბეჭდვა, კოპირება ან ფაქსიმილური
გადაცემა, გამომთვლელ მანქანასთან ან ქსელთან მიერთების საშუალებით

ცალი

8443 32

– – დანარჩენი, გამომთვლელ მანქანასთან ან ქსელთან მიერთების საშუალებით:

8443 32 100 00

– – – პრინტერები

ცალი

8443 32 800 00

– – – დანარჩენი

ცალი

8443 39 000 00

– – დანარჩენი

ცალი

– ნაწილები და საკუთნოები:
8443 91
8443 91 100 00

– – ნაწილები და საკუთნოები საბეჭდი მანქანების,ფირფიტებით, ცილინდრებით და 8442 სასაქონლო
პოზიციის სხვა საბეჭდი ფორმებით ბეჭდვისათვის:
– – – 8443 19 40 ქვესუბპოზიციის მანქანების

—

– – – დანარჩენი:
8443 91 910 00

– – – – თუჯის სხმული ან ფოლადის სხმული

—

8443 91 990 00

– – – დანარჩენი

—

8443 99

– – დანარჩენი:

8443 99 100 00

– – – ელექტრონული მოდულები

—

8443 99 900 00

– – – დანარჩენი

—

8444 00

მანქანები ხელოვნური ტექსტილის მასალების ექსტრუდირების, გამოჭიმვის, ტექსტურირებისა ან
ჭრისათვის:

8444 00 100 00

– მანქანები ექსტრუდირებისათვის

ცალი

8444 00 900 00

– დანარჩენი

ცალი

მანქანები ტექსტილის ბოჭკოების მოსამზადებლად; სართავი, საორფავებელი ან საგრეხი და სხვა
8445

დანადგარები ტექსტილის ნართის დასამზადებლად; პარკამოსახვევი ან ამოსახვევი (მისაქსელის სახვევის
ჩათვლით) საფეიქრო მანქანები და მანქანები ტექსტილის ნართის მოსამზადებლად მისი 8446 ან 8447
სასაქონლო პოზიციის მანქანებზე გამოსაყენებლად:
– საფეიქრო ბოჭკოების მოსამზადებელი მანქანები:

8445 11 000 00

– – საჩეჩი

ცალი

8445 12 000 00

– – სავარცხნ-საჩეჩი

ცალი

8445 13 000 00

– – ლენტური ან საფთილავი

ცალი

8445 19 000 00

– – დანარჩენი

ცალი

8445 20 000 00

– სართავი საფეიქრო მანქანები

ცალი

8445 30 000 00

– საორფავებელი ან საფეიქრო საგრეხი მანქანები

ცალი

8445 40 000 00

– სახვევი საფეიქრო მანქანები (მისაქსელის სახვევის ჩათვლით) ან პარკამოსახვევი მანქანები

ცალი

8445 90 000 00

– დანარჩენი

ცალი

8446

საქსოვი დაზგები:

8446 10 000 00

– ქსოვილის, სიგანით არაუმეტეს 30 სმ-ისა დასამზადებლად

ცალი

– მაქოიანი ქსოვილის სიგანით 30 სმ-ზე მეტი დასამზადებლად:
8446 21 000 00

– – ძრავის ამძრავი

ცალი

8446 29 000 00

– – დანარჩენი

ცალი

8446 30 000 00

– უმაქო, ქსოვილის სიგანით 30 სმ-ზე მეტი დასამზადებლად

ცალი

8447

მანქანები ტრიკოტაჟული, საქსოვ-გასაკერი, სირმის ძაფის, ტიულის, მაქმანის, ნაქარგის, დაწნული
თასმისა ან ბადის მისაღები და ტაფტინგური მანქანები:
– მრგვალსაქსოვი მანქანები:

8447 11 000 00

– – ცილინდრით დიამეტრით არაუმეტეს 165 მმ-ისა

ცალი

8447 12 000 00

– – ცილინდრით, დიამეტრით 165 მმ-ზე მეტი

ცალი

8447 20

– ბრტყლად საქსოვი მანქანები; საქსოვ-გასაკერი მანქანები:

8447 20 200 00

– – ქსელსაქსოვი მანქანები (რაშელ-მანქანების ჩათვლით); საქსოვ-გასაკერი მანქანები

ცალი

8447 20 800 00

– – დანარჩენი

ცალი

8447 90 000 00

– დანარჩენი

ცალი

დამხმარე მოწყობილობები 8444, 8445, 8446 ან 8447 სასაქონლო პოზიციების მანქანებთან გამოსაყენებელი
(მაგალითად, დგიმამწევი ურიკები, ჟაკარდის მანქანები, გასაჩერებელი ავტომატური მექანიზმები,
8448

მაქოების გამოსაცვლელი მექანიზმები); ნაწილები და საკუთნოები განკუთვნილი მხოლოდ ან
ძირითადად მოცემული სასაქონლო პოზიციის მანქანებისა ან 8444, 8445, 8446 ან 8447 სასაქონლო
პოზიციების მანქანებისათვის (მაგალითად, თითისტარები და ნალისები, ნემსოვანი გარნიტურა,
სავარცხლები, თვალაკები, მაქოები, დგიმები და დგიმის ჩარჩოები, ტრიკოტაჟული ნემსები):
– დამხმარე დანადგარები 8444, 8445, 8446 ან 8447 სასაქონლო პოზიციების მანქანებისათვის:
– – დგიმამწევი ურიკები და ჟაკარდის მანქანები; ბარათების რაოდენობის შესამცირებელი მექანიზმები,

8448 11 000 00

პირის გადამღები, ბარათნაჭდევი ან ბარათჩამკერი მანქანები აღნიშნულ მანქანებთან ერთად

—

გამოსაყენებელი
8448 19 000 00

– – დანარჩენი

—

8448 20 000 00

– 8444 სასაქონლო პოზიციის მანქანებისა ან მათი დამხმარე მოწყობილობების ნაწილები და საკუთნოები

—

– 8445 სასაქონლო პოზიციის მანქანებისა ან მათი დამხმარე მოწყობილობების ნაწილები და საკუთნოები:
8448 31 000 00

– – ნემსოვანი გარნიტურა

—

8448 32 000 00

– – საფეიქრო ბოჭკოების მოსამზადებელი მანქანის ნაწილები, ნემსოვანი გარნიტურის გარდა

—

8448 33 000 00

– – თითისტარები, ნალისები, რგოლები და მორბედები

—

8448 39 000 00

– – დანარჩენი

—

– საქსოვი დაზგებისა ან მათი დამხმარე მოწყობილობების ნაწილები და საკუთნოები:

8448 42 000 00

– – სავარცხლები (ბერდანა), დგამები და დგამების ჩარჩოები საქსოვი ჩარხებისათვის

—

8448 49 000 00

– – დანარჩენი

—

– 8447 სასაქონლო პოზიციის მანქანებისა ან მათი დამხმარე დანადგარების ნაწილები და საკუთნოები:
8448 51

– – საძირავები, ნემსები და სხვა ელემენტები, მარყუჟის, ნაკერის, გვირისტულას, ხლართის
წარმოსაქმნელი:

8448 51 100 00

– – – საძირავები

—

8448 51 900 00

– – – დანარჩენი

—

8448 59 000 00

– – დანარჩენი

—

მოწყობილობები ქეჩის, ფეტრისა ან უქსოვადი მასალების წარმოებისა ან გამოყვანისათვის ნაჭრებად ან
8449 00 000 00

ფორმებად,

ფეტრის

ქუდების

წარმოების

მოწყობილობების

ჩათვლით;

ლუგვები

ქუდების

—

დასამზადებლად
8450

მანქანები სარეცხი, საყოფაცხოვრებო ან სამრეცხაოებისათვის, საწური მოწყობილობით აღჭურვილი
მანქანების ჩათვლით:
– მანქანები მშრალი თეთრეულის ტევადობით არაუმეტეს 10 კგ-ისა:

8450 11

– – მთლიანად ავტომატური მანქანები:
– – – მშრალი თეთრეულის ტევადობით არაუმეტეს 6 კგ-ისა:

8450 11 110 00

– – – – ფრონტალური ჩატვირთვის მანქანები

ცალი

8450 11 190 00

– – – – ზედა ჩატვირთვის მანქანები

ცალი

8450 11 900 00

– – – მშრალი თეთრეულის ტევადობით 6 კგ-ზე მეტი, მაგრამ არაუმეტეს 10 კგ-ისა

ცალი

8450 12 000 00

– – მანქანები ჩადგმული ცენტრიდანული საწური მოწყობილობით, დანარჩენი

ცალი

8450 19 000 00

– – დანარჩენი

ცალი

8450 20 000 00

– მანქანები მშრალი თეთრეულის ტევადობით 10 კგ-ზე მეტი

ცალი

8450 90 000 00

– ნაწილები

—

მოწყობილობები (8450 სასაქონლო პოზიციის მანქანების გარდა) ნართის, მასალების ან მზა ტექსტილის
ნაწარმის გასარეცხად, გასაწმენდად, გასაწურად, გასაშრობად, გასაუთოვებლად, დასაწნეხად (მასალების
8451

თერმოფიქსაციის წნეხების ჩათვლით), გასათეთრებელად, შესაღებად, აპრეტირებისათვის, გასაწყობად,
დანაფარის დასატანად ან გასაჟღენთად და მანქანები ქსოვილისა ან სხვა ფუძეზე პასტის დასატანად,
გამოსაყენებელი იატაკის საფარების, როგორიცაა ლინოლეუმი, წარმოებაში; მანქანები ტექსტილის
მასალების დასახვევად, გასაშლელად, დასაკეცად, დასაჭრელად ან გასახვრეტად:

8451 10 000 00

– მშრალი წმენდის მანქანები

—

– საშრობი მანქანები:
8451 21 000 00

– – მშრალი თეთრეულის ტევადობით არაუმეტეს 10 კგ-ისა

8451 29 000 00

– – დანარჩენი

8451 30 000 00

– საუთოვებელი მანქანები და წნეხები (წნეხების ჩათვლით მასალების თერმოფიქსაციისათვის)

8451 40 000 00

– მანქანები გასარეცხად, გასათეთრებლად და შესაღებად

—

8451 50 000 00

– მანქანები ტექსტილის მასალების დასახვევად, გასაშლელად, დასაკეცად, დასაჭრელად ან გასახვრეტად

—

8451 80

– სხვა მოწყობილობები:

8451 80 100 00

– – მანქანები, გამოსაყენებელი ლინოლეუმის ან იატაკის სხვა საფარების წარმოებაში, ტექსტილისა ან სხვა
ფუძეზე პასტის დასატანად

—
—
ცალი

—

8451 80 300 00

– – გასაწყობი მანქანები

—

8451 80 800 00

– – დანარჩენი

—

8451 90 000 00

– ნაწილები

—

მანქანები საკერავი, 8440 სასაქონლო პოზიციის წიგნის ბლოკების ასაკინძი მანქანების გარდა; ავეჯი,
8452

ძირები და სახურები, სპეციალურად საკერავი მანქანებისათვის განკუთვნილი; საკერავი მანქანების
ნემსები:

8452 10

– საკერავი მანქანები საყოფაცხოვრებო:
– – საკერავი მანქანები (მხოლოდ დახურული გვირისტულით) თავაკებით, რომელთა მასაა არაუმეტეს 16
კგ-ისა ძრავის გარეშე ან არა უმეტეს 17 კგ-ისა ძრავით; საკერავი მანქანების თავაკები (მხოლოდ
დახურული გვირისტულით) მასით არა უმეტეს 16 კგ-ისა ძრავის გარეშე ან 17 კგ ძრავით:

8452 10 110 00

– – – საკერავი მანქანები (ჩარჩოების, მაგიდებისა ან ტუმბოების გარეშე) ღირებულებით 65 ევროზე მეტი

ცალი

8452 10 190 00

– – – დანარჩენი

ცალი

8452 10 900 00

– – საკერავი მანქანები დანარჩენი და თავაკები საკერავი მანქანებისათვის დანარჩენი

ცალი

– საკერავი მანქანები დანარჩენი:
8452 21 000 00

– – ავტომატური

ცალი

8452 29 000 00

– – დანარჩენი

ცალი

8452 30 000 00

– საკერავი მანქანების ნემსები

8452 90 000 00
8453

1000 ცალი

– ავეჯი, ძირები და ფუტლარები, სპეციალურად განკუთვნილი საკერავი მანქანებისათვის, და მათი
ნაწილები;საკერავი მანქანების დანარჩენი ნაწილები

—

მოწყობილობები ტყავის მომზადების, თრიმვლვისა ან დამუშავებისათვის ან ფეხსაცმელისა ან ტყავის
სხვა ნაწარმის დამზადების ან შეკეთებისათვის, საკერავი მანქანების გარდა:

8453 10 000 00

– მოწყობილობები ტყავის მომზადების, თრიმვლისა ან დამუშავებისათვის

—

8453 20 000 00

– მოწყობილობები ფეხსაცმელის დამზადებისა ან შეკეთებისათვის

—

8453 80 000 00

– მოწყობილობები დანარჩენი

—

8453 90 000 00

– ნაწილები

—

8454

კონვერტერები, სამსხმელო ციცხვები, ბოყვები და სამსხმელო მანქანები, მეტალურგიაში ან სამსხმელო
წარმოებაში გამოსაყენებელი:

8454 10 000 00

– კონვერტერები

—

8454 20 000 00

– ციცხვები და ბოყვები

—

8454 30

– სამსხმელო მანქანები:

8454 30 100 00

– – წნევის ქვეშ ჩამოსხმისათვის

—

8454 30 900 00

– – დანარჩენი

—

8454 90 000 00

– ნაწილები

—

8455

დგანები ლითონსაგლინი და გლინები მათთვის:

8455 10 000 00

– მილსაგლინი დგანები

—

– საგლინი დგანები დანარჩენი:
8455 21 000 00

– – ცხელსაგლინი ან კომბინირებული ცხელსაგლინი და ცივსაგლინი დგანები

—

8455 22 000 00

– – ცივსაგლინი

—

8455 30

– გლინები საგლინი დგანებისათვის:

8455 30 100 00

– – თუჯის სხმულისაგან

—

– – ფოლადის ნაჭედი:
8455 30 310 00

– – – მუშა გლინები ცხლად გლინვისათვის; საბჯენი გლინები ცხლად და ცივად გლინვისათვის

—

8455 30 390 00

– – – მუშა გლინები ცივად გლინვისათვის

—

8455 30 900 00

– – ფოლადის, სხმული ან წნევით დამუშავებული

—

8455 90 000 00

– ნაწილები დანარჩენი

—

ჩარხები ნებისმიერი მასალების დასამუშავებლად მასალის მოცილების გზით ლაზერული ან სხვა
8456

სხივური

ან

ფოტონური

სხივების,

ულტრაბგერითი,

ელექტროგანმუხტვის,

ელექტროქიმიური,

ელექტრო-სხივური, იონო-სხივური ან პლაზმა-რკალური პროცესების მეშვეობით; წყლის ჭავლით ჭრის
დანადგარები;
– ლაზერული ან სხვა სინათლისა ან ფოტონური გამოსხივების პროცესების გამოყენებით მომუშავე:

8456 11
8456 11 100 00

– – ლაზერული გამოსხივების პროცესების გამოყენებით მომუშავე:
– – – მხოლოდ ან ძირითადად განკუთვნილი ბეჭდური სქემების, ასაწყობი ბეჭდური სქემების, 8517
სასაქონლო პოზიციის ნაწილების ან მონაცემთა ავტომატური დამუშავების მანქანების დასამზადებლად

8456 11 900 00

– – – დანარჩენი

8456 12

– – სხვა სინათლისა ან ფოტონური გამოსხივების პროცესების გამოყენებით მომუშავე:

8456 12 100 00

– – – მხოლოდ ან ძირითადად განკუთვნილი ბეჭდური სქემების, ასაწყობი ბეჭდური სქემების, 8517
სასაქონლო პოზიციის ნაწილების ან მონაცემთა ავტომატური დამუშავების მანქანების დასამზადებლად

ცალი
ცალი

ცალი

8456 12 900 00

– – – დანარჩენი

ცალი

8456 20 000 00

– ულტრაბგერითი პროცესების გამოყენებით მომუშავე

ცალი

8456 30

– ელექტროგანმუხტვის პროცესების გამოყენებით მომუშავე:
– – ციფრული პროგრამული მართვით:

8456 30 110 00

– – – მავთულის ელექტროდით

ცალი

8456 30 190 00

– – – დანარჩენი

ცალი

8456 30 900 00

– – დანარჩენი

ცალი

8456 40 000 00

– პლაზმა-რკალური პროცესების მეშვეობით მომუშავე

ცალი

8456 50 000 00

– წყლის ჭავლით ჭრის დანადგარები

ცალი

8456 90 000 00

– დანარჩენი

ცალი

8457

ცენტრები დამამუშავებელი, ჩარხები აგრეგატული ერთპოზიციური და მრავალპოზიციური, ლითონის
დასამუშავებლად:

8457 10

– ცენტრები დამამუშავებელი:

8457 10 100 00

– – ჰორიზონტალური

ცალი

8457 10 900 00

– – დანარჩენი

ცალი

8457 20 000 00

– ერთპოზიციური აგრეგატული ჩარხები

ცალი

8457 30

– მრავალპოზიციური აგრეგატული ჩარხები:

8457 30 100 00

– – ციფრული პროგრამული მართვით

ცალი

8457 30 900 00

– – დანარჩენი

ცალი

8458

ჩარხები სახარატო (მრავალმიზნობრივი სახარატო ჩარხების ჩათვლით) ლითონმჭრელი:
– ჰორიზონტალური:

8458 11

– – ციფრული პროგრამული მართვით:

8458 11 200 00

– – – მრავალმიზნობრივი სახარატო ჩარხები

ცალი

– – – სახარატო ავტომატები:
8458 11 410 00

– – – – ერთშპინდელიანი

ცალი

8458 11 490 00

– – – – მრავალშპინდელიანი

ცალი

8458 11 800 00

– – – დანარჩენი

ცალი

8458 19 000 00

– – დანარჩენი

ცალი

– სახარატო ჩარხები დანარჩენი:
8458 91

– – ციფრული პროგრამული მართვით:

8458 91 200 00

– – – მრავალმიზნობრივი სახარატო ჩარხები

ცალი

8458 91 800 00

– – – დანარჩენი

ცალი

8458 99 000 00

– – დანარჩენი

ცალი

ჩარხები ლითონმჭრელი (ხაზოვანი აგებულების აგრეგატული ჩარხების ჩათვლით) საბურღი, შიგსაჩარხი,
8459

საფრეზავი, შიგა ან გარე კუთხვილების მოსაჭრელი ლითონის მოცილების გზით, 8458 სასაქონლო
პოზიციის სახარატო ჩარხების გარდა (მრავალმიზნობრივი სახარატო ჩარხების ჩათვლით):

8459 10 000 00

– ხაზოვანი აგებულების აგრეგატული ჩარხები

ცალი

– საბურღი ჩარხები დანარჩენი:
8459 21 000 00

– – ციფრული პროგრამული მართვით

ცალი

8459 29 000 00

– – დანარჩენი

ცალი

– შიგსაჩარხი-საფრეზავი ჩარხები დანარჩენი:
8459 31 000 00

– – ციფრული პროგრამული მართვით

ცალი

8459 39 000 00

– – დანარჩენი

ცალი

– შიგსაჩარხი ჩარხები დანარჩენი:
8459 41 000 00

– – ციფრული პროგრამული მართვით

ცალი

8459 49 000 00

– – დანარჩენი

ცალი

– კონსოლ-საფრეზავი ჩარხები:
8459 51 000 00

– – ციფრული პროგრამული მართვით

ცალი

8459 59 000 00

– – დანარჩენი

ცალი

– საფრეზავი ჩარხები დანარჩენი:
8459 61

– – ციფრული პროგრამული მართვით:

8459 61 100 00

– – – ინსტრუმენტული საფრეზავი

ცალი

8459 61 900 00

– – – დანარჩენი

ცალი

8459 69

– – დანარჩენი:

8459 69 100 00

– – – ინსტრუმენტული საფრეზავი

ცალი

8459 69 900 00

– – – დანარჩენი

ცალი

8459 70 000 00

– კუთხვილსაჭრელი ჩარხები დანარჩენი

ცალი

ჩარხები საჩორტნ-სახეხი, სალესი, სახეხი, სახეხმისალესი, მისალესი, საპრიალებელი და აბრაზიული
8460

რგოლების,

აბრაზივების

და

გასაპრიალებელი

საშუალებების

დახმარებით

ლითონისა

ან

ლითონკერამიკის სუფთა დამუშავების სხვა ოპერაციის შესასრულებლად, გარდა 8461 სასაქონლო
პოზიციის კბილანსაჭრელი, კბილანსახეხი ან კბილგამოსაყვანი ჩარხებისა:
– ბრტყლად სახეხი ჩარხები:

8460 12 000 00

– – ციფრული პროგრამული მართვით

ცალი

8460 19 000 00

– – დანარჩენი

ცალი

– სახეხი ჩარხები დანარჩენი:
8460 22 000 00

– – ჩარხები უცენტრო სახეხი ციფრული პროგრამული მართვით

ცალი

8460 23 000 00

– – ცილინდრული ზედაპირების ხეხვისათვის ციფრული პროგრამული მართვით

ცალი

8460 24 000 00

– – დანარჩენი ციფრული პროგრამული მართვით

ცალი

8460 29

– – დანარჩენი:

8460 29 100 00

– – – ცილინდრული ზედაპირების ხეხვისათვის

ცალი

8460 29 900 00

– – – დანარჩენი

ცალი

– სალესი ჩარხები (საჭრელი ინსტრუმენტებისათვის):
8460 31 000 00

– – ციფრული პროგრამული მართვით

ცალი

8460 39 000 00

– – დანარჩენი

ცალი

8460 40

– სახეხ-მისალესი ან დამყვანი ჩარხები:

8460 40 100 00

– – ციფრული პროგრამული მართვით

ცალი

8460 40 900 00

– – დანარჩენი

ცალი

8460 90 000 00

– დანარჩენი
ჩარხები

8461

გრძივსარანდი,

ცალი
განივსარანდი,

სატეხი,

საწელი,

კბილანსაჭრელი,

კბილანსახეხი

ან

კბილანგამოსაყვანი, ხერხიანი, გადასაჭრელი და სხვა ჩარხები ლითონებისა ან ლითონკერამიკის
დასამუშავებლად მასალის მოშორების გზით, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:

8461 20 000 00

– განივსარანდი ან სატეხი ჩარხები

ცალი

8461 30

– საწელი ჩარხები:

8461 30 100 00

– – ციფრული პროგრამული მართვით

ცალი

8461 30 900 00

– – დანარჩენი

ცალი

8461 40

– კბილანსაჭრელი, კბილსახეხი ან კბილანგამოსაყვანი ჩარხები:
– – კბილანსაჭრელი ჩარხები (აბრაზიული კბილანსაჭრელი ჩარხების ჩათვლით):
– – – კბილანსაჭრელი ჩარხები ცილინდრული კბილა თვლებისათვის:

8461 40 110 00

– – – – ციფრული პროგრამული მართვით

ცალი

8461 40 190 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

– – – სხვა კბილანა თვლების მოსაჭრელად:
8461 40 310 00

– – – – ციფრული პროგრამული მართვით

ცალი

8461 40 390 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

– – კბილანგამოსაყვანი ჩარხები:
– – – მიკრომეტრული მარეგულირებელი მოწყობილობებითა და ნებისმიერ ღერძზე პოზიციონირების
სიზუსტით არანაკლები 0,01 მმ-ისა:
8461 40 710 00

– – – – ციფრული პროგრამული მართვით

ცალი

8461 40 790 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

8461 40 900 00

– – – დანარჩენი

ცალი

8461 50

– ხერხიანი და გადასაჭრელი ჩარხები:

– – ხერხიანი ჩარხები:
8461 50 110 00

– – – დისკოებიანი ხერხებით

ცალი

8461 50 190 00

– – – დანარჩენი

ცალი

8461 50 900 00

– – გადასაჭრელი ჩარხები

ცალი

8461 90 000 00

– დანარჩენი
ჩარხები

8462

(წნეხების

ცალი
ჩათვლით)

ლითონების

მოცულობითი

შტამპვით,

ჭედვითა

ან

შტამპვით

დასამუშავებლად; ჩარხები ლითონების დასამუშავებლად (წნეხების ჩათვლით) საღუნი, ნაწიბურსაღუნი,
საწრფევებელი, გადასაჭრელი, გამხვრეტი ან ამომჭრელი; წნეხები ლითონებისა ან ლითონების
კარბიდების დასამუშავებლად, ზემოთ დაუსახელებელი:

8462 10

– საჭედი ან საშტამპავი მანქანები (წნეხების ჩათვლით) და უროები:

8462 10 100 00

– – ციფრული პროგრამული მართვით

ცალი

8462 10 900 00

– – დანარჩენი

ცალი

– მანქანები მოსაღუნი, ნაწიბურსაღუნი, საწრფევებელი (წნეხების ჩათვლით):
8462 21

– – ციფრული პროგრამული მართვით:

8462 21 100 00

– – – ნაწარმის დასამუშავებლად ფურცლოვანი მასალისაგან

ცალი

8462 21 800 00

– – – დანარჩენი

ცალი

8462 29

– – დანარჩენი:

8462 29 100 00

– – – ნაწარმის დასამუშავებლად ფურცლოვანი მასალისაგან

ცალი

– – – დანარჩენი:
8462 29 910 00

– – – – ჰიდრავლიკური

ცალი

8462 29 980 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

– მექანიკური მაკრატლები (წნეხების ჩათვლით), კომბინირებული გამხვრეტი და ამომკვეთის გარდა:
8462 31 000 00

– – ციფრული პროგრამული მართვით

8462 39

– – დანარჩენი:

8462 39 100 00

– – – ნაწარმის დასამუშავებლად ფურცლოვანი მასალისაგან

ცალი

ცალი

– – – დანარჩენი:
8462 39 910 00

– – – – ჰიდრავლიკური

ცალი

8462 39 990 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

– გამხვრეტი ან ამოსაჭრელი მანქანები (წნეხების ჩათვლით) მათ შორის კომბინირებული გამხვრეტი და
ამომკვეთი:
8462 41

– – ციფრული პროგრამული მართვით:

8462 41 100 00

– – – ნაწარმის დასამუშავებლად ფურცლოვანი მასალისაგან

ცალი

8462 41 900 00

– – – დანარჩენი

ცალი

8462 49

– – დანარჩენი:

8462 49 100 00

– – – ნაწარმის დასამუშავებლად ფურცლოვანი მასალისაგან

ცალი

8462 49 900 00

– – – დანარჩენი

ცალი

– დანარჩენი:
8462 91

– – წნეხები ჰიდრავლიკური:

8462 91 200 00

– – – ციფრული პროგრამული მართვით

ცალი

8462 91 800 00

– – – დანარჩენი

ცალი

8462 99

– – დანარჩენი:

8462 99 200 00

– – – ციფრული პროგრამული მართვით

ცალი

8462 99 800 00

– – – დანარჩენი

ცალი

8463

ჩარხები ლითონებისა ან ლითონკერამიკის დასამუშავებლად მასალების მოშორების გარეშე დანარჩენი:

8463 10

– ჩარხები წნელების, მილების, პროფილების, მავთულისა ან ანალოგიური ნაწარმის ადიდვისათვის:

8463 10 100 00

– – ჩარხები მავთულის ადიდვისათვის

ცალი

8463 10 900 00

– – დანარჩენი

ცალი

8463 20 000 00

– ჩარხები კუთხვილმოსაგორი

ცალი

8463 30 000 00

– მანქანები ნაწარმის დასამზადებლად მავთულისაგან

8463 90 000 00

– დანარჩენი

8464

ჩარხები

ქვის,

ცალი
ცალი

კერამიკის,

ბეტონის,

ასბოცემენტისა

ან

ანალოგიური

მინერალური

მასალების

დასამუშავებელი ან მინის ცივი დამუშავებისათვის:

8464 10 000 00

– სახერხი ჩარხები

8464 20

– ჩარხები სახეხი ან საპრიალებელი:

ცალი

– – შუშის დასამუშავებლად:
8464 20 110 00

– – – ოპტიკური მინის

8464 20 190 00

– – – დანარჩენი

—

8464 20 800 00

– – დანარჩენი

—

8464 90 000 00

– დანარჩენი

—

8465
8465 10

ცალი

ჩარხები (ლურსმნების, სამაგრების, წებოს დახმარებით ან სხვა სახის აწყობის მანქანების ჩათვლით) ხის,
კორპის, ძვლის, ებონიტის, მყარი პლასტმასებისა ან ანალოგიური მყარი მასალების დასამუშავებლად:
– ჩარხები, მექანიკური დამუშავების სხვადასხვა ოპერაციების შემსრულებელი, ამ ოპერაციებს შორის
ინსტრუმენტების შეცვლის გარეშე:

8465 10 100 00

– – დასამუშავებელი ნაწარმის ოპერაციებს შორის ხელით გადაადგილებით

ცალი

8465 10 900 00

– – დასამუშავებელი ნაწარმის ოპერაციებს შორის ავტომატური გადაადგილებით

ცალი

8465 20 000 00

– ცენტრები დამამუშავებელი

ცალი

– დანარჩენი:
8465 91

– – მექანიკური ხერხები:

8465 91 100 00

– – – ლენტური ხერხები

ცალი

8465 91 200 00

– – – დისკური ხერხები

ცალი

8465 91 900 00

– – – დანარჩენი

ცალი

8465 92 000 00

– – ჩარხები სარანდი, საფრეზავი ან სარანდავ-სანარიმანდე

ცალი

8465 93 000 00

– – ჩარხები სახეხი, სილასახეხი ან საპრიალებელი ჩარხები

ცალი

8465 94 000 00

– – მანქანები მოსაღუნი ან ასაწყობი

ცალი

8465 95 000 00

– – ჩარხები საბურღი ან სატეხი

ცალი

8465 96 000 00

– – ჩარხები საჭრელი, სამსხვრევი ან ასაჩეჩი

ცალი

8465 99 00

– – დანარჩენი:

8465 99 001 00

– – – სახარატო

ცალი

8465 99 009 00

– – – დანარჩენი

ცალი

ნაწილები და სამარჯვები, განკუთვნილი მხოლოდ ან ძირითადად 8456–8465 სასაქონლო პოზიციების
8466

მოწყობილობებისათვის, ინსტრუმენტისა ან დეტალების დასამაგრებელი სამარჯვების, თვითგამხსნელი
კუთხვილსაჭრელი თავაკების, დამყოფი თავაკებისა და მოწყობილობების სხვა სპეციალური სამარჯვების
ჩათვლით; ყველა ტიპის ხელის ინსტრუმენტებისათვის მუშა ინსტრუმენტების სამაგრი სამარჯვები:

8466 10

– ინსტრუმენტის სამაგრი სამარჯვები და თვითგამხსნელი კუთხვილსაჭრელი თავაკები:
– – ინსტრუმენტის სამაგრი სამარჯვები:

8466 10 200 00

– – – სამართულები, ცანგის ვაზნები, მილისები

—

– – – დანარჩენი:
8466 10 310 00

– – – – სახარატო ჩარხებისათვის

—

8466 10 380 00

– – – – დანარჩენი

—

8466 10 800 00

– – თვითგამხსნელი კუთხვილსაჭრელი თავაკები

—

8466 20

– დასამუშავებელი დეტალების დასამგრებელი სამარჯვები:

8466 20 200 00

– – მოსაჭერი სამარჯვები და სპეციალური დანიშნულების არმატურა; სტანდარტული მოსაჭერი
სამარჯვებისა და არმატურის ნაკრებები

—

– – დანარჩენი:
8466 20 910 00

– – – სახარატო დაზგებისათვის

—

8466 20 950 00

– – – დანარჩენი

—

8466 30 000 00

– დამყოფი თავაკები და სხვა სპეციალური სამარჯვები ჩარხებისათვის

—

– დანარჩენი:
8466 91

– – 8464 სასაქონლო პოზიციის დაზგებისათვის:

8466 91 200 00

– – – თუჯის სხმული ან ფოლადის სხმული

—

8466 91 950 00

– – – დანარჩენი

—

8466 92

– – 8465 სასაქონლო პოზიციის დაზგებისათვის:

8466 92 200 00

– – – თუჯის სხმული ან ფოლადის სხმული

—

8466 92 800 00

– – – დანარჩენი

—

8466 93

– – 8456–8461 სასაქონლო პოზიციების დაზგებისათვის:
– – – 8456 11 10, 8456 12 10, 8456 20, 8456 30, 8457 10, 8458 91, 8459 21 00, 8459 61 ან 8461 50 ქვესუბპოზიციის

8466 93 400 00

მანქანების ნაწილები მხოლოდ ან ძირითადად განკუთვნილი ბეჭდური სქემების, ასაწყობი ბეჭდური
სქემების, 8517 სასაქონლო პოზიციის ნაწილების ან მონაცემთა ავტომატური დამუშავების მანქანების

—

დასამზადებლად
– – – დანარჩენი:
8466 93 500 00

– – – – 8456 50 00 სასაქონლო პოზიციების მანქანებისთვის

—

8466 93 600 00

– – – – დანარჩენი

—

8466 94 000 00

– – 8462 ან 8463 სასაქონლო პოზიციის მანქანებისთვის

—

8467

ინსტრუმენტები ხელის პნევმატური, ჰიდრავლიკური ან ჩაყენებული ელექტრული ან არაელექტრული
ძრავით:
– პნევმატური:

8467 11

– – მბრუნავი (კომბინირებული მბრუნავ-დარტყმითი მოქმედების ჩათვლით):

8467 11 100 00

– – – ლითონის დასამუშავებლად

—

8467 11 900 00

– – – დანარჩენი

—

8467 19 000 00

– – დანარჩენი

—

– ჩადგმული ელექტრული ძრავით:
8467 21

– – ყველა ტიპის დრელები:

8467 21 100 00

– – – გარე კვების წყაროს გარეშე მომუშავე

ცალი

– – – დანარჩენი:
8467 21 910 00

– – – – ელექტროპნევმატური

ცალი

8467 21 990 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

8467 22

– – ხერხები:

8467 22 100 00

– – – ჯაჭვური ხერხები

ცალი

8467 22 300 00

– – – მრგვალი ხერხები

ცალი

8467 22 900 00

– – – დანარჩენი

ცალი

8467 29

– – დანარჩენი:

8467 29 200 00

– – – გარე კვების წყაროს გარეშე მომუშავე

ცალი

– – – დანარჩენი:
– – – – სალესი და სახეხი აპარატები:
8467 29 510 00

– – – – – კუთხსახეხი

ცალი

8467 29 530 00

– – – – – ლენტურსახეხი

ცალი

8467 29 590 00

– – – – – დანარჩენი

ცალი

8467 29 700 00

– – – – სარანდი

ცალი

8467 29 800 00

– – – – სხლტეების შემჭრელი და გაზონების საკრეჭი მანქანები

ცალი

8467 29 900 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

– ინსტრუმენტები დანარჩენი:
8467 81 000 00

– – ჯაჭვური ხერხები

8467 89 000 00

– – დანარჩენი

ცალი
—

– ნაწილები:
8467 91 000 00

– – ჯაჭვური ხერხების

—

8467 92 000 00

– – პნევმატური ინსტრუმენტების

—

8467 99 000 00

– – დანარჩენი

—

მოწყობილობები და აპარატები დაბალტემპერატურიანი რჩილვისათვის, მაღალტემპერატურიანი
8468

რჩილვისათვისა ან შედუღებისათვის, საჭრელად ვარგისი ან არა, 8515 სასაქონლო პოზიციის მანქანებისა
და აპარატების გარდა; მანქანები და აპარატურა ზედაპირული თერმოდამუშავებისათვის აირზე
მომუშავე:

8468 10 000 00

– აირის სანთურები ბერვით, ხელის

—

8468 20 000 00

– აირზე მომუშავე მოწყობილობები და აპარატები, დანარჩენი

—

8468 80 000 00

– მოწყობილობები და აპარატები დანარჩენი

—

8468 90 000 00

– ნაწილები

—

[8469]
საანგარიშო მანქანები და ჯიბის მანქანები მონაცემთა ჩაწერის, აღწარმოებისა და ვიზუალური
8470

წარმოდგენისათვის, გამოთვლითი ფუნქციებით; საბუღალტრო მანქანები, საფოსტო მარკირების
მანქანები, საბილეთო აპარატები და სხვა ანალოგიური მანქანები სათვლელი მოწყობილობებით; საკასო
აპარატები:

8470 10 000 00

– გარე კვების წყაროს გარეშე მომუშავე ელექტრონული კალკულატორები, და ჯიბის მანქანები მონაცემთა
ჩაწერის, აღწარმოების და ვიზუალური წარმოდგენისათვის, გამოთვლითი ფუნქციებით

ცალი

– ელექტრონული საანგარიშო მანქანები დანარჩენი:
8470 21 000 00

– – ჩაყენებული საბეჭდი მოწყობილობით

ცალი

8470 29 000 00

– – დანარჩენი

ცალი

8470 30 000 00

– საანგარიშო მანქანები დანარჩენი

ცალი

8470 50 000 00

– საკასო აპარატები

ცალი

8470 90 000 00

– დანარჩენი

ცალი

გამომთვლელი მანქანები და მათი ბლოკები; მაგნიტური ან ოპტიკური წამკითხავი მოწყობილობები,
8471

მონაცემების ინფორმაციის მატარებლებზე კოდირებული ფორმით გადამტანი მანქანები და მანქანები
მსგავსი ინფორმაციის დამუშავებისათვის, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:

8471 30 000 00

– პორტატიული ციფრული გამომთვლელი მანქანები მასით არა უმეტეს 10 კგ-ისა, რომლებიც შეიცავენ,
როგორც მინიმუმ, ცენტრალურ პროცესორს, კლავიატურას და დისპლეის

ცალი

– ციფრული გამომთვლელი მანქანები დანარჩენი:
8471 41 00

– – ერთ კორპუსში, როგორც მინიმუმ, მონაცემთა დამუშავების ცენტრალური ბლოკისა და
შემყვანგამომყვანი მოწყობილობის შემცველი, გაერთიანებული ან არა:

8471 41 000 01

– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8471 41 000 09

– – – დანარჩენი

ცალი

8471 49 00

– – მისაწოდებელი სისტემების სახით, დანარჩენი:

8471 49 000 01

– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8471 49 000 09

– – – დანარჩენი

ცალი

– მონაცემების დამუშავების ციფრული ბლოკები, 8471 41 ან 8471 49 სუბპოზიციებში აღწერილისაგან
8471 50 00

განსხვავებული, ერთ კორპუსში ერთი ან ორი შემდეგი მოწყობილობების შემცველი ან შეუცველი:
დამხსომებელი მოწყობილობები, შემყვანი მოწყობილობები, გამომყვანი მოწყობილობები:

8471 50 000 01

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8471 50 000 09

– – დანარჩენი

ცალი

8471 60

– შემყვანი ან გამომყვანი მოწყობილობები, კორპუსში დამხსომებელი მოწყობილობების შემცველი ან არა:

8471 60 000 01

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8471 60 600 00

– – კლავიატურა

ცალი

8471 60 700 00

– – დანარჩენი

ცალი

8471 70

– დამხსომებელი მოწყობილობები:

8471 70 000 01

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8471 70 200 00

– – ცენტრალური დამხსომებელი მოწყობილობები

ცალი

– – დანარჩენი:
– – – დამხსომებელი მოწყობილობები დისკოებზე:
8471 70 300 00

– – – – ოპტიკური, მაგნიტოოპტიკურის ჩათვლით

ცალი

– – – – დანარჩენი:
8471 70 500 00

– – – – – ხისტ მაგნიტურ დისკოებზე

ცალი

8471 70 700 00

– – – – – დანარჩენი

ცალი

8471 70 800 00

– – – დამხსომებელი მოწყობილობები მაგნიტურ ლენტებზე

ცალი

8471 70 980 00

– – – დანარჩენი

ცალი

8471 80 000 00

– გამომთვლელი მანქანების მოწყობილობები დანარჩენი

ცალი

8471 90 000 00

– დანარჩენი

ცალი

საოფისე მოწყობილობები (მაგალითად, ჰექტოგრაფიული ან ტრაფარეტული სამრავლი აპარატები,
8472

სამისამართო

მანქანები,

დამხარისხებელი,

ბანკნოტების

დამთვლელი

და

გასაცემი
შესაფუთი

ავტომატური
მანქანები,

მოწყობილობები,

ფანქრების

სათლელი

მონეტების
მანქანები,

პერფორაციული მანქანები ან კავებით ჩასამაგრებელი მანქანები) დანარჩენი:
8472 10 000 00

– პირგადასაღებ-სამრავლი მანქანები

ცალი

– მანქანები საფოსტო კორესპონდენციის დახარისხების, დაკეცვის, კონვერტებში ჩალაგებისა ან
8472 30 000 00

გადახვევისათვის, მანქანები საფოსტო კორესპონდენციის გასახსნელი, დასახური ან დასალუქი და

ცალი

მანქანები საფოსტო მარკების დასაწებებელი ან გასანაღდებელი
8472 90

– დანარჩენი:

8472 90 100 00

– – მანქანები მონეტების დასახარისხებელი, დასათვლელი ან შესაფუთი

ცალი

8472 90 300 00

– – ავტომატ-მოლარეები

ცალი

8472 90 400 00

– – მოწყობილობები ტექსტების დამუშავებისათვის

ცალი

8472 90 900 00

– – დანარჩენი

8473

—

ნაწილები და საკუთნოები (ფუტლარების, შალითებისა და ანალოგიური ნაწარმის გარდა) მხოლოდ ან
ძირითადად 8470–8472 სასაქონლო პოზიციის მანქანებისათვის განკუთვნილი:
– 8470 სასაქონლო პოზიციის მანქანების ნაწილები და საკუთნოები:

8473 21

– – 8470 10, 8470 21 ან 8470 29 სუბპოზიციების ელექტრონული საანგარიშო მანქანების:

8473 21 100 00

– – – ელექტრონული მოდულები

—

8473 21 900 00

– – – დანარჩენი

—

8473 29

– – დანარჩენი:

8473 29 100 00

– – – ელექტრონული მოდულები

—

8473 29 900 00

– – – დანარჩენი

—

8473 30

– 8471 სასაქონლო პოზიციის მანქანების ნაწილები და საკუთნოები:

8473 30 200 00

– – ელექტრონული მოდულები

—

8473 30 800 00

– – დანარჩენი

—

8473 40

– 8472 სასაქონლო პოზიციის მანქანების ნაწილები და საკუთნოები:

8473 40 200 00

– – ელექტრონული მოდულები

—

8473 40 800 00

– – დანარჩენი

—

8473 50

– ნაწილები და საკუთნოები, თანაბრად განკუთვნილი 8470–8472 სასაქონლო პოზიციებიდან ორში ან
მეტში შემავალი მანქანებისთვის:

8473 50 200 00

– – ელექტრონული მოდულები

—

8473 50 800 00

– – დანარჩენი

—

მოწყობილობები გრუნტის, ქვის, მადნებისა ან სხვა მინერალური წიაღისეულის მყარ (მათ შორის
ფხვნილოვან ან პასტისებრ) მდგომარეობაში დახარისხების, გაცხავების, სეპარაციის, გარეცხვის,
8474

დაქუცმაცების, დაფქვის, შერევისა ან არევისათვის; მოწყობილობები მყარი მინერალური სათბობის,
კერამიკული შედგენილობების, გაუმყარებელი ცემენტის, თაბაშირის მასალებისა ან სხვა ფხვნილოვანი ან
პასტისებური მინერალური პროდუქტების აგლომერაციის, დაყალიბებისა ან ჩამოსხმისათვის; საყალიბო
მანქანები ქვიშისაგან სამსხმელო ფორმების დასამზადებლად:

8474 10 000 00

– მანქანები დახარისხების, გაცხავების, სეპარაციისა ან გარეცხვისათვის

—

8474 20 000 00

– დასამსხვრევი ან დასაქუცმაცებელი მანქანები

—

– მანქანები შერევისა და არევისათვის:
8474 31 000 00

– – ბეტონსარევები ან დუღაბშემრევები

—

8474 32 000 00

– – მინერალური ნივთიერებების ბიტუმთან შემრევი მანქანები

—

8474 39 000 00

– – დანარჩენი

8474 80

– მანქანები დანარჩენი:

8474 80 100 00

– – მოწყობილობები კერამიკული შედგენილობების აგლომერაციის, დაყალიბებისა ან ჩამოსხმისათვის

—

8474 80 900 00

– – დანარჩენი

—

8474 90

– ნაწილები:

8474 90 100 00

– – თუჯის სხმული ან ფოლადის სხმული

—

8474 90 900 00

– – დანარჩენი

—

—

მანქანები ელექტრული ან ელექტრონული ნათურების, მილაკებისა ან ელექტრო-სხივური მილაკების ან
8475

მილის კოლბებში აირგანმმუხტავი ნათურების ასაწყობად; მანქანები მინისა ან მინის ნაწარმის
დამზადებისა ან ცხლად დამუშავებისათვის:

8475 10 000 00

– მანქანები ელექტრული ან ელექტრონული ნათურების, მილაკებისა ან ელექტრონ-სხივური მილაკებისა
ან მილის კოლბებში აირგანმმუხტავი ნათურების ასაწყობად

—

– მანქანები მინისა ან მინის ნაწარმის დამზადებისა ან ცხლად დამუშავებისათვის:
8475 21 000 00

– – მანქანები ოპტიკური ბოჭკოსა და მისი ნამზადების დასამზადებლად

—

8475 29 000 00

– – დანარჩენი

—

8475 90

– ნაწილები:

8475 90 100 00

– – 8475 21 00 ქვესუბპოზიციის მანქანების ნაწილები

—

8475 90 900 00

– – დანარჩენი

—

8476

ავტომატები სავაჭრო (მაგალითად, საფოსტო მარკების, სიგარეტების, სასურსათო საქონლისა ან
სასმელების გასაყიდად), ბანკნოტებისა და მონეტების დასახურდავებელი ავტომატების ჩათვლით:
– სასმელების გასაყიდი ავტომატები:

8476 21 000 00

– – ჩადგმული სახურებელი ან გამაცივებელი მოწყობილობებით

ცალი

8476 29 000 00

– – დანარჩენი

ცალი

– მანქანები დანარჩენი:
8476 81 000 00

– – ჩადგმული სახურებელი ან გამაცივებელი მოწყობილობებით

8476 89

– – დანარჩენი:

8476 89 100 00

– – – ბანკნოტებისა და მონეტების დასახურდავებელი ავტომატები

ცალი

8476 89 900 00

– – – დანარჩენი

ცალი

8476 90

– ნაწილები:

8476 90 100 00

– – ბანკნოტებისა და მონეტების დასახურდავებელი ავტომატების ნაწილებ

—

8476 90 900 00

– – დანარჩენი

—

8477

ცალი

მოწყობილობები რეზინისა ან პლასტმასის დასამუშავებლად ან ამ მასალებისაგან პროდუქციის
საწარმოებლად, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:

8477 10 000 00

– ინჟექციურ-ჩამოსამსხმელო მანქანები

ცალი

8477 20 000 00

– ექსტრუდერები

ცალი

8477 30 000 00

– გამონაბერი მანქანები

ცალი

8477 40 000 00

– ვაკუუმური ჩამოსხმის მანქანები და დანარჩენი თერმოდაყალიბების მანქანები

ცალი

– სხვა ნებისმიერი ხერხით ჩამოსხმისა ან დაყალიბების მანქანები:
8477 51 000 00

– – პნევმატური საბურავების პროტექტორების ჩამოსხმის ან აღდგენისთვის ან პნევმატური საბურავების
კამერების ჩამოსხმის ან სხვა სახით დაყალიბებისათვის

ცალი

8477 59

– – დანარჩენი:

8477 59 100 00

– – – წნეხები

ცალი

8477 59 800 00

– – – დანარჩენი

ცალი

8477 80

– მოწყობილობები დანარჩენი:
– – მანქანები ქაფპლასტის ნაწარმის საწარმოებული:

8477 80 110 00

– – – რეაქციაუნარიანი ფისების დასამუშავებელი მანქანები

ცალი

8477 80 190 00

– – – დანარჩენი

ცალი

– – დანარჩენი:
8477 80 910 00

– – – მოწყობილობები დაქუცმაცებისათვის

ცალი

8477 80 930 00

– – – შემრევები, საზელი მანქანები და სარევები

ცალი

8477 80 950 00

– – – მანქანები ჭრის, გაპობისა და ჩორტნისათვის

ცალი

8477 80 990 00

– – – დანარჩენი

8477 90

– ნაწილები:

8477 90 100 00

– – თუჯის სხმული ან ფოლადის სხმული

—

8477 90 800 00

– – დანარჩენი

—

8478

—

თამბაქოს მოსამზადებელი ან დასამზადებელი მოწყობილობები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან
ჩაურთველი:

8478 10 000 00

– მოწყობილობები

—

8478 90 000 00

– ნაწილები

—

8479
8479 10 000 00
8479 20 000 00
8479 30

მანქანები და მექანიკური მოწყობილობები, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის
სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:
–

მოწყობილობები

საზოგადოებრივი

სამუშაოების,

მშენებლობისა

ან

სხვა

ანალოგიური

სამუშაოებისათვის
– მოწყობილობები ცხოველური ან აუქროლადი მცენარეული ცხიმების და ზეთების ექსტრაგირებისა ან
მომზადებისათვის

—
—

– წნეხები მერქანბურბუშელის ან მერქანბოჭკოვანი ფილებისა ან სხვა ბოჭკოვანი მასალის ფილების
დასამზადებლად და დანარჩენი მანქანები მერქნისა ან კორპის დასამუშავებლად:

8479 30 100 00

– – წნეხები

—

8479 30 900 00

– – დანარჩენი

—

8479 40 000 00

– მანქანები თოკებისა ან ბაგირების დასამზადებლად

8479 50 000 00

– სამრეწველო რობოტები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი

—

8479 60 000 00

– ჰაერგამაგრილებლები საორთქლებელი ტიპის

—

ცალი

– ხიდები მგზავრების ჩაჯდომისათვის:
8479 71 000 00

– – აეროპორტებში გამოსაყენებელი

—

8479 79 000 00

– – დანარჩენი

—

– მანქანები და მექანიკური სამარჯვები დანარჩენი:
8479 81 000 00
8479 82 000 00
8479 89

– – ლითონის დამუშავებისათვის, ელექტროსადენის კოჭებზე დამხვევი მანქანების ჩათვლით
– – შერევის, არევის, დაქუცმაცების, დაფქვის, გაცხავების, გაცრის, ჰომოგენიზაციის, ემულგირების ან
მორევისათვის

—
—

– – დანარჩენი:
– – – სამოქალაქო ავიაციის შემდეგი ნაწარმი: ჰიდროპნევმატური ბატარეები; მექანიკური ამძრავები
რევერსის წევის მექანიზმებისათვის; სპეციალური კონსტრუქციის ტუალეტის კვანძები; ჰაერის

8479 89 000 01

სატენიანებლები და საშრობლები; არაელექტრული სერვომექანიზმები; არაელექტრული გამშვები

—

ძრავები; ტურბორეაქტორული, ტურბოხრახნული და სხვა აირტურბინული ძრავების პნევმატური
სტარტერები; არაელექტრული მინასაწმენდები; ჰაერის ხრახნის ბიჯის არაელექტრული რეგულატორები
8479 89 300 00

– – – შახტის მოძრავი საბჯენი ჰიდრავლიკური ამძრავით

—

8479 89 600 00

– – – ცენტრალური შეზეთვის სისტემები

—

8479 89 700 00

– – – ავტომატიზირებული მოწყობილობები ელექტრული კომპონენტების განსათავსებლად მხოლოდ ან
ძირითადად განკუთვნილი ბეჭვდური სქემების დასამზადებლად

—

8479 89 970 00

– – – დანარჩენი

8479 90

– ნაწილები:

8479 90 000 01

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

8479 90 150 00

– – 8479 89 70 ქვესუბპოზიციის მანქანების ნაწილები

—

—

– – დანარჩენი:
8479 90 200 00

– – – თუჯის სხმული ან ფოლადის სხმული

—

8479 90 700 00

– – – დანარჩენი

—

საყალიბეები ლითონსამსხმელო წარმოებისათვის; სამსხმელო ქვეშები; სამსხმელო მოდელი; ფორმები
8480

(ბოყვების გარდა) ლითონების, ლითონის კარბიდების, მინის, მინერალური მასალების, რეზინისა ან
პლასტმასის ჩამოსასხმელად:

8480 10 000 00

– საყალიბეები ლითონსამსხმელო წარმოებისათვის

—

8480 20 000 00

– სამსხმელო ქვეშები

8480 30

– სამსხმელო მოდელები:

8480 30 100 00

– – ხის

—

8480 30 900 00

– – დანარჩენი

—

—

– ყალიბები ლითონისა და ლითონის კარბიდების ჩამოსასხმელად:
8480 41 000 00

– – გამობერვით ან წნევით ჩამოსხმისათვის

—

8480 49 000 00

– – დანარჩენი

—

8480 50 000 00

– მინის ჩამოსასხმელი ყალიბები

—

8480 60 000 00

– მინერალური მასალების ჩამოსასხმელი ყალიბები

—

– ყალიბები რეზინისა ან პლასტმასის ჩამოსასხმელი:
8480 71 000 00

– – გამობერვით ან წნევით ჩამოსხმისათვის

—

8480 79 000 00

– – დანარჩენი

—

ონკანები, სარქველები, ვენტილები და ანალოგიური არმატურა მილგაყვანილობების, საქვაბეების,
8481

რეზერვუარების, ცისტერნების, ავზებისა და ანალოგიური ტევადობებისათვის, რედუქციული და
თერმომარეგულირებელი სარქველების ჩათვლით:

8481 10

– სარქველები რედუქციული წნევის დასარეგულირებლად:

8481 10 050 00

– – გაერთიანებული ფილტრებთან ან შესაზეთ მოწყობილობებთან

—

– – დანარჩენი:
8481 10 190 00

– – – სამსხმელო თუჯისა ან ფოლადისაგან

—

8481 10 990 00

– – – დანარჩენი

—

8481 20

– სარქველები ზეთჰიდრავლიკური ან პნევმატური ტრანსმისიებისათვის:

8481 20 100 00

– – სარქველები მარეგულირებელი ზეთჰიდრავლიკური ძალური ტრანსმისიებისათვის

—

8481 20 900 00

– – მარეგულირებელი სარქველები პნევმატური ძალური ტრანსმისიებისათვის

—

8481 30

– უკუ სარქველები (არაუკუქცევითი):

8481 30 910 00

– – სასხმელო თუჯისა ან ფოლადისაგან

—

8481 30 990 00

– – დანარჩენი

—

8481 40

– სარქველები დამცველი ან განმტვირთავი:

8481 40 100 00

– – სამსხმელო თუჯისა ან ფოლადისაგან

—

8481 40 900 00

– – დანარჩენი

—

8481 80

– არმატურა დანარჩენი:
– – ონკანები, სარქველები და არმატურა ნიჟარების, აბაზანების, ბიდეების, წყლის რეზერვუარებისა და
ანალოგიურ მოწყობილობებისათვის:

8481 80 110 00

– – – შემრევი არმატურა

—

8481 80 190 00

– – – დანარჩენი

—

– – არმატურა ცენტრალური გათბობის რადიატორებისათვის:
8481 80 310 00

– – – არმატურა თერმოსტატიკური

—

8481 80 390 00

– – – დანარჩენი

—

8481 80 400 00

– – არმატურა პნევმატური სალტეებისა და კამერებისათვის

—

– – დანარჩენი:
– – – არმატურა მარეგულირებელი:
8481 80 510 00

– – – – ტემპერატურის რეგულატორები

—

8481 80 590 00

– – – – დანარჩენი

—

– – – დანარჩენი:
– – – – საკვალთები:
8481 80 610 00

– – – – – სამსხმელო თუჯისაგან

—

8481 80 630 00

– – – – – ფოლადისაგან

—

8481 80 690 00

– – – – – დანარჩენი

—

– – – – ჩამკეტი სარქველები:

8481 80 710 00

– – – – – სამსხმელო თუჯისაგან

—

8481 80 730 00

– – – – – ფოლადისაგან

—

8481 80 790 00

– – – – – დანარჩენი

—

8481 80 810 00

– – – – ონკანები

—

8481 80 850 00

– – – – საკეტები დისკური საბრუნი

—

8481 80 870 00

– – – – არმატურა მემბრანული

—

8481 80 990 00

– – – – დანარჩენი

—

8481 90 000 00

– ნაწილები

—

8482

ბურთულასაკისრები ან გორგოლაჭოვანი საკისრები:

8482 10

– ბურთულასაკისრები:

8482 10 100 00

– – მაქსიმალური გარე დიამეტრით არაუმეტესი 30 მმ-ისა

—

8482 10 900 00

– – დანარჩენი

—

8482 20 000 00

– საკისრები გორგოლაჭოვანი, კონუსური, შიგა კონუსური რგოლების ჩათვლით სეპარატორებთან და
გორგოლაჭებთან ნაკრებში

—

8482 30 000 00

– საკისრები გორგოლაჭოვანი სფერული

—

8482 40 000 00

– საკისრები გორგოლაჭოვანი ნემსოვანი

—

8482 50 000 00

– საკისრები ცილინდრული გორგოლაჭოვანი დანარჩენი

—

8482 80 000 00

– საკისრები, კომბინირებული ბურთულ-გორგოლაჭოვნების ჩათვლით, დანარჩენი

—

– ნაწილები:
8482 91

– – ბურთულები, ნემსოვანი გორგოლაჭები და გორგოლაჭები:

8482 91 100 00

– – – კონუსური გორგოლაჭები

—

8482 91 900 00

– – – დანარჩენი

—

8482 99 000 00

– – დანარჩენი

—

ლილვები ტრანსმისიური (მუშტა და მუხლას ჩათვლით) და მრუდმხარები; საკისრების კორპუსები და
სრიალის საკისრები ლილვებისათვის; კბილანები და კბილა გადაცემები; ბურთულა ან გორგოლაჭოვანი
8483

ხრახნული

გადაცემები;

გადაცემათა

კოლოფები

და

სიჩქარის

სხვა

ვარიატორები,

ჰიდროტრანსფორმატორების ჩათვლით; მქნევარები და შკივები, შკივების ბლოკების ჩათვლით; ქუროები
და ლილვების შემაერთებელი მოწყობილობები (უნივერსალური სახსრების ჩათვლით):
8483 10

– ტრანსმისიური ლილვები (მუშტა და მუხლას ჩათვლით) და მრუდმხარები:

8483 10 000 01

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

– – მრუდმხარები და მუხლა ლილვები:
8483 10 210 00

– – – თუჯისაგან სხმული ან ფოლადისაგან სხმული

—

8483 10 250 00

– – – ფოლადისაგან ნაჭედი

—

8483 10 290 00

– – – დანარჩენი

—

8483 10 500 00

– – სასხსრიანი ლილვები

—

8483 10 950 00

– – დანარჩენი

—

8483 20 00

– საკისრების კორპუსები ჩადგმული ბურთულასაკისრებითა ან გორგოლაჭოვანი საკისრებით:

8483 20 000 01

– – გამოსაყენებელი ავიაციაში და კოსმოსურ საფრენ აპარატებში

—

8483 20 000 09

– – დანარჩენი

—

8483 30
8483 30 000 01

– საკისრების კორპუსები ბურთულასაკისრებისა ან გორგოლაჭოვანი საკისრების ჩადგმის გარეშე;
სრიალის საკისრები ლილვებისათვის:
– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

– – საკისრების კორპუსები:
8483 30 320 00

– – – ბურთულასაკისრებისა ან გორგოლაჭოვანი საკისრებისათვის

—

8483 30 380 00

– – – დანარჩენი

—

8483 30 800 00

– – სრიალის საკისრები ლილვებისათვის

—

– კბილანა გადაცემები, კბილანა ბორბლების, ჯაჭვური ვარსკვლავებისა და სხვა ცალკე მოწოდებული
8483 40

გადაცემათა ელემენტების გარდა; ბურთულა ან გორგოლაჭოვანი ხრახნული გადაცემები; გადაცემათა
კოლოფები და სიჩქარის სხვა ვარიატორები, ჰიდროტრანსფორმატორების ჩათვლით:

8483 40 000 01

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

– – კბილანა გადაცემები (ფრიქციული გადაცემების გარდა):
8483 40 210 00

– – – ცილინდრული სწორკბილა თვლებითა და ჰელიკოიდალური კბილანა თვლებით

—

8483 40 230 00

– – – კონუსური კბილანა თვლებითა და კონუსური/სწორკბილა ცილინდრული კბილანა თვლებით

—

8483 40 250 00

– – – ჭიახრახნული გადაცემები

—

8483 40 290 00

– – – დანარჩენი

—

8483 40 300 00

– – ბურთულოვანი ან გორგოლაჭოვანი ხრახნული გადაცემები

—

– – გადაცემათა კოლოფები და სიჩქარის სხვა ვარიატორები:
8483 40 510 00

– – – გადაცემათა კოლოფები

—

8483 40 590 00

– – – დანარჩენი

—

8483 40 900 00

– – დანარჩენი

—

8483 50

– მქნევარები და შკივები, შკივების ბლოკების ჩათვლით:

8483 50 000 01

– – შკივები სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

8483 50 200 00

– – თუჯისაგან სხმული ან ფოლადისაგან სხმული

—

8483 50 800 00

– – დანარჩენი

—

8483 60

– ქუროები და ლილვების შესაერთებელი მოწყობილობები (უნივერსალური სახსრების ჩათვლით):

8483 60 000 01

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

8483 60 200 00

– – – თუჯისაგან სხმული ან ფოლადისაგან სხმული

—

8483 60 800 00

– – – დანარჩენი

—

8483 90

– კბილანა თვლები, ჯაჭვური ვარსკვლავები და გადაცემათა სხვა ელემენტები, ცალკე წარმოდგენილი;
ნაწილები:

8483 90 000 01

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

8483 90 200 00

– – საკისრის კორპუსების

—

– – დანარჩენი:
8483 90 810 00

– – – თუჯისაგან სხმული ან ფოლადისაგან სხმული

—

8483 90 890 00

– – – დანარჩენი

—

შუასადებები და ანალოგიური შემაერთებელი ელემენტები ფურცლოვანი ლითონებისაგან სხვა
8484

მასალასთან ერთობლიობაში ან ლითონის ორი ან მეტი ფენისაგან შემდგარი; შუასადებებისა და
ანალოგიური შემაერთებელი ელემენტების ნაკრებები ან კომპლექტები, განსხვავებული შემადგენლობის,
პაკეტებში, კონვერტებსა ან ანალოგიურ საფუთავებში სეფუთული; მექანიკური შემამჭიდროებლები:

8484 10 00

– შუასადებები და ფურცლოვანი ლითონის შემაერთებელი ელემენტები ანალოგიურ სხვა მასალებთან
ერთობლიობაში ან ლითონის ორი ან მეტი ფენისაგან შემდგარი:

8484 10 000 01

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

8484 10 000 09

– – დანარჩენი

—

8484 20 000 00

– მექანიკური შემამჭიდროვებლები

—

8484 90 00

– დანარჩენი:

8484 90 000 01

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

8484 90 000 09

– – დანარჩენი

—

[8485]
მანქანები და აპარატურა, გამოყენებადი მხოლოდ ან ძირითადათ ნახევარგამტარიანი ბულების ან
8486

ფირფიტების, ნახევარგამტარიანი ხელსაწყოების, ელექტრონული ინტეგრალური სქემების ან დისპლეის
ბრტყელი პანელების წარმოებისათვის; მანქანები და აპარატურა მოცემული ჯგუფის

9C შენიშვნაში

დასახელებული; ნაწილები და საკუთნოები:
8486 10 000 00
8486 20 000 00

– მანქანები და აპარატურა ბულის ან ფირფიტების წარმოებისათვის
– მანქანები და აპარატურა, ნახევარგამტარიანი ხელსაწყოების ან ელექტრონული ინტეგრალური სქემების
წარმოებისათვის

—
—

8486 30 000 00

– მანქანები და აპარატურა, დისპლეის ბრტყელი პანელების წარმოებისათვის

—

8486 40 000 00

– მანქანები და აპარატურა, მოცემული ჯგუფის 9C შენიშვნაში დასახელებული

—

8486 90 00

– ნაწილები და საკუთნოები:

8486 90 000 01

–

–

მოწყობილობები

ინსტრუმენტების

და

თვითგახსნადი

კუთხვილსაჭრელი

თავაკების

—

დასამაგრებლად;მოწყობილობები დასამუშავებელი დეტალების დასამაგრებლად
– – დანარჩენი:

8486 90 000 02
8486 90 000 03
8486 90 000 04
8486 90 000 05

– – – ნაწილები ცენტრიფუგის თხევადკრისტალურ მოწყობილობების ფუძეებზე ფოტოგრაფიული

—

ემულსიის დასატანად
– – – მანქანების ნაწილები გალვანური დაფარვის წინ ნახევარგამტარიან ხელსაწყოს კორპუსში ჩადგმული

—

მეტალის გამომყვანების გასაწმენდად
– – – აპარატურის ნაწილები თხევადკრისტალურ მოწყობილობების ფუძეებზე გაფრქვევით ფიზიკური

—

დალექვისათვის
– – – ნაწილები და საკუთნოები დანადგარების თხევადკრისტალურ მოწყობილობების ფუძეებზე ნახატის

—

მშრალი გამოტვიფრისათვის

8486 90 000 06

– – – ნაწილები და საკუთნოები დაზგების, მომუშავე ულტრაბგერითი პროცესების გამოყენებით

—

8486 90 000 09

– – – დანარჩენი

—

დანადგარების ნაწილები, ელექტრული შემაერთებლების, იზოლატორების, კონტაქტების, კოჭებისა ან

8487

სხვა ელექტრული დეტალების გარეშე, სხვა ადგილზე დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:

8487 10

– ხრახნები გემებისათვის და მათი ფრთები:

8487 10 100 00

– – ბრინჯაოსაგან

ცალი

8487 10 900 00

– – დანარჩენი

ცალი

8487 90

– დანარჩენი:

8487 90 400 00

– – თუჯის სხმულისგან

—

– – შავი ლითონებისაგან:
8487 90 510 00

– – – სხმული ფოლადისაგან

—

8487 90 570 00

– – – ნაჭედი შავი ლითონებისაგან ან დაშტამპული შავი ლითონისაგან

—

8487 90 590 00

– – – დანარჩენი

—

8487 90 900 00

– – დანარჩენი

—

ჯგუფი 85
ელექტრული მანქანები და მოწყობილობები, მათი ნაწილები; ბგერათჩამწერი და
ბგერათაღმწარმოებელი აპარატურა, სატელევიზიო გამოსახულებისა და ბგერის ჩამწერი და
აღმწარმოებელი აპარატურა, მათი ნაწილები და საკუთნოები

შენიშვნები:
1. მოცემულ ჯგუფში არ ჩაირთვება:
ა) საბნები, მატრასები, ბალიშები, ფეხის სათბურები, ელექტროშემთბობით ან ანალოგიური
ნაწარმი; ტანსაცმელი, ფეხსაცმელი ან საყურისები ან სხვა საგნები ელექტროგათბობით,
გამოსაყენებელი ადამიანის მიერ;
ბ) 7011 სასაქონლო პოზიციის მინის ნაწარმი;
გ) 8486 სასაქონლო პოზიციის მანქანები და აპარატურა;
დ)

ვაკუუმური

აპარატები,

რომლებიც

გამოიყენება

მედიცინაში,

ქირურგიაში,

სტომატოლოგიაში ან ვეტერინარიაში (9018 სასქონლო პოზიცია); ან
ე) 94 ჯგუფის ავეჯი ელექტროშემთბობით.
2. 8501-8504 სასაქონლო პოზიციებში არ ჩაირთვება 8511, 8512, 8540, 8541 ან 8542 სასაქონლო
პოზიციების საქონელი.
თუმცა ვერცხლისწყალრკალური გამმართველები ლითონის რეზერვუარებით ჩაირთვება
8504 სასაქონლო პოზიციაში.

3. 8507 სასაქონლო პოზიციაში ტერმინი „ელექტრული აკუმულატორები“ ვრცელდება
ელექტრულ აკუმულატორებზე წარმოდგენილს დამატებით კომპონენტებთან ერთად, რომლებიც
ხელს უწყობენ აკუმულატორის ფუნქციების შესრულებას ენერგიის შენახვის და მომარაგების
კუთხით ან იცავენ მას დაზიანებისაგან,

ისეთები როგორებიც არიან ელექტრო კონექტორები,

თერმორეგულატორები (მაგალითად, თერმორეზისტორები) და დამცავი მოწყობილობები. ისინი
აგრეთვე შეიძლება მოიცავდნენ საქონლის დამცავ გარსაცმის ნაწილს, რომლებშიც ისინი იქნებიან
გამოყენებულნი.
4. 8509 სასაქონლო პოზიციაში ჩაირთვება ელექტრომექანიკური მანქანების მხოლოდ შემდეგი
სახეები, ჩვეულებრივად, ოჯახში გამოსაყენებელი:
ა) იატაკსაპრიალებლები, საკვები პროდუქტების დამაქუცმაცებლები, მიქსერები, ხილისა და
ბოსტნეულის წვენსაწურები, ნებისმიერი მასის მქონე;
ბ) სხვა მანქანები მასით არა უმეტეს 20 კგ-ისა.
მაგრამ მოცემულ სასაქონლო პოზიციაში არ ჩაირთვება ვენტილატორები ან სავენტილაციო და
რეცილკულაციური გამწოვი ჩაჩები და კარადები ვენტილატორით, ფილტრებითა ან ფილტრების
გარეშე (8414 სასაქონლო პოზიცია), სარეცხის ცენტრადენული საშრობები (8421 სასაქონლო
პოზიცია), ჭურჭლის სარეცხი მანქანები (8422 სასაქონლო პოზიცია), საყოფაცხოვრებო სარეცხი
მანქანები (8450 სასაქონლო პოზიცია), ლილვაკური ან სხვა საუთოებელი მანქანები (8420 ან 8451
სასაქონლო პოზიცია), საკერავი მანქანები (8452 სასაქონლო პოზიცია), ელექტრული მაკრატლები
(8467 სასაქონლო პოზიცია) ან ელექტროგამახურებელი ხელსაწყოები (8516 სასაქონლო პოზიცია).
5. 8523 სასაქონლო პოზიციაში:
ა) “მყარი ენერგოდამოუკიდებელი მონაცემების შემნახველი მოწყობილობები” (მაგალითად,
“ფლეშ-მეხსიერების ბარათები” ან “ელექტრონული ფლეშ-მეხსიერების ბარათები”) აღნიშნავს
მონაცემების შემნახველ მოწყობილობებს შემაერთებელი გასართით, რომელიც შეიცავს ერთ
კორპუსში ერთ ან რამდენიმე ფლეშ-მეხსიერების მოწყობილობებს (მაგალითად, ,,FLASH E PROM”)
ინტეგრალური სქემების სახით, საბეჭდ პლატაზე დამაგრებულს. ისინი შეიძლება თავის
შემადგენლობაში შეიცავდნენ კონტროლერებს ინტეგრალური სქემების სახით და დისკრეტულ
პასიურ კომპონენტებს, ისეთებს როგორიცაა კონდენსატორები და რეზისტორები;
ბ) ტერმინი “ინტელექტუალური ბარათები” აღნიშნავს ბარათებს, რომელთაც აქვთ ერთი ან
რამდენიმე

ელექტრონული

ინტეგრალური

სქემა

(მიკროპროცესორი,

დამმახსოვრებელი

მოწყობილობა ნებისმიერი ამოკრეფვით (RAM) ან მუდმივი დამმახსოვრებელი მოწყობილობა

(ROM)) კრისტალების სახით. მოცემულ ბარათებს შეიძლება ჰქონდეთ კონტაქტები, მაგნიტური
ზოლი ან ჩადგმული ანტენა, მაგრამ ისინი არ შეიცავენ არცერთ სხვა აქტიურ ან პასიურ ელემენტებს.
ტერმინი “ნაბეჭდ სქემებში” არ შეიცავს ბეჭდვის პროცესის შედეგად მიღებული ელემენტების
განსხვავებულ

ელემენტებთან

გაერთიანებულ

სქემებს,

ასევე

არ

ჩაირთვება

ცალკეული

დისკრეტული რეზისტორები, ტევადობები და ინდუქციურობები. მიუხედავად ამისა, ნაბეჭდი
სქემები შეიძლება იყვნენ აღჭურვილი შემაერთებელი ელემენტებით, ბეჭდვის ტექნოლოგიისაგან
განსხვავებული ტექნოლოგიით დამზადებული.
თხელ ან სქელაფსკიანი სქემები, რომლებშიც გამოყენებულია პასიური ან აქტიური
ელემენტები, მიღებული იმავე ტექნოლოგიური პროცესის მსვლელობისას, ჩაირთვება 8542
სასაქონლო პოზიციაში.
7. 8536 სასაქონლო პოზიციაში ტერმინი “შემაერთებლები ოპტიკური ბოჭკოებისათვის,
ბოჭკოვან-ოპტიკური

ჩილიჩებისათვის

ან

კაბელებისათვის”

აღნიშნავს

შემაერთერბლებს,

რომლებიც უბრალოდ მექანიკურად აერთებენ ოპტიკური ბოჭკოების ბოლოებს კავშირგაბმულობის

ციფრული ხაზის სისტემაში. ისინი არ ასრულებენ არავითარ სხვა ფუნქციას, ისეთს როგორიცაა
გაძლიერება, აღდგენა ან სიგნალის შეცვლა.
8. 8537 სასაქონლო პოზიციას არ განეკუთვნება უსადენო ინფრაწითელი მოწყობილობები
ტელევიზორების,

რადიომიმღებების

ან

სხვა

ელექტრომოწყობილობების

მართვისათვის

(სასაქონლო პოზიცია 8543).
9. 8541 და 8542 სასაქონლო პოზიციებში:
ა). “დიოდები, ტრანზისტორები და ანალოგიური ნახევრადგამტარიანი ხელსაწყოები”
აღნიშნავენ ნახევრადგამტარიან ხელსაწყოებს, რომელთა მუშაობა დამყარებულია მათი წინაღობის
ცვლაზე ელექტრული ველის ზემოქმედებით.
ბ) „ინტეგრალური ელექტრონული სქემები”:
ბ.(1) მონოლითური ინტეგრალური სქემები, რომლებშიც სქემის ელემენტები (დიოდები,
ტრანზისტორები, რეზისტორები, კონდენსატორები, ელემენტშორისი შეერთებები და ა.შ.)
შესრულებულია,

ძირითადად,

ნახევრადგამტარი

მასალის

(მაგალითად,

ლეგირებული

სილიციუმის გალიუმის არსენიდის, სილიკოგერმანიუმის, ინდიუმის ფოსფიდის) მოცულობაში და
ზედაპირზე და განუყრელად არიან დაკავშირებული;
ბ.(2) ჰიბრიდული ინტეგრალური სქემები, რომლებშიც პასიური ელემენტები (რეზისტორები,
კონდენსატორები, ელემენტშორისი შეერთებები და ა.შ.), შესრულებული თხელ ან სქელაფსკოვანი
ტექნოლოგიით,

და

აქტიური

ელემენტები

(დიოდები,

ტრანზისტორები,

მონოლიტური

ინტეგრალური სქემები და ა.შ.), მიღებული ნახევრადგამტარული ტექნოლოგიის პროცესების
დახმარებით, ერთიანდება ერთიან უწყვეტ მთლიანობაში ერთ საიზოლაციო ფუძეშრეზე (მინაზე,
კერამიკაზე და ა.შ.). ასეთი სქემები შეიძლება აგრეთვე შეიცავდნენ დისკრეტულ კომპონენტებს;
ბ.(3) მრავალკრისტალური ინტეგრალური სქემები, შემდგარი ორი ან მეტი ერთმანეთთან
შეერთებული

მონოლითური

ინტეგრალური

სქემებისაგან,

გაერეთიანებული

ერთიან

მთლიანობაში, განლაგებული ან არა ერთ ან რამდენიმე მაიზოლირებელ ფუძეებზე, რომელთაც
აქვთ ან არა გამოსავლების მქონე ჩარჩოები, მაგრამ არ შეიცავენ არავითარ სხვა აქტიურ ან პასიურ
ელემენტებს.
ბ).(4) მრავალკომპონენტიანი ინტეგრალური სქემები (MCOs): შედგენილი ერთი ან მეტი
მონოლითური, ჰიბრიდულ ან მრავალკრისტალური ინტეგრალური სქემებისგან, გაერთიანებულს
ერთ-ერთ შემდეგ კომპონენტთან მაინც: სენსორებთან სილიციუმის ბაზაზე, ამძრავებთან
სილიციუმის

ბაზაზე,

გენერატორებთან

სილიციუმის

ბაზაზე,

რეზონატორებთნ

სილიციუმისბაზაზე ან მათი კომბინაციებთან, ან 8532, 8533, 8541 სასაქონლო პოზიციების ნაწარმის
ფუნქციის შემსრულებელ კომპონენტებთან, ან 8504 სასაქონლო პოზიციაში კლასიფიცირებულ
ინდუქტორებთან, განუყოფლად გაერთიანებული ერთ მთლიანად როგორც ინტეგრალური სქემა,
წარმოდგენილი როგორც კომპონენტი ნაბეჭდ პლატაზე (PCB) ან სხვა მატარებელზე დასაყენებლად,
კონტაქტებთან, გამტარებთან, ბურთულოვან გამომსვლებთან, დამიწებებთან, გამომსვლელებთან ან
კონტაქტიან პლატფორმენთან მიერთების გზით.
მოცემულ განმარტებაში:
(1) "კომპონენტები" შესაძლებელია იყოს დისკრეტული, წარმოებული დამოუკიდებლად,
შემდგომ დაყენებული მრავალკომპონენტიანი ინტეგრალური სქემის დანარჩენ ნაწილზე ან
ინტეგრირებული სხვა კომპონენტებში.
(2) "სილიციუმის ბაზაზე" ნიშნავს, რომ აწყობილია სილიციუმის ფუძეზე, ან შესრულებულია
სილიციუმის მასალისგან, ან დამზადებულია ინტეგრალური სქემის კრისტალზე.

(3) (ა) "სენსორები სილიციუმის ბაზაზე" შედგებიან მიკროელექტრონული ან მექანიკური
სტრუქტურებისგან, რომლებიც იქმნებიან მასაში ან ნახევარგამტარის ზედაპირზე და განკუთვნილი
არიან ფიზიკური ან ქიმიური ზემოქმედების სიდიდის განსაზღვრისთვის და მათი ელექტრონულ
სიგნალებად გარდაქმნისთვის, რომელიც გამოწვეულია ელექტრული თვისებების ცვალებადობით
ან მექანიკური სტრუქტურის გადაადგილებით. "ფიზიკური ან ქიმიური ზემოქმედება" მიეკუთვნება
რეალურ მოვლენებს, როგორიც არის წნევა, აკუსტიკური ტალღები, აჩქარება, ვიბრაცია, მოძრაობა,
ორიენტაცია, ძაბვა, მაგნიუტრი ველის დაძაბულობა, ელექტრული ველის დაძაბულობა, სინათლე,
რადიოაქტიურობა, ტენიანობა, ხარჯვა, ქიმიური ნივთიერებების კონცენტაცია და ა.შ.
(ბ) "ამძრავები სილიციუმის ბაზაზე" შედგება მიკროელექტრონული და მექანიკური
სტრუქტურებისგან, რომლებიც იქმნებიან მასაში ან ნახევარგამტარ ზედაპირზე და რომელთაც
გააჩნიათ ელექრონული სიგნალების ფიზიკურ მოძრაობაში გარდაქმნის ფუნქცია.
(გ) "რეზონატორები სილიციუმის ბაზაზე" წარმოადგენენ კომპონენტებს, რომლებიც
შედგებიან მიკროელექტრული ან მექანიკური სტრუქტურებისგან, რომლებიც იქმნებიან მასაში ან
ნახევარგამტარ ზედაპირზე და რომელთაც გააჩნიათ მოცემული სიხშირის მექანიკური ან
ელექრული რყევების გენერირების ფუნქცია, რომელიც დამოკიდებულია გარე შემომავალი
სიგნალის საპასუხოდ ამ სტრუქტურების ფიზიკურ გეომეტრიაზე.
(დ) "გენერატორები სილიციუმის ფუძეზე" წარმოადგენენ აქტიურ კომპონენტებს, რომლებიც
შედგებიან მიკროელექტრული ან მექანიკური სტრუქტურებისგან, რომლებიც იქმნებიან მასაში ან
ნახევარგამტარ ზედაპირზე და რომელთაც გააჩნიათ მოცემული სიხშირის მექანიკური ან
ელექრული რყევების გენერირების ფუნქცია, რომელიც დამოკიდებულია ამ სტრუქტურების
ფიზიკურ გეომეტრიაზე.
მოცემულ შენიშვნაში დასახელებული ნაწარმის კლასიფიცირებისას, 8541 და 8542 სასაქონლო
პოზიციებს აქვთ უპირატესობა ნომენკლატურის ნებისმიერ სხვა სასაქონლო პოზიციასთან
შედარებით, რომელიც შეიძლება შეიცავდეს ამ ნაწარმს, კერძოდ, მისი ფუნქციის შესაბამისად, 8523
სასაქონლო პოზიციის გამოკლებით.
10. 8548 სასაქონლო პოზიციაში „ნამუშევარი პირველადი ელემენტები, ნამუშევარი
პირველადი ბატარეები და ნამუშევარი ელექტრული აკუმულატორები” მოიცავს, როგორც
დაზიანების, ცვეთისა ან სხვა მიზეზებით თავისი დანიშნულებისათვის უვარგის მოწყობილობებს,
ასევე იმ მოწყობილობებს, რომლის ხელახალი დამუხტვა შეუძლებელია.
შენიშვნები სუბპოზიციებისათვის:
1. 8527 12 სუბპოზიცია შეიცავს მხოლოდ კასეტურ პლეიერებს ჩადგმული გამაძლიერებლით,
ჩადგმული ხმამაღლამოლაპარაკის გარეშე, რომელსაც შეუძლია მუშაობა ელექტროკვების გარე
წყაროს გარეშე, ზომებით არა უმეტეს 170 მმ X 100 მმ X 45 მმ-ისა.
დამატებითი შენიშვნები:
1. 8519 20 100 00 და 8519 30 000 00 ქვესუბპოზიციები არ შეიცავენ ბგერათაღმწარმოებელ
აპარატურას ლაზერული ამომკითხავი სისტემებით.
2. შენიშვნა 1 სუბპოზიციების მიმართ გამოიყენება აგრეთვე 8519 81 15 ქვესუბპოზიციების
მიმართაც.
3. მხოლოდ

8528 71 15 და 8528 71 91 სუბპოზიციებში ტერმინი "მოდემი" აღნიშნავს

მოწყობილობებს, რომლებიც ახდენენ გამავალი სიგნალების მოდულირებას და შემომავალი
სიგნალების დემოდულირებას, ისეთები როგორებიც არიან V.90 მოდემი ან სადენიანი მოდემები და
სხვა მოწყობილობები, რომლებშიც ინტერნეტში WLAN, ISDN და Ethernet მეშვეობით წვდომის

მისაღებად გამოიყენება ანალოგიური ტექნოლოგიები. ინტერნეტის ქსელში დაშვების ხარისხი
შესაძლებელია შეზღუდული იყოს მომსაურების მიმწოდებლისგან.
ამ სუბპოზიციების აპარატურამ უნდა უზრუნველყონ ორმხრივი კომუნიკაციური პროცესი ან
ორმხირივი ინფორმაციის ნაკადი ინფორმაციის ინტერაქტიული გაცვლის მიზნებისთვის.
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

8501

ძრავები და გენერატორები ელექტრული (ელექტროგენერატორული დანადგარების გარდა):

8501 10

– ძრავები სიმძლავრით არა უმეტეს 37,5 ვტ-ისა:

8501 10 100 00

– – სინქრონული ძრავები სიმძლავრით არა უმეტეს 18 ვტ-ისა

ცალი

– – დანარჩენი:
8501 10 910 00

– – – მუდმივი/ცვლადი დენის უნივერსალური ძრავები

ცალი

8501 10 930 00

– – – ცვლადი დენის ძრავები

ცალი

8501 10 990 00

– – – მუდმივი დენის ძრავები

ცალი

8501 20 00

– ცვლადი/მუდმივი დენის უნივერსალური ძრავები სიმძლავრით 37,5 ვტ-ზე მეტი:

8501 20 000 01

– – სიმძლავრით 735 ვტ-ზე მეტი, მაგრამ არაუმეტეს 150 კვტ-ისა, სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8501 20 000 09

– – დანარჩენი

ცალი

– მუდმივი დენის ძრავები დანარჩენი; მუდმივი დენის გენერატორები:
8501 31 00

– – ნომინალური სიმძლავრით არა უმეტეს 750 ვტ-ისა:

8501 31 000 01

– – – ძრავები სიმძლავრით 735 ვტ-ზე მეტი, მუდმივი დენის გენერატორები სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8501 31 000 09

– – – დანარჩენი

ცალი

8501 32 00

– – ნომინალური სიმძლავრით 750 ვტ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 75 კვტ-ისა:

8501 32 000 01

– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8501 32 000 09

– – – დანარჩენი

ცალი

8501 33 00

– – სიმძლავრით 75 კვტ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 375 კვტ-ისა:

8501 33 000 01

– – – ძრავები ნომინალური სიმძლავრით არაუმეტეს 150 კვტ-ისა და გენერატორები სამოქალაქო
ავიაციისათვის

ცალი

8501 33 000 09

– – – დანარჩენი

8501 34 00

– – ნომინალური სიმძლავრით 375 კვტ-ზე მეტი:

8501 34 000 01

– – – გენერატორები სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8501 34 000 09

– – – დანარჩენი

ცალი

8501 40

– ერთფაზიანი ცვლადი დენის ძრავები, დანარჩენი:

8501 40 000 01

– – ნომინალური სიმძლავრით 735 ვტ-ზე მეტი, მაგრამ არაუმეტეს 150 კვტ-ისა, სამოქალაქო
ავიაციისათვის

ცალი

ცალი

8501 40 200 00

– – ნომინალური სიმძლავრით არა უმეტეს 750 ვტ-ისა

ცალი

8501 40 800 00

– – ნომინალური სიმძლავრით 750 ვტ-ზე მეტი

ცალი

– ცვლადი დენის ძრავები მრავალფაზიანი, დანარჩენი:
8501 51 00

– – ნომინალური სიმძლავრით არა უმეტეს 750 ვტ-ისა:

8501 51 000 01

– – – სიმძლავრით 735 ვტ-ზე მეტი, სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8501 51 000 09

– – – დანარჩენი

ცალი

8501 52

– – ნომინალური სიმძლავრით 750 ვტ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 75 კვტ-ისა:

8501 52 000 01

– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8501 52 200 00

– – – ნომინალური სიმძლავრით 750 ვტ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 7,5 კვტ-ისა

ცალი

8501 52 300 00

– – – ნომინალურისიმძლავრით 7,5 კვტ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 37 კვტ-ისა

ცალი

8501 52 900 00

– – – ნომინალური სიმძლავრით 37 კვტ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 75 კვტ-ისა

ცალი

8501 53

– – ნომინალური სიმძლავრით 75 კვტ-ზე მეტი:

8501 53 000 01

– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8501 53 500 00

– – – წევის ძრავები

ცალი

– – – დანარჩენი, სიმძლავრით:
8501 53 810 00

– – – – 75 კვტ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 375 კვტ-ისა

ცალი

8501 53 940 00

– – – – 375 კვტ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 750 კვტ-ისა

ცალი

8501 53 990 00

– – – – 750 კვტ-ზე მეტი

ცალი

– ცვლადი დენის გენერატორები (სინქრონული გენერატორები):
8501 61

– – სიმძლავრით არა უმეტეს 75 კვა-ისა:

8501 61 000 01

– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8501 61 200 00

– – – სიმძლავრით არა უმეტეს 7,5 კვა-ისა

ცალი

8501 61 800 00

– – – სიმძლავრით 7,5 კვა-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 75 კვა-ისა

ცალი

8501 62 00

– – სიმძლავრით 75 კვა-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 375 კვა-ისა:

8501 62 000 01

– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8501 62 000 09

– – – დანარჩენი

ცალი

8501 63 00

– – სიმძლავრით 375 კვა-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 750 კვა-ისა:

8501 63 000 01

– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8501 63 000 09

– – – დანარჩენი

ცალი

8501 64 000 00

– – სიმძლავრით 750 კვა-ზე მეტი

ცალი

8502

ელექტროგენერატორული დანადგარები და მბრუნავი ელექტრული გარდამქმნელები:
– ელექტროგენერატორული დანადგარები, შეკუმშვით აალებადი დგუშიანი შიგაწვის ძრავით (დიზელით
ან ნახევარდიზელით):

8502 11

– – სიმძლავრით არა უმეტეს 75 კვა-ისა:

8502 11 20

– – – სიმძლავრით არა უმეტეს 7,5 კვა-ისა:

8502 11 200 01

– – – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8502 11 200 09

– – – – დანარჩენი

ცალი

8502 11 80

– – – სიმძლავრით 7,5 კვა-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 75 კვა-ისა:

8502 11 800 01

– – – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8502 11 800 09

– – – – დანარჩენი

ცალი

8502 12 00

– – სიმძლავრით 75 კვა-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 375 კვა-ისა:

8502 12 000 01

– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8502 12 000 09

– – – დანარჩენი

ცალი

8502 13

– – სიმძლავრით 375 კვა-ზე მეტი:

8502 13 20

– – – სიმძლავრით 375 კვა-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 750 კვა-ისა:

8502 13 200 01

– – – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8502 13 200 09

– – – – დანარჩენი

ცალი

8502 13 40

– – – სიმძლავრით 750 კვა-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 2000 კვა-ისა:

8502 13 400 01

– – – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8502 13 400 09

– – – – დანარჩენი

ცალი

8502 13 80

– – – სიმძლავრით 2000 კვა-ზე მეტი:

8502 13 800 01

– – – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8502 13 800 09

– – – – დანარჩენი

ცალი

8502 20

– ელექტროგენერატორული დანადგარები ნაპერწკლოვანი ანთებით დგუშიანი შიგაწვის ძრავით:

8502 20 20

– – სიმძლავრით არა უმეტეს 7,5 კვა-ისა:

8502 20 200 01

– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8502 20 200 09

– – – დანარჩენი

ცალი

8502 20 40

– – სიმძლავრით 7,5 კვა-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 375 კვა-ისა:

8502 20 400 01

– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8502 20 400 09

– – – დანარჩენი

ცალი

8502 20 60

– – სიმძლავრით 375 კვა-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 750 კვა-ისა:

8502 20 600 01

– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8502 20 600 09

– – – დანარჩენი

ცალი

8502 20 80

– – სიმძლავრით 750 კვა-ზე მეტი:

8502 20 800 01

– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8502 20 800 09

– – – დანარჩენი

ცალი

– ელექტროგენერატორული დანადგარები, დანარჩენი:
8502 31 00

– – ქარენერგეტიკული:

8502 31 000 01

– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8502 31 000 09

– – – დანარჩენი

ცალი

8502 39

– – დანარჩენი:

8502 39 20

– – – ტურბოგენერატორები:

8502 39 200 01

– – – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8502 39 200 09

– – – – დანარჩენი

ცალი

8502 39 80

– – – დანარჩენი:

8502 39 800 01

– – – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8502 39 800 09

– – – – დანარჩენი

ცალი

8502 40 00

– ელექტრული მბრუნავი გარდამქმნელები:

8502 40 000 01

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8502 40 000 09

– – დანარჩენი

ცალი

8503 00
8503 00 100 00

ნაწილები, განკუთვნილი განსაკუთრებით ან ძირითადად 8501 ან 8502 სასაქონლო პოზიციის
მანქანებისათვის:
– რგოლები მაფიქსირებელი არამაგნიტური

—

– დანარჩენი:
8503 00 910 00

– – თუჯის ჩამოსხმული ან ფოლადის ჩამოსხმული

—

8503 00 990 00

– – დანარჩენი

—

8504

ტრანსფორმატორები

ელექტრული,

სტატიკური

ელექტრული

გარდამქმნელები

(მაგალითად,

გამმართველები), ინდუქციური კოჭები და დროსელები:

8504 10

– ბალასტური ელემენტები განმუხტვის ნათურებისათვის ან მილაკებისათვის:

8504 10 20

– – ინდუქციური კოჭები და დროსელები, კონდენსატორთან შეერთებული ან შეუერთებელი:

8504 10 200 01

– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8504 10 200 09

– – – დანარჩენი

ცალი

8504 10 80

– – დანარჩენი:

8504 10 800 01

– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8504 10 800 09

– – – დანარჩენი

ცალი

– ტრანსფორმატორები თხევადი დიელექტრიკით:
8504 21 000 00

– – სიმძლავრით არა უმეტეს 650 კვა-ისა

ცალი

8504 22

– – სიმძლავრით 650 კვა-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 10 000 კვა-ისა:

8504 22 100 00

– – – სიმძლავრით 650 კვა-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 1 600 კვა-ისა

ცალი

8504 22 900 00

– – – სიმძლავრით 1600 კვა-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 10 000 კვა-ისა

ცალი

8504 23 000 00

– – სიმძლავრით 10 000 კვა-ზე მეტი

ცალი

– ტრანსფორმატორები დანარჩენი:
8504 31

– – სიმძლავრით არა უმეტეს 1 კვა-ისა:
– – – საზომი ტრანსფორმატორები:

8504 31 21

– – – – ძაბვის გასაზომი:

8504 31 210 01

– – – – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8504 31 210 09

– – – – – დანარჩენი

ცალი

8504 31 29

– – – – დანარჩენი:

8504 31 290 01

– – – – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8504 31 290 09

– – – – – დანარჩენი

ცალი

8504 31 80

– – – დანარჩენი:

8504 31 800 01

– – – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8504 31 800 09

– – – – დანარჩენი

ცალი

8504 32 00

– – სიმძლავრით 1 კვა-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 16 კვა-ისა:

8504 32 000 01

– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8504 32 000 09

– – – დანარჩენი

ცალი

8504 33 00

– – სიმძლავრით 16 კვა-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 500 კვა-ისა:

8504 33 000 01

– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8504 33 000 09

– – – დანარჩენი

ცალი

8504 34 000 00

– – სიმძლავრით 500 კვა-ზე მეტი

ცალი

8504 40

– სტატიკური გარდამქმნელები:

8504 40 001 00

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8504 40 300 00

– – ტელესაკომუნიკაციო აპარატურასთან, გამომთვლელ მანქანებთან და მათ ბლოკებთან გამოსაყენებელი

ცალი

– – დანარჩენი:
8504 40 550 00

– – – აკუმულატორების დასატენი მოწყობილობები

ცალი

– – – დანარჩენი:
8504 40 820 00

– – – – გამმართველები

—

– – – – ინვერტორები:
8504 40 840 00

– – – – – სიმძლავრით არა უმეტეს 7,5 კვა-ისა

—

8504 40 880 00

– – – – – სიმძლავრით 7,5 კვა-ზე მეტი

—

8504 40 900 00

– – – – დანარჩენი

—

8504 50

– ინდუქციური კოჭები და დროსელები დანარჩენი:

8504 50 001 00

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

8504 50 200 00

– – ტელესაკომუნიკაციო აპარატურისა და გამომთვლელი მანქანების კვების წყაროებისათვის და მათი
ბლოკებისათვის

8504 50 950 00

– – დანარჩენი

8504 90

– ნაწილები:

—
—
—

– – ტრანსფორმატორების, ინდუქციური კოჭებისა და დროსელების:
8504 90 050 00

– – – 8504 50 200 00 ქვესუბპოზიციის მანქანების ელექტრული მოდულები

—

– – – დანარჩენი:
8504 90 110 00

– – – – ფერიტული გულარები

—

8504 90 180 00

– – – – დანარჩენი

—

– – სტატიკური გარდამქმნელების:
8504 90 910 00

– – – 8504 40 300 00 ქვესუბპოზიციის მანქანების ელექტრული მოდულები

—

8504 90 990 00

– – – დანარჩენი

—

ელექტრომაგნიტები; მუდმივი მაგნიტები და ნაწარმი, განკუთვნილი დამაგნიტების შემდეგ მუდმივ
8505

მაგნიტებად გარდაქმნისათვის; ელექტრომაგნიტური ან მუდმივმაგნიტებიანი მომჭერი ვაზნები,
სატაცები და ანალოგიური მაფიქსირებელი მოწყობილობები; ელექტრომაგნიტური გადაბმულობები,
ქუროები და მუხრუჭები; ელექტრომაგნიტური ამწე თავაკები:
– მუდმივი მაგნიტები და ნაწარმი, განკუთვნილი დამაგნიტების შემდეგ მუდმივ მაგნიტებად
გარდაქმნისათვის:

8505 11 000 00

– – ლითონის

8505 19

– – დანარჩენი:

8505 19 100 00

– – – მუდმივი მაგნიტები აგლომერირებული ფერიტისაგან

—

8505 19 900 00

– – – დანარჩენი

—

—

8505 20 000 00

– ელექტრომაგნიტური გადაბმულობები, ქუროები და მუხრუჭები

8505 90

– დანარჩენი, ნაწილების ჩათვლით:

—

– – ელექტრომაგნიტები; ელექტრომაგნიტური ან მუდმივმაგნიტიანი მომჭერი ვაზნები, სატაცები და
ანალოგიური მაფიქსირებელი მოწყობილობები
8505 90 210 00

– – – ელექტრომაგნიტები განკუთვნილი მხოლოდ ან ძირითადად მაგნიტორეზონანსული ტომოგრაფიის
აპარატურისთვის, 9018 სასაქონლო პოზიციის ელექტრომაგნიტების გარდა

—

8505 90 290 00

– – – დანარჩენი

—

8505 90 500 00

– – ელექტრომაგნიტური ამწე თავაკები

—

8505 90 900 00

– – ნაწილები

—

8506

პირველადი ელემენტები და პირველადი ბატარეები:

8506 10

– დიოქსიდ-მანგანუმიანი:
– – ტუტე:

8506 10 110 00

– – – ცილინდრული ელემენტები

ცალი

8506 10 180 00

– – – დანარჩენი

ცალი

– – დანარჩენი:
8506 10 910 00

– – – ცილინდრული ელემენტები

ცალი

8506 10 980 00

– – – დანარჩენი

ცალი

8506 30 000 00

– ოქსიდ-ვერცხლისწყლის

ცალი

8506 40 000 00

– ოქსიდ-ვერცხლის

ცალი

8506 50

– ლითიუმის:

8506 50 100 00

– – ცილინდრული ელემენტები

ცალი

8506 50 300 00

– – ღილაკიანი ელემენტები

ცალი

8506 50 900 00

– – დანარჩენი

ცალი

8506 60 000 00

– ჰაერ-თუთიის

ცალი

8506 80

– პირველადი ელემენტები და პირველადი ბატარეები, დანარჩენი:

8506 80 050 00

– – მშრალი ნახშირ-თუთიის ბატარეები ძაბვით 5,5 ვ ან მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 6,5 ვ-ისა

ცალი

8506 80 800 00

– – დანარჩენი

ცალი

8506 90 000 00

– ნაწილები

8507

—

აკუმულატორები ელექტრული, სეპარატორების ჩათვლით მათთვის, მართკუთხა (მათ შორის,
კვადრატული) ან სხვა ფორმის:

8507 10

– ტყვიის, დგუშიანი ძრავების გასაშვებად გამოსაყენებელი:

8507 10 001 00

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8507 10 200 00

– – თხევადი ელექტროლიტით მომუშავე

ცალი

8507 10 800 00

– – დანარჩენი

ცალი

8507 20

– ტყვიის აკუმულატორები დანარჩენი:

8507 20 001 00

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8507 20 200 00

– – თხევადი ელექტროლიტით მომუშავე

ცალი

8507 20 800 00

– – დანარჩენი

ცალი

8507 30

– კადმიუმ-ნიკელის:

8507 30 001 00

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8507 30 200 00

– – ჰერმეტული

ცალი

8507 30 800 00

– – დანარჩენი

ცალი

8507 40 00

– რკინა-ნიკელის:

8507 40 001 00

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8507 40 009 00

– – დანარჩენი

ცალი

8507 50 00

– ნიკელ-მეტალ ჰიდრიდული (NiMH):

8507 50 001 00

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8507 50 009 00

– – დანარჩენი

ცალი

8507 60 00

– ლითიუმ–იონური:

8507 60 001 00

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8507 60 009 00

– – დანარჩენი

ცალი

8507 80 00

– აკუმულატორები დანარჩენი:

8507 80 001 00

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8507 80 009 00

– – დანარჩენი

ცალი

8507 90

– ნაწილები:

8507 90 001 00

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

8507 90 300 00

– – სეპარატორები

—

8507 90 800 00

– – დანარჩენი

—

8508

მტვერსასრუტები:
– ჩადგმული ელექტროძრავით:

8508 11 000 00

– – სიმძლავრით არა უმეტეს 1500 ვტ-ისა, აღჭურვილი მტვრის დამაგროვებელი ტომრით, ან სხვა
მტვერდამაგროვებლით არა უმეტეს 20 ლ მოცულობისა

ცალი

8508 19 000 00

– – დანარჩენი

ცალი

8508 60 000 00

– მტვერსასრუტები დანარჩენი

ცალი

8508 70 000 00

– ნაწილები

8509

—

მანქანები ელექტრომექანიკური საყოფაცხოვრებო ჩადგმული ელექტროძრავით, გარდა 8508 სასაქონლო
პოზიციის მტვერსასრუტებისა:

8509 40 000 00

– კვების პროდუქტების დამაქუცმაცებლები და მიქსერები; ხილის ან ბოსტნეულის წვენსაწურები

8509 80 000 00

– ხელსაწყოები დანარჩენი

—

8509 90 000 00

– ნაწილები

—

8510

ცალი

ელექტროსამართებლები, თმის საკრეჭი მანქანები და თმის მოსაშორებელი სამარჯვები ჩადგმული
ელექტროძრავით:

8510 10 000 00

– ელექტროსამართებლები

ცალი

8510 20 000 00

– თმის საკრეჭი მანქანები

ცალი

8510 30 000 00

– თმის მოსაშორებელი სამარჯვები

ცალი

8510 90 000 00

– ნაწილები

—

ელექტრომოწყობილობები ნაპერწკლით ან საწვავი ნარევის შეკუმშვით აალებადი შიგაწვის ძრავების
8511

ანთებისათვის ან გაშვებისათვის (მაგალითად, მაგნეტო, ანთების კოჭები, ამნთები სანთლები, ვარვარის
სანთლები, სტარტერები); გენერატორები (მაგალითად, მუდმივი ან ცვლადი დენის) და ასეთ ძრავებთან
ერთად გამოსაყენებელი მწყვეტარები:

8511 10 00

– ამნთები სანთლები:

8511 10 000 01

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

8511 10 000 09

– – დანარჩენი

—

8511 20 00

– სხვადასხვა ტიპის მაგნეტოები; მაგნიტური მქნევარები:

8511 20 000 01

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

8511 20 000 09

– – დანარჩენი

—

8511 30 00

– გამანაწილებლები; ამნთები კოჭები:

8511 30 000 01

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

8511 30 000 09

– – დანარჩენი

—

8511 40 00

– სტარტერები და სტარტერ-გენერატორები:

8511 40 000 01

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

8511 40 000 09

– – დანარჩენი

—

8511 50 00

– გენერატორები დანარჩენი:

8511 50 000 01

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

8511 50 000 09

– – დანარჩენი

—

8511 80 00

– მოწყობილობები დანარჩენი:

8511 80 000 01

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

8511 80 000 09

– – დანარჩენი

—

8511 90 000 00

– ნაწილები

—

მოწყობილობები ელექტროსანათი ან სასიგნალიზაციო (გარდა 8539 სასაქონლო პოზიციის ნაწარმისა),
8512

მინასაწმენდები, ანტიშემომყინავები და ორთქლსაწინაღოები, გამოსაყენებელები ველოსიპედებზე ან
ძრავიან სატრანსპორტო საშუალებებზე:

8512 10 000 00

– განათების ან ვიზუალური სიგნალიზაციის ხელსაწყოები, გამოსაყენებელი ველოსიპედებზე

—

8512 20 000 00

– განათების ან ვიზუალური სიგნალიზაციის ხელსაწყოები დანარჩენი

—

8512 30

– ხმოვანი სიგნალიზაციის ხელსაწყოები:

8512 30 100 00

– – მოწყობილობები სიგნალიზაციის დაცვითი, ძრავიან სატრანსპორტო საშუალებებში გამოსაყენებლები

8512 30 900 00

– – დანარჩენი

—

8512 40 000 00

– მინასაწმენდები, ანტიშემომყინავები და ორთქლსაწინაღოები

—

8512 90

– ნაწილები:

8512 90 100 00

– – 8512 30 10 000 ქვესუბპოზიციის მოწყობილობების

—

8512 90 900 00

– – დანარჩენი

—

ცალი

ფარნები პორტატიული ელექტრული, მომუშავე ენერგიის საკუთარ წყაროზე (მაგალითად, მშრალი
8513

ელემენტების ბატარეებზე, აკუმულატორებზე, მაგნეტოზე), გარდა 8512 სასაქონლო პოზიციის სანათი
მოწყობილობებისა:

8513 10 000 00

– ფარნები

—

8513 90 000 00

– ნაწილები

—

ღუმლები და კამერები სამრეწველო ან ლაბორატორიული ელექტრული (ინდუქციის მოვლენის ან
8514

დიელექტრიკული დანაკარგების საფუძველზე მოქმედის ჩათვლით); სამრეწველო ან ლაბორატორიული
მოწყობილობა თერმული მასალების დამუშავებისათვის ინდუქციის მოვლენის ან დიელექტრიკული
დანაკარგების დახმარებით:

8514 10

– წინააღმდეგობის ღუმლები და კამერები:

8514 10 100 00

– – პურის საცხობი და საკონდიტრო ღუმლები

ცალი

8514 10 800 00

– – დანარჩენი

ცალი

8514 20

– ღუმლები და კამერები, ინდუქციის მოვლენის ან დიელექტრიკული დანაკარგების საფუძველზე
მოქმედი:

8514 20 100 00

– – ღუმლები და კამერები, ინდუქციის მოვლენის საფუძველზე მოქმედი

ცალი

8514 20 800 00

– – ღუმლები და კამერები, დიელექტრიკული დანაკარგების საფუძველზე მოქმედი

ცალი

8514 30

– ღუმლები და კამერები დანარჩენი:

8514 30 200 00
8514 30 800 00
8514 40 000 00

– – მხოლოდ ან ძირითადად განკუთვნილი ბეჭდური სქემების ან ბეჭდური ასაწყობი სქემების
დასამზადებლად
– – დანარჩენი

ცალი
ცალი

– მოწყობილობები მასალების თერმული დამუშავებისათვის ინდუქციის მოვლენის ან დიელექტრიკული
დანაკარგების დახმარებით, დანარჩენი

ცალი

8514 90

– ნაწილები:

8514 90 300 00

– – 8514 30 20 ქვესუბპოზიციის ღუმელების და კამერებისთვის

—

8514 90 700 00

– – დანარჩენი

—

მანქანები და აპარატები ელექტრული (მათ შორის, აირის ელექტრული გახურებით), ლაზერული, ან სხვა,
სინათლის ან ფოტონური, ულტრაბგერითი, ელექტრონულ-სხივური, მაგნიტურიმპულსური ან
8515

პლაზმურ-რკალური

დაბალტემპერატურიანი

რჩილვის,

მაღალტემპერატურიანი

რჩილვის

ან

შედუღებისათვის, იმის მიუხედავად, შეუძლიათ მათ შეასრულონ ჭრის ოპერაციები თუ არა; მანქანები და
აპარატები ელექტრული ლითონების ან ლითონკერამიკის ცხლად დაფრქვევისათვის:
– მანქანები და აპარატები მაღალტემპერატურიანი რჩილვისა და დაბალტემპერატურიანი რჩილვისათვის:
8515 11 000 00

– – სარჩილავები და სარჩილავი პისტოლეტები დაბალტემპერატურიანი რჩილვისათვის

8515 19

– – დანარჩენი:

8515 19 100 00

– – – სარჩილავები მხოლოდ ან ძირითადად გამოსაყენებელი ბეჭდური სქემების დასამზადებლად

—

8515 19 900 00

– – – დანარჩენი

—

—

– მანქანები და აპარატები ლითონების წინააღმდეგობებით შესადუღებლად:
8515 21 000 00

– – ავტომატური ან ნახევრადავტომატური

—

8515 29 000 00

– – დანარჩენი

—

– მანქანები და აპარატები ლითონების რკალური (პლაზმურ-რკალურის ჩათვლით) შედუღებისათვის:
8515 31 000 00

– – ავტომატური ან ნახევრადავტომატური

8515 39

– – დანარჩენი:

—

– – – დაფარული ელექტროდებით ხელით შედუღებისათვის, დაკომპლექტებული შედუღების ან ჭრის
სამარჯვებით და მიწოდებული:
8515 39 130 00
8515 39 180 00

– – – – ტრანსფორმატორებთან ერთად
–

–

–

–

გენერატორებთან,

—

მბრუნავ

გარდამქმნელებთან

ან

სტატიკურ

გარდამქმნელებთან,

გამმართველებთან ან გამმართველ მოწყობილობებთან ერთად

—

8515 39 900 00

– – – დანარჩენი

8515 80

– მანქანები და აპარატები დანარჩენი:

8515 80 100 00

– – ლითონების დამუშავებისათვის

ცალი

8515 80 900 00

– – დანარჩენი

ცალი

8515 90

– ნაწილები:

8515 90 200 00

– – 8515 19 10 ქვესუბპოზიციის სარჩილავებისთვის

—

8515 90 800 00

– – დანარჩენი

—

—

ელექტრული წყალსათბობები არაინერციული ან მააკუმულირებელი, ჩასაძირი ელექტროსახურებლები;
ელექტრომოწყობილობები გარემოსა და გრუნტის გასათბობი, ელექტროთერმული აპარატები თმის
8516

მოვლისათვის (მაგალითად, თმის საშრობები, ბიგუდები, თმის ცხლად დასახვევი მაშები) და ხელის
საშრობები; ელექტროუთოები; სხვა საყოფაცხოვრებო ელექტროსახურებელი ხელსაწყოები; ელექტრული
სახურებელი წინააღმდეგობები, 8545 სასაქონლო პოზიციაში მითითებულის გარდა:

8516 10

–

არაინერციული

ელექტრული

წყალსათბობები

ან

მააკუმულირებელი

და

ჩასაძირი

ელექტროსახურებლები:

8516 10 110 00

– – არაინერციული წყალსათბობები

ცალი

8516 10 800 00

– – დანარჩენი

ცალი

– გარემოსა და გრუნტის გასათბობი ელექტრომოწყობილობები:
8516 21 000 00

– – თბომააკუმულირებელი რადიატორები

ცალი

8516 29

– – დანარჩენი:

8516 29 100 00

– – – სითხით შევსებული რადიატორები

ცალი

8516 29 500 00

– – – კონვექციური გამახურებლები

ცალი

– – – დანარჩენი:
8516 29 910 00

– – – – ჩადგმული ვენტილატორებით

ცალი

8516 29 990 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

– თმის მოვლის ელექტროთერმული აპარატები ან ხელის ელექტროსაშრობები:
8516 31 000 00

– – თმის საშრობი ელექტროთერმული აპარატები

8516 32 000 00

– – ელექტროხელსაწყოები საპარიკმახერო მიზნებისათვის, დანარჩენი

8516 33 000 00

– – ხელის ელექტროსაშრობები

ცალი

8516 40 000 00

– ელექტროუთოები

ცალი

8516 50 000 00

– მიკროტალღური ღუმლები

ცალი

8516 60

– ღუმლები დანარჩენი; ელექტროქურები, სახარში ელექტროქვაბები; გრილები და როსტერები:

8516 60 100 00

– – ელექტროქურები (ელექტროსახურებელი ელემენტების მქონე ჰაერკარადითა და პანელით მაინც)

8516 60 500 00

–

–

ელექტროქურები,

სახარში

ქვაბები

და

ელექტროღუმლებისათვის

ცალი

პანელები

ელექტროსახურებელი

—

ელემენტებით

ცალი
ცალი

8516 60 700 00

– – გრილები და როსტერები

ცალი

8516 60 800 00

– – ჩასაშენებელი ელექტროღუმელები

ცალი

8516 60 900 00

– – დანარჩენი

ცალი

– ელექტროსახურებელი ხელსაწყოები, დანარჩენი:
8516 71 000 00

– – ყავის ან ჩაის მოსამზადებელი

ცალი

8516 72 000 00

– – ტოსტერები

ცალი

8516 79

– – დანარჩენი:

8516 79 200 00

– – – ფრიტურნიცები

ცალი

8516 79 700 00

– – – დანარჩენი

ცალი

8516 80

– ელექტრული წინააღმდეგობები სახურებელი:

8516 80 200 00

– – იზოლირებული კარკასით აწყობილი

—

8516 80 800 00

– – დანარჩენი

—

8516 90 000 00

– ნაწილები

—

სატელეფონო აპარატები, ფიჭური ქსელებისთვის ან სხვა უსადენო ქსელებისთვის განკუთვნილი
ტელეფონების ჩათვლით; სხვა აპარატები ხმის, გამოსახულების ან სხვა მონაცემების გადაცემისა და
8517

მიღებისთვის, სადენიანი და უსადენო კავშირისათვის (როგორიცაა ადგილობრივი ან საერთაშორისო
ქსელი) განკუთვნილი აპარატების ჩათვლით, გარდა 8443, 8525, 8527 ან 8528 პოზიციებში ჩამოთვლილი
გადაცემისა და მიღების აპარატებისა:
– სატელეფონო აპარატები, ფიჭური ქსელებისთვის ან სხვა უსადენო ქსელებისთვის განკუთვნილი
სატელეფონო აპარატების ჩათვლით:

8517 11 000 00

– – სატელეფონო აპარატები სადენიანი კავშირისათვის უსადენო ყურმილით

ცალი

8517 12 000 00

– – სატელეფონო აპარატები ფიჭური ქსელებისთვის ან სხვა უსადენო ქსელებისთვის

ცალი

8517 18 000 00

– – დანარჩენი

—

– დანარჩენი აპარატურა ხმის, გამოსახულების ან სხვა მონაცემების გადაცემისა და მიღებისთვის,
სადენიანი და უსადენო კავშირგაბმულობის ქსელში კომუნიკაციისათვის განკუთვნილი აპარატურის
ჩათვლით (მაგალითად, როგორიცაა ადგილობრივი ან საერთაშორისო ქსელი):
8517 61 000 00
8517 62 000 00

– – საბაზო სადგურები

ცალი

– – მოწყობილობები ხმის, გამოსახულების ან სხვა მონაცემების მიღების, გარდაქმნის და გადაცემისთვის,
ან აღდგენისათვის, საკომუტაციო მოწყობილობების ჩათვლით

—

8517 69

– – დანარჩენი:

8517 69 100 00

– – – ვიდეოფონები

ცალი

8517 69 200 00

– – – დომოფონები

—

8517 69 300 00

– – – მიმღები აპარატურა რადიოსატელეფონო ან რადიოსატელეგრაფო კავშირისათვის

8517 69 900 00

– – – დანარჩენი

8517 70 00

– ნაწილები:

ცალი
—

– – ანტენები და ანტენის ამრეკლები ყველა ტიპის; ამ ნაწარმთან ერთად გამოსაყენებელი ნაწილები:
8517 70 001 01
8517 70 001 02

– – – ანტენები რადიოსატელეგრაფო ან რადიოსატელეფონო აპარატურისათვის
– – – ტელესკოპური

და

მანჭვლისებრი

ანტენები

პორტატიული

—

აპარატებისათვის

ან

ძრავიან

სატრანსპორტო საშუალებებში დასაყენებელი აპარატებისათვის

—

8517 70 001 03

– – – დანარჩენი

—

8517 70 009 00

– – დანარჩენი

—

მიკროფონები და მათი ქვესადგამები; ხმამაღლამოლაპარაკეები, კორპუსებში ჩამონტაჟებული ან
ჩაუმონტაჟებელი;
8518

გაუერთიანებელი,

საყურისები
და

ხმამაღლამოლაპარაკისაგან;

და

თავის

კომპლექტები,
ბგერითი

ტელეფონები,

შემდგარი

სიხშირის

მიკროფონთან

მიკროფონისა

ელექტრული

და

გაერთიანებული
ერთი

გამაძლიერებლები;

ან

ან

მეტი

ელექტრული

ბგერათგამაძლიერებელი კომპლექტები:
8518 10

– მიკროფონები და მათი ქვესადგამები:

8518 10 001 00

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

8518 10 300 00
8518 10 950 00

– – მიკროფონები, სიხშირის ზოლით 300 ჰც-დან 3,4 კჰც-მდე, დიამეტრით არა უმეტეს 10 მმ-ისა და
სიმაღლით არა უმეტეს 3 მმ-ისა, ტელეკომუნიკაციებში გამოსაყენებელი
– – დანარჩენი

—
—
—

– ხმამაღლამოლაპარაკეები, კორპუსში ჩამონტაჟებული ან ჩაუმონტაჟებელი:
8518 21 00

– – ხმამაღლამოლაპარაკეები, კორპუსში ჩამონტაჟებული:

8518 21 000 01

– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8518 21 000 09

– – – დანარჩენი

ცალი

8518 22 00

– – ხმამაღლამოლაპარაკეების კომპლექტები, ერთ კორპუსში ჩამონტაჟებული:

8518 22 000 01

– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8518 22 000 09

– – – დანარჩენი

8518 29

– – დანარჩენი:

8518 29 001 00

– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

8518 29 300 00
8518 29 950 00
8518 30

– – – ხმამაღლამოლაპარაკეები, სიხშირის ზოლით 300 ჰც-დან 3,4 კჰც-მდე, დიამეტრით არა უმეტეს 50 მმისა, ტელეკომუნიკაციებში გამოსაყენებელი
– – – დანარჩენი

ცალი

ცალი
ცალი
ცალი

– საყურისები და თავის ტელეფონები, მიკროფონთან გაერთიანებული ან გაუერთიანებელი, და
კომპლექტები, შემდგარი მიკროფონისა და ერთი ან მეტი ხმამაღლამოლაპარაკისაგან:

8518 30 001 00

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

8518 30 200 00

– – სატელეფონო სადენიანი ყურმილები

—

8518 30 950 00

– – დანარჩენი

—

8518 40

– ბგერითი სიხშირის ელექტრული გამაძლიერებლები:

8518 40 001 00

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

8518 40 300 00

– – გამაძლიერებლები სატელეფონო და საზომი

8518 40 800 00

– – დანარჩენი

8518 50 00

– ელექტრული ბგერათგამაძლიერებელი კომპლექტები:

8518 50 000 01

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8518 50 000 09

– – დანარჩენი

ცალი

8518 90 000 00

– ნაწილები

8519

ბგერათჩამწერი და ბგერათაღმწარმოებელი აპარატურა:

8519 20
8519 20 100 00

ცალი
—
ცალი

—

– აპარატები, რომლებიც ჩაირთვება მონეტებით, ბანკნოტებით, ბანკის ბარათებით, ჟეტონებით ან
გადახდის სხვა ფორმებით:
– – ფირფიტასაკრავები, რომლებიც ჩაირთვება მონეტით ან ჟეტონით

ცალი

– – დანარჩენი:
8519 20 910 00

– – – ლაზერული ამომკითხავი სისტემით

ცალი

8519 20 990 00

– – – დანარჩენი

ცალი

8519 30 000 00

– ელექტროფირფიტასაკრავი მოწყობილობები (დეკები)

ცალი

8519 50 000 00

– სატელეფონო ავტომოპასუხეები

ცალი

– აპარატურა დანარჩენი:
8519 81

– – მაგნიტური, ოპტიკური, ან ნახევარგამტარული საშუალებების გამოყენებით:
– – – ბგერათაღმწარმოებელი აპარატურა (კასეტური პლეიერების ჩათვლით), ბგერის ჩამწერი
მოწყობილობის გარეშე:

8519 81 110 00

– – – – ბგერათაღმწარმოებელი მოწყობილობები რადიოტრანსლიაციისათვის

ცალი

– – – – ბგერათაღმწარმოებელი მოწყობილობები დანარჩენი:
8519 81 150 00

– – – – – ჯიბის კასეტური პლეიერები

ცალი

– – – – – კასეტური ტიპის დანარჩენი:
8519 81 210 00

– – – – – – ანალოგური და ციფრული ამომკითხავი სისტემით

ცალი

8519 81 250 00

– – – – – – დანარჩენი

ცალი

– – – – – დანარჩენი:
– – – – – – ლაზერული ამომკითხავი სისტემით:
8519 81 310 00

– – – – – – – ძრავიან სატრანსპორტო საშუალებებში გამოსაყენებელი, რომელიც იყენებს დისკოებს
დიამეტრით არა უმეტეს 6,5 სმ-ისა,

ცალი

8519 81 350 00

– – – – – – – დანარჩენი

ცალი

8519 81 450 00

– – – – – – დანარჩენი

ცალი

– – – აპარატურა დანარჩენი:
8519 81 510 00

– – – – დიქტოფონები, რომლებსაც არ შეუძლია მუშაობა გარე კვების წყაროს გარეშე

ცალი

8519 81 700 00

– – – – მაგნიტური მაგნიტოფონები დანარჩენი, ბგერათაღმწარმოებელი მოწყობილობების ჩათვლით

ცალი

8519 81 950 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

8519 89 000 00

– – დანარჩენი

ცალი

[8520]
8521

აპარატურა ვიდეოჩამწერი ან ვიდეოაღმწარმოებელი, შეთავსებული ან შეუთავსებელი ვიდეოტიუნერთან:

8521 10

– მაგნიტურ ლენტზე:

8521 10 001 00

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

8521 10 200 00

ცალი

– – ლენტის სიგანით არა უმეტეს 1,3 სმ-ისა გამომყენებელი და ჩაწერის ან აღწარმოების შესაძლებლობით
ლენტის მოძრაობის სიჩქარეზე არა უმეტეს 50 მმ/წმ-ისა

ცალი

8521 10 950 00

– – დანარჩენი

ცალი

8521 90 000 00

– დანარჩენი

ცალი

8522

ნაწილები და საკუთნოები, განკუთვნილი განსაკუთრებით ან ძირითადად 8519 ან 8521 სასაქონლო
პოზიციების აპარატურასთან:

8522 10 000 00

– ბგერათამრთმევები

8522 90

– დანარჩენი:

—

– – შუქდიოდური ნათების (LED) შუქდიოდური მოდულები, წარმოადგენილი სინათლის წყაროს სახით,
რომლებიც შედგებიან ერთი ან რამდენიმე შუქდიოდისგან და ერთი ან რამდენიმე კონექტორისგან და
8522 90 200 00

დაყენებულია ბეჭდურ პლატაზე ან სხვა ანალოგიურ ფუძეზე და სხვა პასიურ კომპონენტებზე,

—

გაერთიანებული ან არა შერწყმულ ოპტიკურ კომპონენტებში ან დამცავ დიოდებში და გამოიყენება
თხევადკრისტალური დისპლეების (LCDs) განათებად
– – ბგერათამრთმევის ნემსები; ალმასები, საფირონები და სხვა ძვირფასი ან ნახევრადძვირფასი ქვები
8522 90 300 00

(ბუნებრივი, ხელოვნური ან რეკონსტრუირებული) ბგერათამრთმევის ნემსებისათვის, დამაგრებული ან

—

დაუმაგრებელი
– – დანარჩენი:
– – – ელექტრონული მოდულები:
8522 90 410 00

– – – – 8519 50 00 ქვესუბპოზიციის აპარატურისთვის

—

8522 90 490 00

– – – – დანარჩენი

—

8522 90 700 00
8522 90 800 00

– – – ცალკეული კასეტური დეკები საერთო სისქით არა უმეტეს 53 მმ-ისა, გამოსაყენებელი ბგერის ჩაწერის
ან აღწარმოების მოწყობილობების დასამზადებლად
– – – დანარჩენი
დისკოები,

8523

ლენტები,

—
—

მყარსხეულიანი

ენერგოდამოუკიდებელი

მოწყობილობები

ინფორმაციის

შესანახად, ,,ინტელექტუალური ბარათები’’ და დანარჩენი მატარებლები ბგერის ან სხვა მოვლენების
ჩასაწერად, ჩაწერილი ან ჩაუწერელი, დისკოების დასამზადებლად განკუთვნილი მატრიცების და მასტერდისკების ჩათვლით, 37 ჯგუფის ნაწარმის გარდა:
– ინფორმაციის (მონაცემთა) მაგნიტური მატარებლები:

8523 21 000 00

– – ბარათები, მაგნიტური ზოლის შემცველი

8523 29

– – დანარჩენი:

ცალი

– – – მაგნიტური ლენტები; მაგნიტური დისკოები:
8523 29 150 00

– – – – ჩაუწერელი

ცალი

8523 29 190 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

8523 29 900 00

– – – დანარჩენი

—

– ინფორმაციის (მონაცემთა) ოპტიკური მატარებლები:
8523 41
8523 41 100 00
8523 41 300 00

– – ჩაუწერელი:
– – – დისკოები ლაზერული ამომკითხავი სისტემებისათვის ჩასაწერი მოცულობით არა უმეტეს 900
მეგაბაიტის, გარდა წაშლადისა
– – – დისკოები ლაზერული ამომკითხავი სისტემებისათვის ჩასაწერი მოცულობით 900 მეგაბაიტზე მეტი,
მაგრამ არა უმეტეს 18 გიგაბაიტის, გარდა წაშლადისა

8523 41 900 00

– – – დანარჩენი

8523 49

– – დანარჩენი:

ცალი
ცალი
—

– – – დისკოები ლაზერული ამომკითხავი სისტემებისათვის:
8523 49 100 00

– – – – დისკები უნივერსალური ციფრული (DVD)

ცალი

8523 49 200 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

8523 49 900 00

– – – დანარჩენი

ცალი

– ინფორმაციის (მონაცემთა) ნახევარგამტარული მატარებლები:

8523 51

– – მყარსხეულიანი ენერგოდამოუკიდებელი მოწყობილობები მონაცემების შესანახად:

8523 51 100 00

– – – ჩაუწერელი

ცალი

8523 51 900 00

– – – დანარჩენი

ცალი

8523 52 000 00

– – ,,ინტელექტუალური ბარათები“

ცალი

8523 59

– – დანარჩენი:

8523 59 100 00

– – – ჩაუწერელი

ცალი

8523 59 900 00

– – – დანარჩენი

ცალი

8523 80

– დანარჩენი:

8523 80 100 00

– – ჩაუწერელი

—

8523 80 900 00

– – დანარჩენი

—

[8524]
აპარატურა გადამცემი რადიომაუწყებლობისა ან ტელევიზიისათვის, რომელიც შეიცავს ან არ შეიცავს
8525

მიმღებ, ბგერათჩამწერ ან აღმწარმოებელ აპარატურას; სატელევიზიო კამერები; ციფრული კამერები და
ჩამწერი ვიდეოკამერები:

8525 50 000 00

– გადამცემი აპარატურა

ცალი

8525 60 000 00

– გადამცემი აპარატურა, რომელიც შეიცავს მიმღებ მოწყობილობას

ცალი

8525 80

– სატელევიზიო კამერები, ციფრული კამერები და ჩამწერივიდეოკამერები:
– – სატელევიზიო კამერები:

8525 80 110 00

– – – სამი ან მეტი გადამცემი მილაკით

ცალი

8525 80 190 00

– – – დანარჩენი

ცალი

8525 80 300 00

– – ციფრული კამერები

ცალი

– – ჩამწერი ვიდეოკამერები:
8525 80 910 00

– – – მხოლოდ სატელევიზიო კამერის მეშვეობით მიღებული ბგერისა და გამოსახულების ჩაწერის უნარის
მქონე

ცალი

8525 80 990 00

– – – დანარჩენი

ცალი

8526

აპარატურა რადიოლოკაციური, რადიონავიგაციური და დისტანციური მართვის რადიოაპარატურა:

8526 10 00

– რადიოლოკაციური აპარატურა:

8526 10 000 01

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

8526 10 000 09

– – დანარჩენი

—

– დანარჩენი:
8526 91

– – რადიონავიგაციური აპარატურა:

8526 91 20

– – – რადიონავიგაციური მიმღებები:

8526 91 200 01

– – – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8526 91 200 09

– – – – დანარჩენი

ცალი

8526 91 80

– – – დანარჩენი:

8526 91 800 01

– – – – სამოქალაქო ავიაციისათვის:

—

8526 91 800 09

– – – – დანარჩენი

—

8526 92 00

– – დისტანციური მართვის რადიოაპარატურა:

8526 92 000 01

– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

8526 92 000 09

– – – დანარჩენი

—

8527

აპარატურა მიმღები რადიომაუწყებლობისათვის, ერთ კორპუსში შეთავსებული ან შეუთავსებელი
ბგერათჩამწერ ან ბგერათაღმწარმოებელ მოწყობილობასთან ან საათებთან:
– ფართო მაუწყებლობის რადიომიმღებები, მომუშავე კვების გარე წყაროს გარეშე:

8527 12

– – ჯიბის კასეტური პლეიერები რადიომიმღებით:

8527 12 100 00

– – – ანალოგური და ციფრული ამომკითხავი სისტემით

ცალი

8527 12 900 00

– – – დანარჩენი

ცალი

8527 13

– – აპარატურა, შეთავსებული ბგერათჩამწერ ან ბგერათაღმწარმოებელ მოწყობილობასთან, დანარჩენი:

8527 13 100 00

– – – ლაზერული ამომკითხავი სისტემით

ცალი

– – – დანარჩენი:
8527 13 910 00

– – – – კასეტური ტიპის, ანალოგური და ციფრული ამომკითხავი სისტემით

ცალი

8527 13 990 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

8527 19 000 00

– – დანარჩენი

ცალი

– ფართო მაუწყებლობის რადიომიმღებები, მომუშავე მხოლოდ გარე კვების წყაროს საშუალებით, ძრავიან
სატრანსპორტო საშუალებებში გამოსაყენებელი:
8527 21

– – შეთავსებული ბგერათჩაწერის ან ბგერთაღწარმოების მოწყობილობასთან:
– – – ციფრული რადიოსაინფორმაციო სისტემის სიგნალების მიღებისა და დეკოდირების უნარის მქონე:

8527 21 200 00

– – – – ლაზერული ამომკითხავი სისტემით

ცალი

– – – – დანარჩენი:
8527 21 520 00

– – – – – კასეტური ტიპის, ანალოგური და ციფრული ამომკითხავი სისტემით

ცალი

8527 21 590 00

– – – – – დანარჩენი

ცალი

– – – დანარჩენი:
8527 21 700 00

– – – – ლაზერული ამომკითხავი სისტემით

ცალი

– – – – დანარჩენი:
8527 21 920 00

– – – – – კასეტური ტიპის, ანალოგური და ციფრული ამომკითხავი სისტემით

ცალი

8527 21 980 00

– – – – – დანარჩენი

ცალი

8527 29 000 00

– – დანარჩენი

ცალი

– დანარჩენი:
8527 91

– – შეთავსებული ბგერათჩაწერის ან ბგერათაღწარმოების მოწყობილობასთან:
– – – ერთი ან მეტი ხმამაღლამოლაპარაკით იმავე კორპუსში:

8527 91 110 00

– – – – კასეტური ტიპის, ანალოგური და ციფრული ამომკითხავი სისტემით

ცალი

8527 91 190 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

– – – დანარჩენი:
8527 91 350 00

– – – – ლაზერული ამომკითხავი სისტემით

ცალი

– – – – დანარჩენი:
8527 91 910 00

– – – – – კასეტური ტიპის, ანალოგური და ციფრული ამომკითხავი სისტემით

ცალი

8527 91 990 00

– – – – – დანარჩენი

ცალი

8527 92

– – ბგერათჩამწერ ან აღმწარმოებელ მოწყობილობასთან შეუთავსებელი, მაგრამ საათებთან შეთავსებული:

8527 92 100 00

– – – რადიომიმღებები-მაღვიძარები

ცალი

8527 92 900 00

– – – დანარჩენი

ცალი

8527 99 000 00

– – დანარჩენი

ცალი

მონიტორები და პროექტორები, შეუთავსებელი მიმღებ სატელევიზიო აპარატურასთან; აპარატურა
8528

მიმღები სატელევიზიო კავშირებისათვის, შეთავსებული ან შეუთავსებელი რადიომაუწყებლობის
მიმღებთან ან ბგერის ან გამოსახულების ჩამწერ ან აღმწარმოებელ აპარატურასთან:
– მონიტორები ელექტრონულ-სხივური მილაკით:

8528 42 000 00

– – უშუალოდ მისაერთებელი და შემუშავებული 8471 სასაქონლო პოზიციის გამოთვლით მანქანებისთვის

ცალი

8528 49 000 00

– – დანარჩენი

ცალი

– მონიტორები დანარჩენი:
8528 52
8528 52 100 00

–

–

უშუალოდ

მისაერთებელი

და

შემუშავებული

8471

სასაქონლო

პოზიციის

გამოთვლით

მანქანებისთვის:
– – – განკუთვნილი მხოლოდ ან ძირითადად 8471 სასაქონლო პოზიციის გამოთვლით სისტემებში

ცალი

– – – დანარჩენი:
8528 52 910 00

– – – – ეკრანით თხევადკრისტალური (LCD) დისპლეისგან

ცალი

8528 52 990 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

8528 59 000 00

– – დანარჩენი

ცალი

– პროექტორები:

8528 62 000 00

– – უშუალოდ მისაერთებელი და შემუშავებული 8471 სასაქონლო პოზიციის გამოთვლით მანქანებისთვის

8528 69

– – დანარჩენი:

8528 69 200 00

– – – შავ-თეთრი ან სხვა მონოქრომული გამოსახულების

8528 69 800 00

– – – დანარჩენი
–

აპარატურა

ცალი

ცალი
ცალი

მიმღები

სატელევიზიო

კავშირისათვის,

შეთავსებული

ან

შეუთავსებელი

რადიომაუწყებლობის მიმღებთან ან ბგერის ან გამოსახულების ჩამწერ ან აღმწარმოებელ აპარატურასთან:
8528 71

– – ვიდეოდისპლეისთან და ეკრანთან შეუთავსებელი:
– – – ვიდეოტიუნერები:

8528 71 110 00

– – – – გამომთვლელ მანქანებში ჩასადგმელი ელექტრული მოდულები

ცალი

– – – – აპარატები ხელსაწყოებით მიკროპროცესორის ფუძეზე, მოდემის შემცველი ინტერნეტში შეღწევის
მისაღებად და ინტერაქტიური ინფორმაციული გაცვლის ფუნქციის მქონე, სატელევიზიო სიგნალების
8528 71 150 00

მიღების უნარის მქონე (სატელევიზიო მიმღებები კომუნიკაციური ფუნქციით, მათ შორის ისეთები

ცალი

რომლებსაც გააჩნიათ ჩაწერის ფუნქცია, იმ პირობით, რომ ისინი ინარჩუნებენ სატელევიზიო მიმღების
ხასიათს)
8528 71 190 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

– – – დანარჩენი:
– – – – აპარატები ხელსაწყოებით მიკროპროცესორის ფუძეზე, მოდემის შემცველი ინტერნეტში შეღწევის
მისაღებად და ინტერაქტიური ინფორმაციული გაცვლის ფუნქციის მქონე, სატელევიზიო სიგნალების
8528 71 910 00

მიღების უნარის მქონე (სატელევიზიო მიმღებები კომუნიკაციური ფუნქციით, მათ შორის ისეთები

ცალი

რომლებსაც გააჩნიათ ჩაწერის ფუნქცია, იმ პირობით, რომ ისინი ინარჩუნებენ სატელევიზიო მიმღების
ხასიათს)
8528 71 990 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

8528 72

– – დანარჩენი, ფერადი გამოსახულების:

8528 72 100 00

– – – სატელევიზიო პროექციული მოწყობილობა

ცალი

8528 72 200 00

– – – აპარატურა, შეთავსებული ვიდეოჩამწერ ან ვიდეოაღმწარმოებელ აპარატურასთან

ცალი

– – – დანარჩენი:
8528 72 300 00

– – – – ჩადგმული მილაკით

ცალი

8528 72 400 00

– – – – ეკრანით თხევადკრისტალური (LCD) დისპლეისგან

ცალი

8528 72 600 00

– – – – ეკრანით პაზმური (PDP) დისპლეისგან

ცალი

8528 72 800 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

8528 73 000 00

– – დანარჩენი, მონოქრომული გამოსახულების

ცალი

8529

ნაწილები, განკუთვნილი მხოლოდ ან ძირითადად 8525-8528 სასაქონლო პოზიციების აპარატურისათვის:

8529 10

– ანტენები და ანტენის ამრეკლები ყველა ტიპის; ამ ნაწარმთან ერთად გამოსაყენებელი ნაწილები:

8529 10 001 00

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

– – ანტენები:
8529 10 110 00

– – – ტელესკოპური და მანჭვლისებრი ანტენები პორტატიული აპარატებისათვის ან ძრავიან
სატრანსპორტო საშუალებებში დასაყენებელი აპარატებისათვის

—

– – – გარე ანტენები რადიომაუწყებლობის ან ტელემაუწყებლობის მიმღებებისათვის:
8529 10 310 00

– – – – თანამგზავრის მეშვეობით მიღებისათვის

—

8529 10 390 00

– – – – დანარჩენი

—

8529 10 650 00

– – – შიგა ანტენები რადიომაუწყებლობის ან ტელემაუწყებლობის მიმღებებისათვის, ჩადგმულების
ჩათვლით

—

8529 10 690 00

– – – დანარჩენი

—

8529 10 800 00

– – ანტენის ფილტრები და გამყოფი მოწყობილობები

—

8529 10 950 00

– – დანარჩენი

—

8529 90

– დანარჩენი:

8529 90 150 00

– – ორგანული შუქდიოდური მოდულები და ორგანული შუქგამომსხივებელი დიოდური პანელები 8528
72 ან 8528 73 სუბპოზიციის აპარატურისთვის

—

– – დანარჩენი:
8529 90 200 00

– – – 8525 60 00, 8525 80 30, 8528 42 00, 8528 52 00 და 8528 62 00 ქვესუბპოზიციების აპარატურის ნაწილები

—

– – – დანარჩენი:
– – – – კორპუსები:
8529 90 410 00

– – – – – ხისაგან

—

8529 90 490 00

– – – – – სხვა მასალებისაგან

—

8529 90 650 00

– – – – ელექტრონული მოდულები

—

– – – – დანარჩენი:
– – – – – შუქდიოდური ნათების (LED) შუქდიოდური მოდულები, წარმოადგენილი სინათლის წყაროს
სახით, რომლებიც შედგებიან ერთი ან რამდენიმე შუქდიოდისგან და ერთი ან რამდენიმე კონექტორისგან
8529 90 910 00

და დაყენებულია ბეჭდურ პლატაზე ან სხვა ანალოგიურ ფუძეზე და სხვა პასიურ კომპონენტებზე,

—

გაერთიანებული ან არა შერწყმულ ოპტიკურ კომპონენტებში ან დამცავ დიოდებში და გამოიყენება
თხევადკრისტალური დისპლეების (LCDs) განათებად
– – – – – დანარჩენი:
8529 90 920 00
8529 90 970 00

– – – – – – 8525 80 110 00 და 8525 80 190 00 ქვესუბპოზიციის სატელევიზიო კამერებისათვის და 8527 და
8528 სასაქონლო პოზიციების აპარატურისათვის
– – – – – – დანარჩენი

—
—

ელექტრული მოწყობილობები სასიგნალო, მოძრაობის უსაფრთხოების უზრნველოფის ან მართვის,
8530

რკინიგზის, ტრამვაის ლიანდაგების, საავტომობილო გზების, წყლისშიგა გზების, პარკირების მოედნების,
საპორტო ნაგებობების ან აეროდრომებისათვის (8608 სასაქონლო პოზიციის მოწყობილობების გარდა):

8530 10 000 00

– მოწყობილობები რკინიგზის ან ტრამვაის ლიანდაგებისათვის

—

8530 80 000 00

– მოწყობილობები დანარჩენი

—

8530 90 000 00

– ნაწილები

—

ელექტრომოწყობილობები ხმოვანი ან ვიზუალური სასიგნალო (მაგალითად, ზარები, სირენები,
8531

ინდიკატორული პანელები, დამცავი სასიგნალო მოწყობილობები ან მოწყობილობები სახანძრო სიგნალის
მიწოდებისათვის), 8512 ან 8530 სასაქონლო პოზიციის მოწყობილობის გარდა:

8531 10

– დამცავი სასიგნალო მოწყობილობები ან მოწყობილობები სახანძრო სიგნალის მიწოდებისათვის და
ანალოგიური მოწყობილობები:

8531 10 001 00

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8531 10 300 00

– – შენობებში გამოსაყენებელი

ცალი

8531 10 950 00

– – დანარჩენი

ცალი

8531 20

– ინდიკატორული პანელები, თხევადკრისტალური ან შუქდიოდებიანი მოწყობილობის შემცველი:

8531 20 001 00

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

8531 20 200 00

– – შუქდიოდების შემცველი (LED)

—

– – თხევადკრისტალური მოწყობილობების შემცველი (LCD):
8531 20 400 00

– – – აქტიური მატრიცულ თხევადკრისტალური მოწყობილობების შემცველი (LCD)

—

8531 20 950 00

– – – დანარჩენი

—

8531 80

– მოწყობილობები დანარჩენი:

8531 80 001 00

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

8531 80 400 00

– – ზარები, კარის ზარები და ანალოგიური მოწყობილობები (Bells, buzzers, door chimes and similar)

—

8531 80 700 00

– – დანარჩენი

—

8531 90 000 00

– ნაწილები

—

8532

კონდენსატორები ელექტრული მუდმივი, ცვლადი ტევადობის ან ასაწყობი:

8532 10 000 00

– მუდმივი ტევადობის კონდენსატორები 50/60 ჰც სიხშირის ელექტრული წრედებისათვის და გათვლილი
არანაკლებ 0,5 კვა-ისა რეაქტიულ სიმძლავრეზე (ძალური კონდენსატორები)

—

– მუდმივი ტევადობის კონდენსატორები დანარჩენი:
8532 21 000 00

– – ტანტალის

—

8532 22 000 00

– – ალუმინის ელექტროლიტური

—

8532 23 000 00

– – კერამიკული ერთფენოვანი

—

8532 24 000 00

– – კერამიკული მრავალფენოვანი

—

8532 25 000 00

– – ქაღალდის ან პლასტმასის დიელექტრიკით

—

8532 29 000 00

– – დანარჩენი

—

8532 30 000 00

– კონდენსატორები ცვლადი ტევადობის ან ასაწყობი

8532 90 000 00

– ნაწილები

8533
8533 10 000 00

რეზისტორები

—
—

ელექტრული

(რეოსტატებისა

და

პოტენციომეტრების

ჩათვლით),

სახურებელი

ელემენტების გარდა:
– რეზისტორები მუდმივი ნახშირის, კომპოზიტური ან აპკური

—

– რეზისტორები მუდმივი დანარჩენი:
8533 21 000 00

– – სიმძლავრით არა უმეტეს 20 ვტ-ისა

—

8533 29 000 00

– – დანარჩენი

—

– რეზისტორები ცვლადი მავთულის, რეოსტატებისა და პოტენციომეტრების ჩათვლით:
8533 31 000 00

– – სიმძლავრით არა უმეტეს 20 ვტ-ისა

—

8533 39 000 00

– – დანარჩენი

—

8533 40

– რეზისტორები ცვლადი დანარჩენი, რეოსტატებისა და პოტენციომეტრების ჩათვლით:

8533 40 100 00

– – სიმძლავრით არა უმეტეს 20 ვტ-ისა

—

8533 40 900 00

– – დანარჩენი

—

8533 90 000 00

– ნაწილები

—

8534 00

ნაბეჭდი სქემები:
– შედგენილი მხოლოდ დენგამტარი ელემენტებისაგან და კონტაქტებისაგან:

8534 00 110 00

– – მრავალფენოვანი ნაბეჭდი სქემები

—

8534 00 190 00

– – დანარჩენი

—

8534 00 900 00

– სხვა პასიური ელემენტებით

—

ელექტრული აპარატურა ელექტრული წრედების კომუტაციისათვის ან დაცვისათვის, ელექტრულ
8535

ქსელებზე მიერთებისათვის ან ელექტრულ ქსელებში (მაგალითად, გამომრთველები, გადამრთველები,
მწყვეტარები, დნობადი მცველები, მეხამრიდები, ძაბვის შემზღუდველები, ძაბვის ნახტომების
ჩამქრობები, შემაერთებელი კოლოფები, დენმიმღებები, დენის ამრთმევები) 1000 ვ-ზე მეტი ძაბვისათვის:

8535 10 000 00

– დნობადი მცველები

—

– ავტომატური გამომრთველები:
8535 21 000 00

– – 72,5 კვ-ზე ნაკლებ ძაბვაზე

—

8535 29 000 00

– – დანარჩენი

—

8535 30

– გამთიშები და მწყვეტარები:

8535 30 100 00

– – 72,5 კვ-ზე ნაკლებ ძაბვაზე

—

8535 30 900 00

– – დანარჩენი

—

8535 40 000 00

– მეხამრიდები, ძაბვის შემზღუდველები და ძაბვის ნახტომების ჩამქრობები

—

8535 90 000 00

– დანარჩენი

—

ელექტრული აპარატურა ელექტრული წრედების კომუტაციისათვის ან დაცვისათვის, ელექტრულ
ქსელებზე მიერთებისათვის ან ელექტრულ ქსელებ-ში (მაგალითად, გამომრთველები, გადამრთველები,
8536

მწყვეტარები, რელეები, დნობადი მცველები, ძაბვის რხევების ჩამქრობები, შტეფსელის ჩანგლები და
როზეტები, ელექტრონათურების ვაზნები და დანარჩენი შემაერთებლები, შემაერთებელი კოლოფები)
არაუმეტეს 1000 ვ ძაბვაზე; შემაერთებლები ოპტიკური ბოჭკოების, ბოჭკოვან-ოპტიკური ჩალიჩების ან
კაბელების:

8536 10

– დნობადი მცველები:

8536 10 100 00

– – დენის ძალაზე არა უმეტეს 10 ა-ისა

—

8536 10 500 00

– – დენის ძალაზე 10 ა-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 63 ა-ისა

—

8536 10 900 00

– – დენის ძალაზე 63 ა-ზე მეტი

—

8536 20

– ავტომატური გამომრთველები:

8536 20 100 00

– – დენის ძალაზე არა უმეტეს 63 ა-ისა

—

8536 20 900 00

– – დენის ძალაზე 63 ა-ზე მეტი

—

8536 30

– ელექტრული წრედების დამცავი მოწყობილობები დანარჩენი:

8536 30 100 00

– – დენის ძალაზე არა უმეტეს 16 ა-ისა

—

8536 30 300 00

– – დენის ძალაზე 16 ა-ზე მეტი, მაგ-რამ არა უმეტეს 125 ა-ისა

—

8536 30 900 00

– – დენის ძალაზე 125 ა-ზე მეტი

—

– რელეები:
8536 41

– – ძაბვაზე არა უმეტეს 60 ვ-ისა:

8536 41 100 00

– – – დენის ძალაზე არა უმეტეს 2 ა-ისა

—

8536 41 900 00

– – – დენის ძალაზე 2 ა-ზე მეტი

—

8536 49 000 00

– – დანარჩენი

—

8536 50

– გადამრთველები დანარჩენი:

8536 50 030 00
8536 50 050 00
8536 50 070 00

– – ცვლადი დენის ელექტრული გადამრთველები, შემავალი და გამომავალი ოპტიკურად შეერთებული
წრედებისაგან შემდგარი (ცვლადი დენის გადამრთველები იზოლირებულ ტირისტორზე)
–

–

ელექტრული

გადამრთველები,

ტემპერატურული

დაცვით

გადამრთველების

ჩათვლით,

ტრანზისტორისა და ლოგიკური კრისტალისაგან (ტექნოლოგია ,,კრისტალი კრისტალზე”) შემდგარი
– – ოთახის ელექტრომექანიკური გადამრთველები დენის ძალაზე არა უმეტეს 11 ა-ისა

—
—
—

– – დანარჩენი:
– – – ძაბვაზე არა უმეტეს 60 ვ-ისა:
8536 50 110 00

– – – – ღილაკიანი გადამრთველები

—

8536 50 150 00

– – – – ბრუნვითი გადამრთველები

—

8536 50 190 00

– – – – დანარჩენი

—

8536 50 800 00

– – დანარჩენი

—

– ნათურის ვაზნები, შტეფსელები და როზეტები:
8536 61

– – ნათურის ვაზნები:

8536 61 100 00

– – – ვარვარის ნათურის ვაზნები

—

8536 61 900 00

– – – დანარჩენი

—

8536 69

– – დანარჩენი:

8536 69 100 00

– – – კოაქსიალური კაბელებისათვის

—

8536 69 300 00

– – – ნაბეჭდი სქემებისათვის

—

8536 69 900 00

– – – დანარჩენი

—

8536 70 000 00

– შემერთებლები ოპტიკური ბოჭკოების, ბნოჭკოვან-ოპტიკური ჩალიჩების და კაბელებისათვის

—

8536 90

– მოწყობილობები დანარჩენი:

8536 90 010 00

– – წინასწარ აწყობილი ელემენტები ელექტრული წრედებისათვის

—

8536 90 100 00

– – შემაერთებლები და საკონტაქტო ელემენტები მავთულებისა და კაბელებისათვის

—

8536 90 200 00

– – ნახევარგამტარი ფირფიტების შესამოწმებელი ზონდები

—

8536 90 400 00
8536 90 950 00

– – ელემენტების დამჭერები

გამოსაყენებელი 8702, 8703, 8704, ან 8711 სასაქონლო პოზიცების

სატრანსპორტო საშუალებებისთვის
– – დანარჩენი

—
—

პულტები, პანელები, კონსოლები, მაგიდები, გამანაწილებელი ფარები და ელექტრული აპარატურის
საყრდენები დანარჩენი, აღჭურვილი 8535 ან 8536 სასაქონლო პოზიციის ორი ან მეტი მოწყობილობით
8537

ელექტრული დენის სამართავად ან გასანაწილებლად, მათ შორის, ისეთებით, რომლებიც შეიცავს 90-ე
ჯგუფის ხელსაწყოებს ან მოწყობილობებს და მართვის ციფრულ აპარატებს, გარდა 8517 სასაქონლო
პოზიციის საკომუტაციო მოწყობილობისა:

8537 10

– ძაბვაზე არა უმეტეს 1000 ვ-ისა:

8537 10 100 00

– – ციფრული მართვის პანელები ჩადგმული გამომთვლელი მანქანით

—

– – დანარჩენი:
8537 10 910 00

– – – პროგრამირებადი კონტროლერები მეხსიერებით

—

– – – მონაცემების შესაყვანი სენსორული მოწყობილობები (ე.წ სენსორული ეკრანები) გამოსახვის უნარის
8537 10 950 00

გარეშე, ისეთ მოწყობილობაში ჩასართავად, რომელიც ფუნქციონირებს გამოსახვის არეალში შეხების და

—

ადგილის გამოვლენით გზით
8537 10 980 00

– – – დანარჩენი

8537 20

– 1000 ვ-ზე მეტ ძაბვაზე:

8537 20 910 00

– – 1000 ვ-ზე მეტ, მაგრამ არა უმეტეს 72,5 კვ ძაბვაზე

—

—

8537 20 990 00
8538
8538 10 000 00
8538 90

– – 72,5 კვ-ზე მეტ ძაბვაზე

—

ნაწილები, განკუთვნილი მხოლოდ ან ძირითადად 8535, 8536 ან 8537 სასაქონლო პოზიციის
აპარატურისათვის:
– პულტები, პანელები, კონსოლები, მაგიდები, გამანაწილებელი ფარები და საყრდენები დანარჩენი 8537
სასაქონლო პოზიციის ნაწარმისათვის, მაგრამ დაუკომპლექტებელი შესაბამისი აპარატურით

—

– დანარჩენი:
– – 8536 90 20 ქვესუბპოზიციის ნახევარგამტარი ფირფიტების შესამოწმებელი ზონდების:

8538 90 110 00

– – – ელექტრონული მოდულები

—

8538 90 190 00

– – – დანარჩენი

—

– – დანარჩენი:
8538 90 910 00

– – – ელექტრონული მოდულები

—

8538 90 990 00

– – – დანარჩენი

—

ვარვარის ნათურები ელექტრული ან აირგანმუხტვის, მიმართული სინათლის ჰერმეტული ნათურების
8539

ჩათვლით, და აგრეთვე ულტრაიისფერი ან ინფრაწითელი გამოსხივების ნათურები;ნათურები დიოდური
(LED) ნათებით; რკალური ნათურები:

8539 10 00

– მიმართული სინათლის ჰერმეტული ნათურები:

8539 10 000 01

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

8539 10 000 09

– – დანარჩენი

ცალი

– ვარვარის ნათურები დანარჩენი, ულტრაიისფერი და ინფრაწითელი გამოსხივების ნათურების გარდა:
8539 21

– – ჰალოგენური, ვოლფრამის ძაფით:

8539 21 300 00

– – – მოტოციკლეტებისათვის ან სხვა ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებებისათვის

ცალი

– – – დანარჩენი, ძაბვაზე:
8539 21 920 00

– – – – 100 ვ-ზე მეტი

ცალი

8539 21 980 00

– – – – არა უმეტეს 100 ვ-ისა

ცალი

8539 22

– – დანარჩენი, სიმძლავრით არა უმეტეს 200 ვტ-ისა და 100 ვ-ზე მეტი ძაბვაზე:

8539 22 100 00

– – – რეფლექტური ნათურები

ცალი

8539 22 900 00

– – – დანარჩენი

ცალი

8539 29

– – დანარჩენი:

8539 29 300 00

– – – მოტოციკლეტებისათვის ან სხვა ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებებისათვის

ცალი

– – – დანარჩენი, ძაბვაზე:
8539 29 920 00

– – – – 100 ვ-ზე მეტი

ცალი

8539 29 980 00

– – – – არა უმეტეს 100 ვ-ისა

ცალი

– აირგანმუხტვის ნათურები, ულტრაიისფერი გამოსხივების ნათურების გარდა:
8539 31

– – ლუმინესცენტური თერმოკათოდით:

8539 31 100 00

– – – ორცოკოლიანი

ცალი

8539 31 900 00

– – – დანარჩენი

ცალი

8539 32

– – ვერცხლისწყლის ან ნატრიუმის ნათურები; ლითონჰალოგენური ნათურები:

8539 32 200 00

– – – ვერცხლისწყლის ან ნატრიუმის ნათურები

ცალი

8539 32 900 00

– – – ლითონჰალოგენური ნათურები

ცალი

8539 39

– – დანარჩენი:

8539 39 200 00
8539 39 800 00

– – – ცივკათონური ლუმინესცენტური ნათურები (CCFLs) თხევადკლისტალური დისპლეების
გასანათებლად
– – – დანარჩენი

ცალი
ცალი

– ულტრაიისფერი ან ინფრაწითელი გამოსხივების ნათურები; რკალური ნათურები:
8539 41 000 00

– – რკალური ნათურები

ცალი

8539 49 000 00

– – დანარჩენი

ცალი

8539 50 000 00

– ნათურები დიოდური (LED) ნათებით

ცალი

8539 90

– ნაწილები:

8539 90 100 00

– – ცოკოლები ნათურებისათვის

—

8539 90 900 00

– – დანარჩენი

—

ნათურები და მილაკები ელექტრონული თერმოკათოდით, ცივი კათოდით ან ფოტოკათოდით
8540

(მაგალითად, ვაკუუმური ან ორთქლ- ან აირ-შევსებული ნათურები და მილაკები, ვერცხლისწყლის
რკალური გამმართველი ნათურები და მილაკები და ელექტრონულ-სხივური მილაკები, სატელევიზიო
მილაკები გადამცემი):
–

ელექტრონულ-სხივური

სატელევიზიო

მილაკები,

ელექტრონულ-სხივური

მილაკებისა

და

ვიდეომონიტორების ჩათვლით:
8540 11 000 00

– – ფერადი გამოსახულებით

ცალი

8540 12 000 00

– – მონოქრომული გამოსახულებით

ცალი

8540 20

– გადამცემი სატელევიზიო მილაკები; ელექტრონულ-ოპტიკური გარდამქმნელები და გამოსახულების
სიკაშკაშის გამაძლიერებლები; ფოტოკათოდური მილაკები დანარჩენი:

8540 20 100 00

– – გადამცემი სატელევიზიო მილაკები

ცალი

8540 20 800 00

– – დანარჩენი

ცალი

– დისპლეების მილაკები მონაცემების/გრაფიკის გამოსაყვანი, მონოქრომული; დისპლეების მილაკები
8540 40 000 00

მონაცემების/გრაფიკის გამოსაყვანი, ფერადი, ეკრანზე ლუმინოფორის წერტილების ბიჯით 0,4 მმ-ზე

ცალი

ნაკლები
8540 60 000 00

– ელექტრონულ-სხივური მილაკები, დანარჩენი

ცალი

– მიკროტალღური მილაკები (მაგალითად, მაგნეტრონები, კლისტრონები, მორბენალი ტალღის
ნათურები, უკუტალღის ნათურები), მმართველი ბადით ნათურების გამოკლებით:
8540 71 000 00

– – მაგნეტრონები

ცალი

8540 79 000 00

– – დანარჩენი

ცალი

– ელექტრონული ნათურები და მილაკები, დანარჩენი:
8540 81 000 00

– – ელექტრონული ნათურები და მილაკები მიმღები ან გამაძლიერებელი

ცალი

8540 89 000 00

– – დანარჩენი

ცალი

– ნაწილები:
8540 91 000 00

– – ელექტრონულ-სხივური მილაკების

—

8540 99 000 00

– – დანარჩენი

—

დიოდები, ტრანზისტორები და ანალოგიური ნახევარგამტარი ხელსაწყოები; ფოტომგრძნობიარე
8541

ნახევარგამტარი ხელსაწყოები, ფოტოგალვანური ელემენტების ჩათვლით, მოდულებად აწყობილი ან
აუწყობელი, პანელებში ჩამონტაჟებული ან ჩაუმონტაჟებელი; შუქგამომსხივარი დიოდები, აწყობილი
პიეზოელექტრონული კრისტალები:

8541 10 000 00

– დიოდები, ფოტოდიოდების ან შუქგამომსხივარი დიოდების გარდა

—

– ტრანზისტორები, ფოტოტრანზისტორების გარდა:
8541 21 000 00

– – გაფანტვის სიმძლავრით 1 ვტ-ზე ნაკლები

—

8541 29 000 00

– – დანარჩენი

—

8541 30 000 00

– ტირისტორები, დინისტორები და ტრინისტორები, გარდა ფოტომგრძნობიარე ხელსაწყოებისა

—

– ხელსაწყოები ნახევარგამტარი ფოტომგრძნობიარე, ფოტოგალვანური ელემენტების ჩათვლით,
8541 40

მოდულებად

აწყობილი

ან

აუწყობელი,

პანელებში

ჩამონტაჟებული

ან

ჩაუმონტაჟებელი;

შუქგამომსხივარი დიოდები:
8541 40 100 00

– – შუქგამომსხივარი დიოდები, ლაზერული დიოდების ჩათვლით

—

8541 40 900 00

– – დანარჩენი

—

8541 50 000 00

– ნახევარგამტარი ხელსაწყოები, დანარჩენი

—

8541 60 000 00

– კრისტალები პიეზოელექტრული აწყობილი

—

8541 90 000 00

– ნაწილები

—

8542

ელექტრონული ინტეგრალური სქემები:
– ელექტრონული ინტეგრალური სქემები:
– – პროცესორები და კონტროლერები, გაერთიანებული ან არა დამხსომებელ მოწყობილობებთან,

8542 31

გარდამქმნელებთან, ლოგიკურ სქემებთან, გამაძლიერებლებთან, სინქრონიზატორებთან ან სხვა
სქემებთან:
– – – საქონელი, დასახელებული მოცემული ჯგუფის 9ბ (3 და 4) შენიშვნაში :

8542 31 110 00

– – – – მრავალკომპონენტიანი ინტეგრალური სქემები (MCOs)

—

8542 31 190 00

– – – – დანარჩენი

—

8542 31 900 00

– – – დანარჩენი

—

8542 32

– – დამხსომებელი მოწყობილობები:
– – – საქონელი, დასახელებული მოცემული ჯგუფის 9ბ (3 და 4) შენიშვნაში:

8542 32 110 00

– – – – მრავალკომპონენტიანი ინტეგრალური სქემები (MCOs)

—

8542 32 190 00

– – – – დანარჩენი

—

– – – დანარჩენი:
– – – – დინამიკური ოპერატიული დამხსომებელი მოწყობილობები (D-RAMs):
8542 32 310 00

– – – – – მეხსიერების მოცულობით არა უმეტეს 512 მბიტისა

ცალი

8542 32 390 00

– – – – – მეხსიერების მოცულობით 512 მბიტზე მე-ტი

ცალი

8542 32 450 00
8542 32 550 00

– – – – სტატიკური ოპერატიული დამხსომებელი მოწყობილობები (S-RAMs), ნებისმიერი შერჩევის ,,კეშ’’მეხსიერების ჩათვლით (cache-RAMs)
– – – – გადაპროგრამირებადი მუდმივი დამხსომებელი მოწყობილობები ულტრაიისფერი წაშლით
(EPROMs)

ცალი
ცალი

– – – – ელექტრულად წაშლადი, გადაპროგრამირებადი, მუდმივი დამხსომებელი მოწყობილობები
(E2PROMs), ფლეშ-მოწყობილობის ჩათვლით E2PROMs:
– – – – – ფლეშ-მოწყობილობი E2PROMs:
8542 32 610 00

– – – – – – მეხსიერების მოცულობით არა უმეტე-ს 512 მბიტისა

ცალი

8542 32 690 00

– – – – – – მეხსიერების მოცულობით 512 მბიტზე მეტი

ცალი

8542 32 750 00

– – – – – დანარჩენი

ცალი

8542 32 900 00

– – – – დამხსომებელი მოწყობილობები დანარჩენი

8542 33

– – გამაძლიერებლები:

8542 33 100 00

– – – მრავალკომპონენტიანი ინტეგრალური სქემები (MCOs)

—

8542 33 900 00

– – – დანარჩენი

—

8542 39

– – დანარჩენი:

—

– – – საქონელი, დასახელებული მოცემული ჯგუფის 9ბ (3 და 4) შენიშვნაში :
8542 39 110 00

– – – – მრავალკომპონენტიანი ინტეგრალური სქემები (MCOs)

—

8542 39 190 00

– – – – დანარჩენი

—

8542 39 900 00

– – – დანარჩენი

—

8542 90 000 00

– ნაწილები

—

8543

მანქანები ელექტრული და აპარატურა, ინდივიდუალური ფუნქციების მქონე, მოცემული ჯგუფის სხვა
ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:

8543 10 000 00

– ნაწილაკების ამაჩქარებლები

—

8543 20 000 00

– სიგნალების გენერატორები

—

8543 30

– მანქანები და აპარატურა გალვანოდაფარვის, ელექტროლიზის ან ელექტროფორეზისათვის:

8543 30 400 00

– – მანქანები გალვანოდაფარვის და ელექტროლიზის მხოლოდ ან ძირითადად განკუთვნილი ნაბეჭდი
სქემების დასამზადებლად

8543 30 700 00

– – დანარჩენი

8543 70

– დანარჩენი მანქანები და აპარატურა:

8543 70 010 00
8543 70 020 00
8543 70 030 00
8543 70 040 00
8543 70 050 00
8543 70 060 00

–

–

ნაწარმი

—
—

სპეციალურად

განკუთვნილი

სატელეგრაფო

ან

სატელეფონო

აპარატებთან

ან

ინსტრუმენტებთან ან სატელეფონო ქსელებთან მიერთებისთვის
– – მიკროტალღური გამაძლიერებლები
– – ინფაწითელი გამოსხივების დისტანციური მართვის უსადენო მოწყობილობები ვიდეოთამაშების
კონსოლებისთვის
– – ფრენის მონაცემების ციფრული რეგისტრატორები
– – პორტატული ელექტრო მოწყობილობები ელექტრული წიგნის წასაკითხად ტექსტის ჩაწერის ან
აღმწარმოებისთვის, უძრავი გამოსახულებებისთვის ან აუდიოფაილებისთვის
– – ციფრული სიგნალების დამამუშავებელი მოწყობილობები ხმის შერევის სადენიან ან უსადენო
ქსელთან დაკავშირების უნარით

—
—
—
—
—
—

8543 70 070 00
8543 70 080 00

– – პორტატული ინერაქტიული ელექტრონული სასწავლო მოწყობილობები ძირითადად ბავშვებისთვის
განკუთვნილი
–

–

მანქანები

პლაზმის

გასასუფთავებლად,

რომლებიც

შლიანორგანულ

დამაბინძურებლებს

ელექტრონული პოკროსკოპიის ნიმუშებისგან და ნიმუშების დამჭერებისგან

—
—

– – მონაცემების შესაყვანი სენსორული მოწყობილობები (ე.წ სენსორული ეკრანები) გამოსახვის უნარის
8543 70 090 00

გარეშე, ისეთ მოწყობილობაში ჩასართავად, რომელიც ფუნქციონირებს გამოსახვის არეალში შეხების და

—

ადგილის გამოვლენით გზით
8543 70 100 00

– – ელექტრული მანქანები თარჯიმნის ან ლექსიკონის ფუნქციებით

8543 70 300 00

– – ანტენის გამაძლიერებლები

8543 70 500 00

– – სოლარიუმები და ანალოგიური მოწყობილობები გარუჯვისათვის

8543 70 600 00

– – ელექტრონული დამცავი გენერატორები

—

8543 70 900 00

– – დანარჩენი

—

8543 90 000 00

– ნაწილები

—

—
—
ცალი

სადენები იზოლირებული (ემალირებულის ან ანოდირებულის ჩათვლით), კაბელები (კოაქსიალურის
8544

ჩათვლით) და დანარჩენი იზოლირებული ელექტრული გამტარები შემაერთებელი სამარჯვებით ან მათ
გარეშე;

ბოჭკოვან-ოპტიკური

კაბელები,

შემდგარი

ინდივიდუალურგარსიანი

ბოჭკოებისაგან,

მიუხედავად იმისა, არის თუ არა აწყობილი ელექტრულ გამტარებთან ან შემაერთებელ სამარჯვებთან:
– საგრაგნილე სადენები:
8544 11

– – სპილენძის:

8544 11 100 00

– – – გალაქული ან ემალირებული

—

8544 11 900 00

– – – დანარჩენი

—

8544 19 000 00

– – დანარჩენი

—

8544 20 000 00

– კოაქსიალური კაბელები და სხვა კოაქსიალური ელექტრული გამტარები

—

8544 30 00

– სადენების კომპლექტები ამნთები სანთლებისათვის და სადენების კომპლექტები დანარჩენი,
გამოსაყენებელი ძრავიან სატრანსპორტო საშუალებებში, თვითმფრინავებში ან გემებში:

8544 30 001 00

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

8544 30 009 00

– – დანარჩენი

—

– ელექტრული გამტარები ძაბვაზე არა უმეტეს 1000 ვ-ისა, დანარჩენი:
8544 42

– – აღჭურვილი შემაერთებელი სამარჯვებით:

8544 42 100 00

– – – გამოსაყენებელი ტელეკომუნიკაციაში

—

8544 42 900 00

– – – დანარჩენი

—

8544 49

– – დანარჩენი:

8544 49 200 00

– – – ტელეკომუნიკაციაში გამოსაყენებელი, არა უმეტეს 80 ვ ძაბვაზე

—

– – – დანარჩენი:
8544 49 910 00

– – – – სადენები და კაბელები 0,51 მმ-ზე მეტი დიამეტრის იზოლირებელი გამტარებით

—

– – – – დანარჩენი:
8544 49 930 00

– – – – – ძაბვაზე არაუმეტეს 80 ვ-სა

—

8544 49 950 00

– – – – – ძაბვაზე 80 ვ-ზე მეტი მაგრამ 1000 ვ-ზე ნაკლები

—

8544 49 990 00

– – – – – ძაბვაზე 1000 ვ

—

8544 60

– ელექტრული გამტარები ძაბვაზე 1000 ვ-ზე მეტი, დანარჩენი:

8544 60 100 00

– – სპილენძის გამტარებით

—

8544 60 900 00

– – დანარჩენი გამტარებით

—

8544 70 000 00

– კაბელები ოპტიკურ-ბოჭკოვანი

—

ნახშირის
8545

ელექტროდები,

მცოცავი

კონტაქტები

ნახშირისაგან

ნახშირები

ნათურებისათვის

ან

ბატარეებისათვის და ნაწარმი გრაფიტისაგან ან სხვა სახის ნახშირბადისაგან ლითონით ან ლითონის
გარეშე, დანარჩენი, ელექტროტექნიკაში გამოსაყენებელი:
– ელექტროდები:

8545 11 000 00

– – ღუმლებში გამოსაყენებელი

—

8545 19 000 00

– – დანარჩენი

—

8545 20 000 00

– მცოცავი კონტაქტები ნახშირისაგან

—

8545 90

– დანარჩენი:

8545 90 100 00

– – სახურებელი წინაღობები

—

8545 90 900 00

– – დანარჩენი

—

8546

ელექტრული იზოლატორები ნებისმიერი მასალისაგან:

8546 10 000 00

– მინის

—

8546 20 000 00

– კერამიკული

—

8546 90

– დანარჩენი:

8546 90 100 00

– – პლასტმასისაგან

—

8546 90 900 00

– – დანარჩენი

—

საიზოლაციო არმატურა ელექტრული მანქანებისათვის, დანადგარების ან მოწყობილობებისათვის,
დამზადებული

მთლიანად

საიზოლაციო

მასალებისაგან,

ზოგიერთი

ლითონის

კომპონენტის

ჩაუთვლელად (მაგალითად, საკუთხვილო ვაზნებისა), დამონტაჟებული ფორმირებისას მხოლოდ

8547

აწყობის მიზნით, გარდა 8546 სასაქონლო პოზიციის იზოლატორებისა; ელექტროგაყვანილობის მილაკები
და შემაერთებელი დეტალები მათთვის არაძვირფასი ლითონებისაგან, მოპირკეთებული საიზოლაციო
მასალით:

8547 10 000 00

– კერამიკის საიზოლაციო არმატურა

—

8547 20 000 00

– პლასტმასის საიზოლაციო არმატურა

—

8547 90 000 00

– დანარჩენი
ნარჩენები

—
და

ჯართი

პირველადი

ელემენტების,

პირველადი

ბატარეებისა

და

ელექტრული

აკუმულატორების; ნამუშევარი პირველადი ელემენტები, ნამუშევარი პირველადი ბატარეები და

8548

ნამუშევარი ელექტრული აკუმულატორები; მოწყობილობების ან აპარატურის ელექტრული ნაწილები,
მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:
– ნარჩენები და ჯართი პირველადი ელემენტების, პირველადი ბატარეების და ელექტრული

8548 10

აკუმულატორების; ნამუშევარი პირველადი ელემენტები, ნამუშევარი პირველადი ბატარეები და
ნამუშევარი ელექტრული აკუმულატორები:

8548 10 100 00

– – ნამუშევარი პირველადი ელემენტები, ნამუშევარი პირველადი ბატარეები

ცალი

– – ნამუშევარი ელექტრული აკუმულატორები:
8548 10 210 00

– – – ტყვიის აკუმულატორები

—

8548 10 290 00

– – – დანარჩენი

—

– – ნარჩენები და ჯართი პირველადი ელემენტების, პირველადი ბატარეებისა და ელექტრული
აკუმულატორების:
8548 10 910 00

– – – ტყვიის შემცველი

—

8548 10 990 00

– – – დანარჩენი

—

8548 90

– დანარჩენი:

8548 90 200 00

– – სხვადასხვა სახის დამხსომებელი მოწყობილობები, ისეთი, როგორიცაა სტეკის დინამიკური
ოპერატიული დამხსომებელი მოწყობილობები და მოდულები

—

– – შუქდიოდური ნათების (LED) შუქდიოდური მოდულები, წარმოადგენილი სინათლის წყაროს სახით,
რომლებიც შედგებიან ერთი ან რამდენიმე შუქდიოდისგან და ერთი ან რამდენიმე კონექტორისგან და
8548 90 300 00

დაყენებულია ბეჭდურ პლატაზე ან სხვა ანალოგიურ ფუძეზე და სხვა პასიურ კომპონენტებზე,

—

გაერთიანებული ან არა შერწყმულ ოპტიკურ კომპონენტებში ან დამცავ დიოდებში და გამოიყენება
თხევადკრისტალური დისპლეების (LCDs) განათებად
8548 90 900 00

– – დანარჩენი

—

კარი XVII
მიწისზედა სატრანსპორტო საშუალებები, საფრენი აპარატები, მოცურავე საშუალებები და
ტრანსპორტთან დაკავშირებული მოწყობილობები და დანადგარები

შენიშვნები:

1. მოცემულ კარში არ ჩაირთვება 9503 ან 9508 სასაქონლო პოზიციების ნაწარმი, აგრეთვე
ბობსლეი მარხილები, ტობოგანები ან 9506 სასაქონლო პოზიციის ანალოგიური ნაწარმი.
2. ტერმინები ,,ნაწილები’’ და ,,ნაწილები და საკუთნოები’’ არ გამოიყენება შემდეგი ნაწარმის
მიმართ, მიუხედავად იმისა, შეიძლება თუ არა მათი იდენტიფიცირება როგორც მოცემული კარის
საქონლისათვის განკუთვნილი:
ა) შეერთებების, საყელურების, შუასადებებისა და ნებისმიერი მასალის ანალოგიური
ნაწარმისა (რომელიც კლასიფიცირებულია იმ მასალის შესაბამისად, რომლისგანაც არის
დამზადებული, ან 8484 სასაქონლო პოზიციაში) ან ვულკანიზებული რეზინის სხვა ნაწარმისა, მყარი
რეზინის გარდა (სასაქონლო პოზიცია 4016);
ბ) არაძვირფასი ლითონების საერთო დანიშნულების ნაწილებისა (კარი XV), XV კარის 2
შენიშვნის შესაბამისად, ან პლასტმასის ანალოგიური საქონლის (ჯგუფი 39);
გ) 82 ჯგუფის ნაწარმისა (ინსტრუმენტები);
დ) 8306 სასაქონლო პოზიციის ნაწარმისა;
ე) 8401–8479 სასაქონლო პოზიციების მანქანებისა და მოწყობილობისა, ან მათი ნაწილებისა, ამ
კარში შემავალი ნაწარმის რადიატორების გარდა; 8481 ან 8482 სასაქონლო პოზიციის ნაწარმისა, ან
თუ ისინი შეადგენენ 8483 სასაქონლო პოზიციის ნაწარმის, ძრავებისა ან ძალოვანი დანადგარების
ძირითად ნაწილებს;
ვ) ელექტრული მანქანებისა ან მოწყობილობების (ჯგუფი 85);
ზ) 90 ჯგუფის ნაწარმისა;
თ) 91 ჯგუფის ნაწარმისა;
ი) იარაღისა (ჯგუფი 93):
კ) ლამპებისა ან 9405 სასაქონლო პოზიციის სანათი მოწყობილობებისა; ან
ლ) სატრანსპორტო საშუალებების ნაწილებად გამოყენებული ჯაგრისებისა (სასაქონლო
პოზიცია 9603).
3. 86–88 ჯგუფებში ტერმინები ,,ნაწილები’’ და ,,საკუთნოები’’ არ გამოიყენება იმ ნაწილებისა
ან საკუთნოების მიმართ, რომლებიც არ გამოიყენება მხოლოდ ან ძირითადად ამ ჯგუფის
ნაწარმთან. ნაწილები და საკუთნოები, რომლებიც შეიძლება განეკუთვნონ ამ ჯგუფების ორ ან
რამდენიმე სასაქონლო პოზიციას, უნდა შევიდეს იმ სასაქონლო პოზიციაში, რომელიც შეესაბამება
ამ ნაწილებისა ან საკუთნოების ძირითად გამოყენებას.
4. მოცემულ კარში:
ა) სატრანსპორტო საშუალებები, სპეციალურად კონსტრუირებული, როგორც გზებზე ისე
რელსებზე გადაადგილებისათვის, ჩაირთვება 87 ჯგუფის შესაბამის სასაქონლო პოზიციაში;
ბ) ავტომობილი-ამფიბიები ჩაირთვება 87 ჯგუფის შესაბამის სასაქონლო პოზიციაში;
გ) საფრენი აპარატები, სპეციალურად კონსტრუირებული იმგვარად, რომ მათი გამოყენება
შეიძლება საგზაო სატრანსპორტო საშუალებებად, ჩაირთვება 88 ჯგუფის შესაბამის სასაქონლო
პოზიციაში.
5. ჰაერის ბალიშიანი სატრანსპორტო საშუალებები უნდა შევიდეს მოცემული კარის იმ
ჯგუფებში, რომელთა სატრანსპორტო საშუალებებსაც ისინი უფრო შეესაბამებიან, კერძოდ:
ა) 86 ჯგუფში, თუ ისინი განკუთვნილი არიან მიმმართველი ლიანდაგით მოძრაობისათვის
(მატარებლები ჰაერის ბალიშზე);
ბ) 87 ჯგუფში, თუ ისინი განკუთვნილია მხოლოდ ხმელეთზე ან ხმელეთზე და წყალზე
მოძრაობისათვის;

გ) 89 ჯგუფში, თუ ისინი განკუთვნილია წყალზე მოძრაობისათვის, მიუხედავად იმისა,
შეუძლიათ თუ არა მათ ნაპირთან ან ნავმისადგომთან მიდგომა, და აგრეთვე ყინულზე
გადაადგილება.
ჰაერის ბალიშიანი სარტანსპორტო საშუალებების ნაწილები და საკუთნოები უნდა
კლასიფიცირდებოდეს იმგვარად, როგორც იმ სასაქონლო პოზიციის ნაწილები და საკუთნოები,
რომელშიც

ჩაირთვება

მოცემული

ჰაერის

ბალიშიანი

სატრანსპორტო

საშუალებები,

ზემოაღნიშნული შენიშვნების შესაბამისად.
ჰაერის ბალიშიანი მატარებლების სალიანდაგო დანადგარები და მათი მოწყობილობები უნდა
კლასიფიცირდებოდეს როგორც სარკინიგზო ქსელის დანადგარები და მოწყობილობები, ხოლო
სასიგნალო დანადგარები, ასეთ სისტემებზე მოძრაობის უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა და
მართვის მოწყობილობები – როგორც რკინიგზის სასიგნალო, მოძრაობის უსაფრთხოების
უზრუნველყოფისა და მართვის მოწყობილობები.
დამატებითი შენიშვნა:
1. 89 ჯგუფის მე-3 დამატებითი შენიშვნის პირობების გათვალისწინებით, მიწისზედა
სატრანსპორტო საშუალებების, საფრენი აპარატებისა ან მოცურავე საშუალებების მომსახურებისა
და რემონტისათვის საჭირო ინსტრუმენტები და ნაკეთობები, უნდა კლასიფიცირდებოდეს ამ
მიწისზედა სატრანსპორტო საშუალებებთან, საფრენ აპარატებსა ან მცურავ საშუალებებთან იმ
შემთხვევაში,

თუ

ისინი

წარმოდგენილია

მათთან

ერთად.

მიწისზედა

სატრანსპორტო

საშუალებებთან, საფრენ აპარატებთან ან მცურავ საშუალებებთან ერთად წარმოდგენილი სხვა
საკუთნოები, აგრეთვე უნდა კლასიფიცირდებოდეს მათთან ერთად, თუკი ისინი წარმოადგენენ
მათი კომპლექტაციის ნაწილს და ჩვეულებრივ იყიდებიან მათთან ერთად.
2. დეკლარანტის განცხადებითა და კომპეტენტური ორგანოების მიერ დადგენილი პირობების
დაცვით, ნომენკლატურის ინტერპრეტაციის ძირითადი წესების 2(ა) დებულება გამოიყენება
აგრეთვე 8608, 8805, 8905 და 8907 სასაქონლო პოზიციების ცალკეულ პარტიებად შემოზიდულ
ნაწარმისათვის.

ჯგუფი 86
რკინიგზის ლოკომოტივები ან ტრამვაის ძრავიანი ვაგონები, მოძრავი შემადგენლობა და მათი
ნაწილები; საგზაო დანადგარები და მოწყობილობები რკინიგზისა ან ტრამვაის ლიანდაგებისათვის
და მათი ნაწილები; ყველა სახის მექანიკური (ელექტრომექანიკურის ჩათვლით) სასიგნალო
მოწყობილობები
შენიშვნები:
1. მოცემულ ჯგუფში არ ჩაირთვება:
ა) რკინიგზისა ან ტრამვაის ხისა ან ბეტონის შპალები ან ჰაერის ბალიშიანი მატარებლების
მიმმართველი ლიანდაგის ბეტონის სექციები (4406 ან 6810 სასაქონლო პოზიცია);
ბ) რკინიგზისა ან ტრამვაის ლიანდაგისათვის გამოსაყენებული 7302 სასაქონლო პოზიციის
შავი ლითონების ნაკეთობები; ან
გ) 8530 სასაქონლო პოზიციის ელექტრული სასიგნალო მოწყობილობები, მოძრაობის
უსაფრთხოების უზრუნველყოფისა ან მართვის მოწყობილობები.
2. 8607 სასაქონლო პოზიციაში, inter alia, ჩაირთვება:

ა) ღერძები, თვლები, თვლის წყვილები (სავალი ნაწილი), ლითონის თვლის არტახები,
ფერსოები, მორგვები და თვლების სხვა დეტალები;
ბ) ჩარჩოები, ქვეჩარჩოები, ურიკები და სავალი საბალანსირო ურიკები;
გ) ღერძული ბუქსები; სამუხრუჭო მექანიზმები;
დ) ბუფერები მოძრავი შემადგენლობისათვის; კაკვები და სხვა გადასაბმელი მოწყობილობა,
და აგრეთვე ვაგონთშორისი შეერთებები;
ე) ძარები.
3. 1 შენიშვნის დებულებების გათვალისწინებით 8608 სასაქონლო პოზიციაში, inter alia,
ჩაირთვება:
ა) აწყობილი სალიანდაგო ვაკისი, საბრუნი წრეები, საჩიხე საბჯენები, გაბარიტული ჭიშკრები;
ბ) სემაფორები, მექანიკური სასიგნალო დისკოები, გადასასვლელებზე მოძრაობის მართვის
მექანიკური მოწყობილობები, სიგნალებითა და ისრებით მართვის მექანიზმები და დანარჩენი
მექანიკური

(ელექტრომექანიკურის

ჩათვლით)

სასიგნალო

მოწყობილობები,

მოძრაობის

უსაფრთხოებისა ან მართვის უზრუნველყოფის მოწყობილობები, მიუხედავად იმისა, აღჭურვილი
არიან თუ არა ისინი ელექტრული განათებით, რკინიგზის, ტრამვაის ლიანდაგების, გზების, შიდა
წყლითსავალი გზების, პარკირების ნაგებობების, ნავსადგურებისა ან აეროდრომებისათვის.
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

8601

რკინიგზის ლოკომოტივები, კვებით ელექტროენერგიის გარე წყაროდან ან აკუმულატორული:

8601 10 000 00

– კვებით ელექტროენერგიის გარე წყაროდან

ცალი

8601 20 000 00

– კვებით ელექტრული აკუმულატორებიდან

ცალი

8602

რკინიგზის ლოკომოტივები დანარჩენი; სალოკომოტივო ტენდერები:

8602 10 000 00

– დიზელ-ელექტრული ლოკომოტივები

—

8602 90 000 00

– დანარჩენი

—

8603

ძრავიანი რკინიგზის ან ტრამვაის ვაგონები სამგზავრო, სატვირთო ან საბარგო, ღია პლატფორმები, 8604
სასაქონლო პოზიციაში ჩართულების გარდა:

8603 10 000 00

– კვებით ელექტროენერგიის გარე წყაროდან

ცალი

8603 90 000 00

– დანარჩენი

ცალი

სატრანსპორტო საშუალებები თვითმავალი ან არათვითმავალი, განკუთვნილი სარკინიგზო ან ტრამვაის
8604 00 000 00

ლიანდაგების რემონტისა ან ტექნიკური მომსახურებისათვის (მაგალითად, ვაგონ-სახელოსნოები,
ამწეები, შპალშემომბჯენი მანქანები, ლიანდაგების შესაზუსტებელი მანქანები, საკონტროლო-საზომი

ცალი

ვაგონები და ლიანდაგების დასათვალიერებელი სატრანსპორტო საშუალებები)
8605 00 000 00

რკინიგზის ან ტრამვაის სამგზავრო ვაგონები, არათვითმავალი; საბარგო, საფოსტო და სხვა სპეციალური
რკინიგზისა ან ტრამვაის არათვითმავალი ვაგონები (8604 სასაქონლო პოზიციაში ჩართულების გარდა)

ცალი

8606

რკინიგზისა ან ტრამვაის სატვირთო ვაგონები, არათვითმავალი:

8606 10 000 00

– ყველა ტიპის ვაგონ-ცისტერნები

ცალი

8606 30 000 00

– თვითგანიტვირთებადი ვაგონები, 8606 10 ან 8606 20 სუბპოზიციაში ჩართულების გარდა

ცალი

– დანარჩენი:
8606 91

– – დახურული და ჩასაკეტი:

8606 91 100 00

– – – სპეციალურად განკუთვნილი მაღალრადიოაქტიური მასალების გადასაზიდად

ცალი

8606 91 800 00

– – – დანარჩენი

ცალი

8606 92 000 00

– – ღია, არამოსახსნელი ბორტების სიმაღლით 60 სმ-ზე მეტი

ცალი

8606 99 000 00

– – დანარჩენი

ცალი

8607

რკინიგზის ლოკომოტივების, ტრამვაისა ან მოძრავი შემადგენლობების ძრავიანი ვაგონების ნაწილები:
– ურიკები, სავალი საბალანსირო ურიკები, ღერძები და თვლები, და მათი ნაწილები:

8607 11 000 00

– – ურიკები და სავალი საბალანსირო ურიკები, წამყვანი

—

8607 12 000 00

– – ურიკები და სავალი საბალანსირო ურიკები, დანარჩენი

8607 19

– – დანარჩენი, ნაწილების ჩათვლით:

8607 19 100 00

– – – ღერძები აწყობილი ან აუწყობელი სახით; თვლები და მათი ნაწილები

—

8607 19 900 00

– – – ურიკების, სავალი საბალანსირო ურიკებისა და ანალოგიური ურიკების ნაწილები

—

—

– სამუხრუჭე მოწყობილობები და მათი ნაწილები:
8607 21

– – პნევმატური მუხრუჭები და მათი ნაწილები:

8607 21 100 00

– – – თუჯისა ან ფოლადისაგან ჩამოსხმული

—

8607 21 900 00

– – – დანარჩენი

—

8607 29 000 00

– – დანარჩენი

—

8607 30 000 00

– კაკვები და დანარჩენი გადასაბმელი მოწყობილობები, ბუფერები, მათი ნაწილები

—

– დანარჩენი:
8607 91

– – ლოკომოტივების:

8607 91 100 00

– – – ღერძული ბუქსები და მათი ნაწილები

—

8607 91 900 00

– – – დანარჩენი

—

8607 99

– – დანარჩენი:

8607 99 100 00

– – – ღერძული ბუქსები და მათი ნაწილები

—

8607 99 800 00

– – – დანარჩენი

—

სალიანდაგო მოწყობილობები და დანადგარები რკინიგზისა ან ტრამვაის ლიანდაგებისათვის;
მექანიკური (ელექტრომექანიკურის ჩათვლით) სასიგნალო მოწყობილობები, მოძრაობის უსაფრთხოებისა
8608 00 000 00

ან მართვის უზრუნველყოფის დანადგარები რკინიგზაზე, ტრამვაის ლიანდაგებზე, გზებზე, შიდა
წყლითსავალ

გზებზე,

პარკირების

ნაგებობებსა,

პორტებსა

ან

აეროდრომებში;

—

ხსენებული

მოწყობილობებისა და დანადგარების ნაწილები
8609 00
8609 00 100 00
8609 00 900 00

კონტეინერები

(სითხეებისა

ან

აირების

გადასაზიდი

ტევადობების

ჩათვლით),

სპეციალურად

განკუთვნილი და აღჭურვილი ერთი ან რამდენიმე სახეობის ტრანსპორტით გადასაზიდად:
–

კონტეინერები

რადიაციის

საწინააღმდეგო

ტყვიის

საფარით

რადიოაქტიური

ნივთიერების

ტრანსპორტირებისათვის
– დანარჩენი

ცალი
ცალი

ჯგუფი 87
მიწისზედა სატრანსპორტო საშუალებები, რკინიგზისა ან ტრამვაის მოძრავი შემადგენლობის
გარდა, და მათი ნაწილები და საკუთნოები
შენიშვნები:
1. მოცემულ ჯგუფში არ ჩაირთვება რკინიგზისა ან ტრამვაის მოძრავი შემადგენლობა,
განკუთვნილი მხოლოდ რელსებზე გადაადგილებისათვის.
2. მოცემულ ჯგუფში ტერმინი ,,ტრაქტორები’’ აღნიშნავს სატრანსპორტო საშუალებებს,
განკუთვნილს ძირითადად სხვა სატრანსპორტო საშუალებების, მოწყობილობებისა ან ტვირთების
ბუქსირზიდვისა ან მიწოლისათვის, მიუხედავად იმისა, აქვთ თუ არა მათ ტრაქტორის ძირითად
დანიშნულებასთან შეხამებული დამატებითი სამარჯვები ინსტრუმენტების, თესლების, სასუქებისა
ან სხვა ტვირთის გადასაზიდად.
მექანიზმები და მუშა ინსტრუმენტები, კონსტრუირებული 8701 სასაქონლო პოზიციის
ტრაქტორებზე დასაყენებლად, საცვლელი მოწყობილობის სახით, განეკუთვნება შესაბამის
სასაქონლო პოზიციებს, მაშინაც კი, როდესაც ისინი წარმოდგენილი არიან ტრაქტორებთან ერთად,
მიუხედავად იმისა, დაყენებული არიან ტრაქტორებზე თუ არა.
3. ავტომობილის შასები კაბინით ჩაირთვება 8702–8704 სასაქონლო პოზიციებში, და არა 8706
სასაქონლო პოზიციაში.

4. 8712 სასაქონლო პოზიციაში ჩაირთვება ყველა ორთვლიანი საბავშვო ველოსიპედი. სხვა
საბავშვო ველოსიპედები ჩაირთვება 9503 სასაქონლო პოზიციაში.
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

8701

ტრაქტორები (8709 სასაქონლო პოზიციის ტრაქტორების გარდა):

8701 10 000 00

– ტრაქტორები, გვერდით (ფეხით) მავალი მძღოლის მიერ მართვადი (ერთღერძიანი ტრაქტორები)

8701 20

– თვლიანი ტრაქტორები ნახევრადმისაბმელებისათვის:

8701 20 10

– – ახალი:

8701 20 101 00

– – – უნაგირა საწევარები

ცალი

8701 20 109 00

– – – დანარჩენი

ცალი

8701 20 90

– – ექსპლუატაციაში ნამყოფი:

8701 20 901 00

– – – უნაგირა საწევარები

ცალი

8701 20 909 00

– – – დანარჩენი

ცალი

8701 30 00

– მუხლუხა ტრაქტორები:

8701 30 000 01

– – სათხილამურო ტრასების გაყვანისათვის

ცალი

8701 30 000 09

– – დანარჩენი

ცალი

ცალი

– დანარჩენი, ძრავის სიმძლავრით:
8701 91
8701 91 10

– – არა უმეტეს 18 კვტ-ის-ა:
– – – ტრაქტორები სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოებისათვის (8701 10 სუბპოზიციაში მითითებულის
გარდა) და ტრაქტორები სატყეო მეურნეობისათვის, თვლიანი:

8701 91 100 01

– – – – ახალი

ცალი

8701 91 100 05

– – – – ექსპლუატაციაში ნამყოფი

ცალი

8701 91 900 00

– – – დანარჩენი

ცალი

8701 92

– – 18 კვტ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 37 კვტ-ისა:

8701 92 10

– – – ტრაქტორები სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოებისათვის (8701 10 სუბპოზიციაში მითითებულის
გარდა) და ტრაქტორები სატყეო მეურნეობისათვის, თვლიანი:

8701 92 100 01

– – – – ახალი

ცალი

8701 92 100 05

– – – – ექსპლუატაციაში ნამყოფი

ცალი

8701 92 900 00

– – – დანარჩენი

ცალი

8701 93

– – 37 კვტ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 75 კვტ-ისა:

8701 93 10

– – – ტრაქტორები სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოებისათვის (8701 10 სუბპოზიციაში მითითებულის
გარდა) და ტრაქტორები სატყეო მეურნეობისათვის, თვლიანი:

8701 93 100 01

– – – – ახალი

ცალი

8701 93 100 05

– – – – ექსპლუატაციაში ნამყოფი

ცალი

8701 93 900 00

– – – დანარჩენი

ცალი

8701 94

– – 75 კვტ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 130 კვტ-ისა:

8701 94 10

– – – ტრაქტორები სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოებისათვის (8701 10 სუბპოზიციაში მითითებულის
გარდა) და ტრაქტორები სატყეო მეურნეობისათვის, თვლიანი:

8701 94 100 01

– – – – ახალი

ცალი

8701 94 100 05

– – – – ექსპლუატაციაში ნამყოფი

ცალი

8701 94 900 00

– – – დანარჩენი

ცალი

8701 95

– – 130 კვტ-ზე მეტი:

8701 95 10

– – – ტრაქტორები სასოფლო-სამეურნეო სამუშაოებისათვის (8701 10 სუბპოზიციაში მითითებულის
გარდა) და ტრაქტორები სატყეო მეურნეობისათვის, თვლიანი:

8701 95 100 01

– – – – ახალი

ცალი

8701 95 100 05

– – – – ექსპლუატაციაში ნამყოფი

ცალი

8701 95 900 00

– – – დანარჩენი

ცალი

8702
8702 10

ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებები, განკუთვნილი 10 ან მეტი კაცის გადასაყვანად, მძღოლის
ჩათვლით:
– მხოლოდ დგუშიანი შიგაწვის ძრავით შეკუმშვით აალებადი (დიზელით ან ნახევარდიზელით):
– – ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით 2500 სმ3-ზე მეტი:

8702 10 110 00

– – – ახალი

ცალი

8702 10 190 00

– – – ექსპლუატაციაში ნამყოფი

ცალი

– – ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით არა უმეტეს 2500 სმ3-ისა:
8702 10 910 00

– – – ახალი

ცალი

8702 10 990 00

– – – ექსპლუატაციაში ნამყოფი

ცალი

8702 20

– სატრანსპორტო საშუალებები, რომლებიც მოძრაობაში მოდიან დგუშიანი შიგაწვის ძრავით შეკუმშვით
აალებადი (დიზელით ან ნახევარდიზელით), ასევე ელექტრო ძრავით:

8702 20 100 00

– – ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით 2500 სმ3-ზე მეტი

ცალი

8702 20 900 00

– – ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით არა უმეტეს 2500 სმ3-ისა

ცალი

8702 30

–

სატრანსპორტო

საშუალებები,

რომლებიც

მოძრაობაში

მოდიან

როგორც

შიგაწვის

ძრავით

ნაპერწკლოვანი ანთებით უკუქცევით-წინსვლითი მოძრავი დგუშით, ასევე ელექტრო ძრავით:

8702 30 100 00

– – ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით 2800 სმ3-ზე მეტი

ცალი

8702 30 900 00

– – ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით არა უმეტეს 2800 სმ3-ისა

ცალი

8702 40 000 00

– სატრანსპორტო საშუალებები, რომლებიც მოძრაობაში მოდიან მხოლოდ ელექტრო ძრავის მეშვეობით

ცალი

8702 90

– დანარჩენი:
– – დგუშიანი შიგაწვის ძრავით ნაპერწკლოვანი ანთებით:
– – – ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით 2800 სმ3-ზე მეტი:

8702 90 110 00

– – – – ახალი

ცალი

8702 90 190 00

– – – – ექსპლუატაციაში ნამყოფი

ცალი

– – – ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით არა უმეტეს 2800 სმ3-ისა:
8702 90 310 00

– – – – ახალი

ცალი

8702 90 390 00

– – – – ექსპლუატაციაში ნამყოფი

ცალი

8702 90 900 00

– – დანარჩენი ტიპის ძრავებით

ცალი

მსუბუქი ავტომობილები და დანარჩენი ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებები, განკუთვნილი
8703

ძირითადად ადამიანების გადასაყვანად (8702 სასაქონლო პოზიციის ძრავიანი სატრანსპორტო
საშუალებების გარდა), სატვირთო-სამგზავრო ავტომობილ-ფურგონებისა და სარბოლო ავტომობილების
ჩათვლით:

8703 10

– სატრანსპორტო საშუალებები, სპეციალურად განკუთვნილი თოვლზე სამოძრაოდ; ავტომობილები
გოლფის მოთამაშეთა გადასაყვანად და ანალოგიური სატრანსპორტო საშუალებები:
– – სატრანსპორტო საშუალებები, სპეციალურად განკუთვნილი თოვლზე სამოძრაოდ შიგაწვის დგუშიანი

8703 10 110 00

ძრავით შეკუმშვით აალებადი (დიზელით ან ნახევარდიზელით) ან შიგაწვის ძრავით ნაპერწკლოვანი

ცალი

ანთებით უკუქცევით-წინსვლითი მოძრავი დგუშით
8703 10 180 00

– – დანარჩენი

ცალი

– სხვა სატრანსპორტო საშუალებები, მხოლოდ შიგაწვის ძრავით ნაპერწკლოვანი ანთებით უკუქცევითწინსვლითი მოძრავი დგუშით, დანარჩენი:
8703 21

– – ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით არა უმეტეს 1000 სმ3-ისა:

8703 21 10

– – – ახალი:

8703 21 101 00

– – – – ავტომობილები, სპეციალურად სამედიცინო მიზნებისათვის განკუთვნილი

ცალი

8703 21 109 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

8703 21 90

– – – ექსპლუატაციაში ნამყოფი:

8703 21 901 00

– – – – ავტომობილები, სპეციალურად სამედიცინო მიზნებისათვის განკუთვნილი

ცალი

8703 21 909 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

8703 22

– – ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით 1000 სმ3-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 1500 სმ3-ისა:

8703 22 10

– – – ახალი:

8703 22 101 00

– – – – ავტომობილები, სპეციალურად სამედიცინო მიზნებისათვის განკუთვნილი

ცალი

8703 22 109 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

8703 22 90

– – – ექსპლუატაციაში ნამყოფი:

8703 22 901 00

– – – – ავტომობილები, სპეციალურად სამედიცინო მიზნებისათვის განკუთვნილი

ცალი

8703 22 909 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

8703 23

– – ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით 1500 სმ3-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 3000 სმ3-ისა:
– – – ახალი:

8703 23 110 00

– – – – ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებები საცხოვრებლად აღჭურვილი

ცალი

8703 23 19

– – – – დანარჩენი:

8703 23 191 00

– – – – – ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით 1500 სმ3-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 1800 სმ3-ისა

ცალი

8703 23 192 00

– – – – – ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით 1800 სმ3-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 3000 სმ3-ისა

ცალი

8703 23 199 00

– – – – – ავტომობილები, სპეციალურად სამედიცინო მიზნებისათვის განკუთვნილი

ცალი

8703 23 90

– – – ექსპლუატაციაში ნამყოფი:

8703 23 901 00

– – – – ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით 1500 სმ3-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 1800 სმ3-ისა

ცალი

8703 23 902 00

– – – – ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით 1800 სმ3-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 3000 სმ3-ისა

ცალი

8703 23 909 00

– – – – ავტომობილები, სპეციალურად სამედიცინო მიზნებისათვის განკუთვნილი

ცალი

8703 24

– – ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით 3000 სმ3-ზე მეტი:

8703 24 10

– – – ახალი:

8703 24 101 00

– – – – ავტომობილები, სპეციალურად სამედიცინო მიზნებისათვის განკუთვნილი

ცალი

8703 24 109 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

8703 24 90

– – – ექსპლუატაციაში ნამყოფი:

8703 24 901 00

– – – – ავტომობილები, სპეციალურად სამედიცინო მიზნებისათვის განკუთვნილი

ცალი

8703 24 909 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

– სხვა სატრანსპორტო საშუალებები, მხოლოდ შიგაწვის დგუშიანი ძრავით შეკუმშვით აალებადი
(დიზელით ან ნახევარდიზელით), დანარჩენი:
8703 31

– – ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით არა უმეტეს 1500 სმ3-ისა:

8703 31 10

– – – ახალი:

8703 31 101 00

– – – – ავტომობილები, სპეციალურად სამედიცინო მიზნებისათვის განკუთვნილი

ცალი

8703 31 109 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

8703 31 90

– – – ექსპლუატაციაში ნამყოფი:

8703 31 901 00

– – – – ავტომობილები, სპეციალურად სამედიცინო მიზნებისათვის განკუთვნილი

ცალი

8703 31 909 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

8703 32

– – ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით 1500 სმ3-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 2500 სმ3-ისა:
– – – ახალი:

8703 32 110 00

– – – – ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებები საცხოვრებლად აღჭურვილი

ცალი

8703 32 19

– – – – დანარჩენი:

8703 32 191 00

– – – – – ავტომობილები, სპეციალურად სამედიცინო მიზნებისათვის განკუთვნილი

ცალი

8703 32 199 00

– – – – – დანარჩენი

ცალი

8703 32 90

– – – ექსპლუატაციაში ნამყოფი:

8703 32 901 00

– – – – ავტომობილები, სპეციალურად სამედიცინო მიზნებისათვის განკუთვნილი

ცალი

8703 32 909 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

8703 33

– – ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით 2500 სმ3-ზე მეტი:
– – – ახალი:

8703 33 110 00

– – – – ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებები საცხოვრებლად აღჭურვილი

ცალი

8703 33 19

– – – – დანარჩენი:

8703 33 191 00

– – – – – ავტომობილები, სპეციალურად სამედიცინო მიზნებისათვის განკუთვნილი

ცალი

8703 33 199 00

– – – – – დანარჩენი

ცალი

8703 33 90

– – – ექსპლუატაციაში ნამყოფი:

8703 33 901 00

– – – – ავტომობილები, სპეციალურად სამედიცინო მიზნებისათვის განკუთვნილი

ცალი

8703 33 909 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

– სხვა სატრანსპორტო საშუალებები, რომლებიც მოძრაობაში მოდიან როგორც შიგაწვის ძრავით
8703 40

ნაპერწკლოვანი ანთებით უკუქცევით-წინსვლითი მოძრავი დგუშით, ასევე ელექტრო ძრავით, ელექტრო
ძრავების გარდა, რომლებიც იმუხტებიან გარე ელექტრო ენერგიის წყაროსთან მიერთებით:

8703 40 100 00

– – ახალი

ცალი

8703 40 900 00

– – ექსპლუატაციაში ნამყოფი

ცალი

– სხვა სატრანსპორტო საშუალებები, რომლებიც მოძრაობაში მოდიან დგუშიანი შიგაწვის ძრავით
8703 50 00

შეკუმშვით აალებადი (დიზელით ან ნახევარდიზელით), ასევე ელექტრო ძრავით, იმ ელექტრო ძრავების
გარდა, რომლებიც იმუხტებიან გარე ელექტრო ენერგიის წყაროსთან მიერთებით:

8703 50 000 01

– – ახალი

ცალი

8703 50 000 09

– – ექსპლუატაციაში ნამყოფი

ცალი

– სხვა სატრანსპორტო საშუალებები, რომლებიც მოძრაობაში მოდიან როგორც შიგაწვის ძრავით
8703 60

ნაპერწკლოვანი ანთებით უკუქცევით-წინსვლითი მოძრავი დგუშთ, ასევე ელექტრო ძრავით, რომლებიც
იმუხტებიან გარე ელექტრო ენერგიის წყაროსთან მიერთებით:

8703 60 100 00

– – ახალი

ცალი

8703 60 900 00

– – ექსპლუატაციაში ნამყოფი

ცალი

–
8703 70 00

სხვა სატრანსპორტო საშუალებები, რომლებიც მოძრაობაში მოდიან დგუშიანი შიგაწვის ძრავით

შეკუმშვით აალებადი (დიზელით ან ნახევარდიზელით), ასევე ელექტრო ძრავით, რომლებიც იმუხტებიან
გარე ელექტრო ენერგიის წყაროსთან მიერთებით:

8703 70 000 01

– – ახალი

ცალი

8703 70 000 09

– – ექსპლუატაციაში ნამყოფი

ცალი

8703 80

–

სხვა სატრანსპორტო საშუალებები, რომლებიც მოძრაობაში მოდიან მხოლოდ ელექტრო ძრავის

მეშვეობით:

8703 80 100 00

– – ახალი

ცალი

8703 80 900 00

– – ექსპლუატაციაში ნამყოფი

ცალი

8703 90

– დანარჩენი:

8703 90 901 00

– – ავტომობილები, სპეციალურად სამედიცინო მიზნებისათვის განკუთვნილი

ცალი

8703 90 909 00

– – დანარჩენი

ცალი

8704

ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებები ტვირთების გადასაზიდად:

8704 10

– ავტომობილები-თვითმცლელები, განკუთვნილი უგზოობის პირობებში ექსპლუატაციისათვის:

8704 10 100 00
8704 10 900 00

– – დგუშიანი შიგაწვის ძრავით შეკუმშვით აალებადი (დიზელით ან ნახევარდიზელით) ან დგუშიანი
შიგაწვის ძრავით ნაპერწკლოვანი ანთებით
– – დანარჩენი

ცალი
ცალი

– დანარჩენი, დგუშიანი შიგაწვის ძრავით შეკუმშვით აალებადი (დიზელით ან ნახევარდიზელით):
8704 21

– – სატრანსპორტო საშუალებების სრული მასით არა უმეტეს 5 ტ-სა:

8704 21 100 00

– – – სპეციალურად განკუთვნილი მაღალრადიოაქტიური მასალების გადასაზიდად

ცალი

– – – დანარჩენი:
– – – – ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით 2500 სმ3-ზე მეტი:
8704 21 310 00

– – – – – ახალი

ცალი

8704 21 390 00

– – – – – ექსპლუატაციაში ნამყოფი

ცალი

– – – – ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით არა უმეტეს 2500 სმ3-ისა:
8704 21 910 00

– – – – – ახალი

ცალი

8704 21 990 00

– – – – – ექსპლუატაციაში ნამყოფი

ცალი

8704 22

– – სატრანსპორტო საშუალებების სრული მასით 5 ტ-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 20 ტ-ისა:

8704 22 100 00

– – – სპეციალურად განკუთვნილი მაღალრადიოაქტიური მასალების გადასაზიდად

ცალი

– – – დანარჩენი:
8704 22 910 00

– – – – ახალი

ცალი

8704 22 990 00

– – – – ექსპლუატაციაში ნამყოფი

ცალი

8704 23

– – სატრანსპორტო საშუალებების სრული მასით 20 ტ-ზე მეტი:

8704 23 100 00

– – – სპეციალურად განკუთვნილი მაღალრადიოაქტიური მასალების გადასაზიდად

ცალი

– – – დანარჩენი:
8704 23 910 00

– – – – ახალი

ცალი

8704 23 990 00

– – – – ექსპლუატაციაში ნამყოფი

ცალი

– დანარჩენი, დგუშიანი შიგაწვის ძრავით ნაპერწკლოვანი ანთებით:
8704 31

– – სატრანსპორტო საშუალებების მთლიანი მასით არა უმეტეს 5 ტ-ისა:

8704 31 100 00

– – – სპეციალურად განკუთვნილი მაღალრადიოაქტიური მასალების გადასაზიდად

ცალი

– – – დანარჩენი:
– – – – ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით 2800 სმ3-ზე მეტი:
8704 31 310 00

– – – – – ახალი

ცალი

8704 31 390 00

– – – – – ექსპლუატაციაში ნამყოფი

ცალი

– – – – ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით არა უმეტეს 2800 სმ3-ისა:
8704 31 910 00

– – – – – ახალი

ცალი

8704 31 990 00

– – – – – ექსპლუატაციაში ნამყოფი

ცალი

8704 32

– – სატრანსპორტო საშუალებების სრული მასით 5 ტ-ზე მეტი:

8704 32 100 00

– – – სპეციალურად განკუთვნილი მაღალრადიოაქტიური მასალების გადასაზიდად

ცალი

– – – დანარჩენი:
8704 32 910 00

– – – – ახალი

ცალი

8704 32 990 00

– – – – ექსპლუატაციაში ნამყოფი

ცალი

8704 90 000 00

– დანარჩენი

ცალი

სპეციალური დანიშნულების ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებები, მგზავრების ან ტვირთის
გადასაზიდად
8705

გამოსაყენებლების

გარდა

(მაგალითად,

სატვირთო

ავტომობილები

ავარიული,

ავტოამწეები, სახანძრო სატრანსპორტო საშუალებები, ავტობეტონსარევები, გზების დასუფთავების
ავტომობილები, სარწყავ-სარეცხი ავტომობილები, ავტოსახელოსნოები და ავტომობილები რენტგენული
დანადგარებით):

8705 10 000 00

– ავტოამწეები

ცალი

8705 20 000 00

– ავტოსაბურღი

ცალი

8705 30 000 00

– სახანძრო სატრანსპორტო საშუალებები

ცალი

8705 40 000 00

– ავტობეტონსარევები

ცალი

8705 90

– დანარჩენი:

8705 90 300 00

– – ბეტონის დუღაბის გადასატუმბი ავტომობილები

ცალი

8705 90 800 00

– – დანარჩენი

ცალი

8706 00

შასი

დაყენებული

ძრავებით

8701–8705

სასაქონლო

პოზიციების

ძრავიანი

სატრანსპორტო

საშუალებებისათვის:
– შასი 8701 სასაქონლო პოზიციის ტრაქტორებისათვის; შასი 8702, 8703 ან 8704 სასაქონლო პოზიციის
ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებებისათვის დგუშიანი შიგაწვის ძრავით შეკუმშვით აალებადი
(დიზელით ან ნახევარდიზელით) და ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით 2500 სმ3-ზე მეტი ან
დგუშიანი შიგაწვის ძრავით ნაპერწკლოვანი ანთებით და ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით 2800
სმ3-ზე მეტი:

8706 00 110 00

– – 8702 ან 8704 სასაქონლო პოზიციის სატრანსპორტო საშუალებებისათვის

ცალი

8706 00 190 00

– – დანარჩენი

ცალი

– დანარჩენი:
8706 00 910 00

– – 8703 სასაქონლო პოზიციის სატრანსპორტო საშუალებებისათვის

ცალი

8706 00 990 00

– – დანარჩენი

ცალი

8707

ძარები

(კაბინების

ჩათვლით)

8701–8705

სასაქონლო

პოზიციების

ძრავიანი

სატრანსპორტო

საშუალებებისათვის:

8707 10

– 8703 სასაქონლო პოზიციის სატრანსპორტო საშუალებების ძარები:

8707 10 100 00

– – სამრეწველო აწყობისათვის

ცალი

8707 10 900 00

– – დანარჩენი

ცალი

8707 90

– დანარჩენი:

– – სამრეწველო აწყობისათვის: 8701 10 სუბპოზიციაში მითითებული, ტრაქტორების; 8704 სასაქონლო
პოზიციის სატრანსპორტო საშუალებების, დგუშიანი შიგაწვის ძრავით შეკუმშვით აალებადი (დიზელით
8707 90 100 00

ან ნახევარდიზელით) და ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით არა უმეტეს 2500 სმ3-ისა ან დგუშიანი

ცალი

შიგაწვის ძრავით ნაპერწკლოვანი ანთებით და ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით არა უმეტეს 2800
სმ3-ისა; 8705 სასაქონლო პოზიციის სპეციალური დანიშნულების ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებების
8707 90 900 00
8708
8708 10

– – დანარჩენი
ნაწილები

და

ცალი
საკუთნოები

8701–8705

სასაქონლო

პოზიციების

ძრავიანი

სატრანსპორტო

საშუალებებისათვის:
– ბამპერები და მათი ნაწილები:
– – სამრეწველო აწყობისათვის: 8703 სასაქონლო პოზიციის სატრანსპორტო საშუალებების; 8704
სასაქონლო პოზიციის სატრანსპორტო საშუალებების დგუშიანი შიგაწვის ძრავით შეკუმშვით აალებადი

8708 10 100 00

(დიზელით ან ნახევარდიზელით) და ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით არა უმეტეს 2500 სმ3-ისა

—

ან დგუშიანი შიგაწვის ძრავით ნაპერწკლოვანი ანთებით და ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით არა
უმეტეს 2800 სმ3-ისა; 8705 სასაქონლო პოზიციის სატრანსპორტო საშუალებების
8708 10 900 00

– – დანარჩენი

—

– ძარების (კაბინების ჩათვლით) ნაწილები და საკუთნოები, დანარჩენი:
8708 21

– – უსაფრთხოების ღვედები:
– – – სამრეწველო აწყობისათვის: 8703 სასაქონლო პოზიციის სატრანსპორტო საშუალებების; 8704
სასაქონლო პოზიციის სატრანსპორტო საშუალებების, დგუშიანი შიგაწვის ძრავით შეკუმშვით აალებადი

8708 21 100 00

(დიზელით ან ნახევარდიზელით) და ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით არა უმეტეს 2500 სმ3-ისა

ცალი

ან დგუშიანი შიგაწვის ძრავით ნაპერწკლოვანი ანთებით და ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით არა
უმეტეს 2800 სმ3-ისა; 8705 სასაქონლო პოზიციის სატრანსპორტო საშუალებების
8708 21 900 00

– – – დანარჩენი

8708 29

– – დანარჩენი:

ცალი

– – – სამრეწველო აწყობისათვის: 8701 10 სუბპოზიციაში მითითებული ტრაქტორების; 8703 სასაქონლო
პოზიციის სატრანსპორტო საშუალებების; 8704 სასაქონლო პოზიციის სატრანსპორტო საშუალებების,
8708 29 100 00

დგუშიანი შიგაწვის ძრავით შეკუმშვით აალებადი (დიზელით ან ნახევარდიზელით) და ძრავის
ცილინდრების მუშა მოცულობით არა უმეტეს 2500 სმ3-ისა ან დგუშიანი შიგაწვის ძრავით ნაპერწკლოვანი

—

ანთებით და ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით არა უმეტეს 2800 სმ3-ისა; 8705 სასაქონლო
პოზიციის სატრანსპორტო საშუალებების
8708 29 900 00

– – – დანარჩენი

8708 30

– მუხრუჭები, მუხრუჭები სერვოგამაძლიერებლებით, მათი ნაწილები:

—

– – სამრეწველო აწყობისათვის: 8701 10 სუბპოზიციაში მითითებული ტრაქტორების; 8703 სასაქონლო
პოზიციის სატრანსპორტო საშუალებების; 8704 სასაქონლო პოზიციის სატრანსპორტო საშუალებების,
8708 30 100 00

დგუშიანი შიგაწვის ძრავით შეკუმშვით აალებადი (დიზელით ან ნახევარდიზელით) და ძრავის
ცილინდრების მუშა მოცულობით არა უმეტეს 2500 სმ3-ისა ან დგუშიანი შიგაწვის ძრავით ნაპერწკლოვანი

—

ანთებით და ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით არა უმეტეს 2800 სმ3-ისა; 8705 სასაქონლო
პოზიციის სატრანსპორტო საშუალებების
– – დანარჩენი:
8708 30 910 00

– – – დისკური მუხრუჭებისათვის

—

8708 30 990 00

– – – დანარჩენი

—

8708 40

– გადაცემათა კოლოფები და მათი ნაწილები:
– – სამრეწველო აწყობისათვის: 8701 10 სუბპოზიციაში მითითებული ტრაქტორების; 8703 სასაქონლო
პოზიციის სატრანსპორტო საშუალებების; 8704 სასაქონლო პოზიციის სატრანსპორტო საშუალებების,

8708 40 200 00

დგუშიანი შიგაწვის ძრავით შეკუმშვით აალებადი (დიზელით ან ნახევარდიზელით) და ძრავის
ცილინდრების მუშა მოცულობით არა უმეტეს 2500 სმ3-ისა ან დგუშიანი შიგაწვის ძრავით ნაპერწკლოვანი

—

ანთებით და ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით არა უმეტეს 2800 სმ3-ისა; 8705 სასაქონლო
პოზიციის სატრანსპორტო საშუალებების
– – დანარჩენი:
8708 40 500 00

– – – გადაცემათა კოლოფები

—

– – – ნაწილები:
8708 40 910 00

– – – – ნატვიფრი ფოლადისაგან

—

8708 40 990 00

– – – – დანარჩენი

—

8708 50

– წამყვანი ხიდები დიფერენციალით ტრანსმისიის დანარჩენ ელემენტებთან ნაკრებში ან ცალკე და არა
წამყვანი ხიდები; მათი ნაწილები:
– – სამრეწველო აწყობისათვის: 8703 სასაქონლო პოზიციის სატრანსპორტო საშუალებების; 8704
სასაქონლო პოზიციის სატრანსპორტო საშუალებების, დგუშიანი შიგაწვის ძრავით შეკუმშვით აალებადი

8708 50 200 00

(დიზელით ან ნახევარდიზელით) და ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით არა უმეტეს 2500 სმ3-ისა
ან დგუშიანი შიგაწვის ძრავით ნაპერწკლოვანი ანთებით და ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით არა

—

უმეტეს 2800 სმ3-ისა; 8705 სასაქონლო პოზიციის სპეციალური დანიშნულების სატრანსპორტო
საშუალებების
– – დანარჩენი:
8708 50 350 00

– – – წამყვანი ხიდები დიფერენციალით ტრანსმისიის დანარჩენი ელემენტებთან ნაკრებში ან ცალკე და
არა წამყვანი ხიდები

—

– – – ნაწილები:
8708 50 550 00

– – – – ფოლადისაგან დაშტამპული

—

– – – – დანარჩენი:
8708 50 910 00

– – – – – არა წამყვანი ხიდებისათვის

—

8708 50 990 00

– – – – – დანარჩენი

—

8708 70

– სავალი თვლები, მათი ნაწილები და საკუთნოები:
– – სამრეწველო აწყობისათვის: 8701 10 სუბპოზიციაში მითითებული ტრაქტორების; 8703 სასაქონლო
პოზიციის სატრანსპორტო საშუალებების; 8704 სასაქონლო პოზიციის სატრანსპორტო საშუალებების,

8708 70 100 00

დგუშიანი შიგაწვის ძრავით შეკუმშვით აალებადი (დიზელით ან ნახევარდიზელით) და ძრავის
ცილინდრების მუშა მოცულობით არა უმეტეს 2500 სმ3-ისა ან დგუშიანი შიგაწვის ძრავით ნაპერწკლოვანი

—

ანთებით და ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით არა უმეტეს 2800 სმ3-ისა; 8705 სასაქონლო
პოზიციის სატრანსპორტო საშუალებების
– – დანარჩენი:
8708 70 500 00

– – – ალუმინის თვლები; მათი ნაწილები და საკუთნოები ალუმინისაგან

—

8708 70 910 00

– – – ვარსკვლავის ფორმის თვლის მორგვები, მთლიანსხმული შავი ლითონებისაგან

—

8708 70 990 00

– – – დანარჩენი

—

8708 80

– საკიდარის სისტემები და მათი ნაწილები (ამორტიზატორების ჩათვლით):
– – სამრეწველო აწყობისათვის: 8703 სასაქონლო პოზიციის სატრანსპორტო საშუალებების; 8704
სასაქონლო პოზიციის სატრანსპორტო საშუალებების, დგუშიანი შიგაწვის ძრავით შეკუმშვით აალებადი

8708 80 200 00

(დიზელით ან ნახევარდიზელით) და ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით არა უმეტეს 2500 სმ3-ისა

—

ან დგუშიანი შიგაწვის ძრავით ნაპერწკლოვანი ანთებით და ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით არა
უმეტეს 2800 სმ3-ისა; 8705 სასაქონლო პოზიციის სატრანსპორტო საშუალებების
– – დანარჩენი:
8708 80 350 00

– – – საკიდარის ამორტიზატორები

—

8708 80 550 00

– – – განივი მდგრადობის სტაბილიზატორები, ტორსიონები დანარჩენი

—

– – – დანარჩენი:
8708 80 910 00

– – – – ფოლადისაგან დაშტამპული

—

8708 80 990 00

– – – – დანარჩენი

—

– ნაწილები და საკუთნოები დანარჩენი:
8708 91

– – რადიატორები და მათი ნაწილები:
– – – სამრეწველო აწყობისათვის: 8701 10 სუბპოზიციაში მითითებული ტრაქტორების; 8703 სასაქონლო
პოზიციის სატრანსპორტო საშუალებების; 8704 სასაქონლო პოზიციის სატრანსპორტო საშუალებების,

8708 91 200 00

დგუშიანი შიგაწვის ძრავით შეკუმშვით აალებადი (დიზელით ან ნახევარდიზელით) და ძრავის
ცილინდრების მუშა მოცულობით არა უმეტეს 2500 სმ3-ისა ან დგუშიანი შიგაწვის ძრავით ნაპერწკლოვანი

—

ანთებით და ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით არა უმეტეს 2800 სმ3-ისა; 8705 სასაქონლო
პოზიციის სატრანსპორტო საშუალებების
– – – დანარჩენი:
8708 91 350 00

– – – – რადიატორები

—

– – – – ნაწილები:
8708 91 910 00

– – – – – ფოლადისაგან დაშტამპული

—

8708 91 990 00

– – – – – დანარჩენი

—

8708 92

– – მაყუჩები და გამოსაბოლქვი მილები; მათი ნაწილები:
– – – სამრეწველო აწყობისათვის: 8701 10 სუბპოზიციაში მითითებული; 8703 სასაქონლო პოზიციის
სატრანსპორტო საშუალებების; 8704 სასაქონლო პოზიციის სატრანსპორტო საშუალებების, დგუშიანი

8708 92 200 00

შიგაწვის ძრავით შეკუმშვით აალებადი (დიზელით ან ნახევარდიზელით) და ძრავის ცილინდრების მუშა
მოცულობით არა უმეტეს 2500 სმ3-ისა ან დგუშიანი შიგაწვის ძრავით ნაპერწკლოვანი ანთებით და ძრავის

—

ცილინდრების მუშა მოცულობით არა უმეტეს 2800 სმ3-ისა; 8705 სასაქონლო პოზიციის სატრანსპორტო
საშუალებების
– – – დანარჩენი:
8708 92 350 00

– – – – მაყუჩები და გამოსაბოლქვი მილები

—

– – – – ნაწილები:
8708 92 910 00

– – – – – ფოლადისაგან დაშტამპული

—

8708 92 990 00

– – – – – დანარჩენი

—

8708 93

– – აწყობილი გადაბმულობა და მისი ნაწილები:
– – – სამრეწველო აწყობისათვის: 8701 10 სუბპოზიციაში მითითებული ტრაქტორების; 8703 სასაქონლო
პოზიციის სატრანსპორტო საშუალებების; 8704 სასაქონლო პოზიციის სატრანსპორტო საშუალებების,

8708 93 100 00

დგუშიანი შიგაწვის ძრავით შეკუმშვით აალებადი (დიზელით ან ნახევარდიზელით) და ძრავის
ცილინდრების მუშა მოცულობით არა უმეტეს 2500 სმ3-ისა ან დგუშიანი შიგაწვის ძრავით ნაპერწკლოვანი

—

ანთებით და ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით არა უმეტეს 2800 სმ3-ისა; 8705 სასაქონლო
პოზიციის სატრანსპორტო საშუალებების
8708 93 900 00

– – – დანარჩენი

8708 94

– – საჭის თვლები, საჭის სვეტები და საჭის მექანიზმების კარტერები; მათი ნაწილები:

—

– – – სამრეწველო აწყობისათვის: 8703 სასაქონლო პოზიციის სატრანსპორტო საშუალებების; 8704
სასაქონლო პოზიციის სატრანსორტო საშუალებების, დგუშიანი შიგაწვის ძრავით შეკუმშვით აალებადი
8708 94 200 00

(დიზელით ან ნახევარდიზელით) და ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით არა უმეტეს 2500 სმ3-ისა

—

ან დგუშიანი შიგაწვის ძრავით ნაპერწკლოვანი ანთებით და ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით არა
უმეტეს 2800 სმ3-ისა; 8705 სასაქონლო პოზიციის სატრანსპორტო საშუალებების
– – – დანარჩენი:
8708 94 350 00

– – – – საჭის თვლები, საჭის სვეტები და საჭის მექანიზმების კარტერები

—

– – – – ნაწილები:
8708 94 910 00

– – – – – ფოლადისაგან დაშტამპული

—

8708 94 990 00

– – – – – დანარჩენი

—

8708 95

– – პნევმობალიშები გაბერვის სისტემით; მათი ნაწილები:
– – – სამრეწველო აწყობისათვის: 8703 სასაქონლო პოზიციის სატრანსპორტო საშუალებების; 8704
სასაქონლო პოზიციის სატრანსპორტო საშუალებების, დგუშიანი შიგაწვის ძრავით შეკუმშვით აალებადი

8708 95 100 00

(დიზელით ან ნახევარდიზელით) და ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით არა უმეტეს 2500 სმ3-ისა

ცალი

ან დგუშიანი შიგაწვის ძრავით ნაპერწკლოვანი ანთებით და ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით არა
უმეტეს 2800 სმ3-ისა; 8705 სასაქონლო პოზიციის სატრანსპორტო საშუალებების
– – – დანარჩენი:
8708 95 910 00

– – – – ფოლადისაგან დაშტამპული

—

8708 95 990 00

– – – – დანარჩენი

—

8708 99

– – დანარჩენი:
– – – სამრეწველო აწყობისათვის: 8701 10 სუბპოზიციაში მითითებული ტრაქტორების; 8703 სასაქონლო
პოზიციის სატრანსპორტო საშუალებების; 8704 სასაქონლო პოზიციის სატრანსპორტო საშუალებების,

8708 99 100 00

დგუშიანი შიგაწვის ძრავით შეკუმშვით აალებადი (დიზელით ან ნახევარდიზელით) და ძრავის
ცილინდრების მუშა მოცულობით არა უმეტეს 2500 სმ3-ისა ან დგუშიანი შიგაწვის ძრავით ნაპერწკლოვანი

—

ანთებით და ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით არა უმეტეს 2800 სმ3-ისა; 8705 სასაქონლო
პოზიციის სატრანსპორტო საშუალებების
– – – დანარჩენი:
8708 99 930 00

– – – – ფოლადისაგან დაშტამპული

—

8708 99 970 00

– – – – დანარჩენი

—

8709

სამრეწველო დანიშნულების სატრანპორტო საშუალებები, თვითმავალი, ამწე ან დასატვირთი
მოწყობილობით აღუჭურველი, გამოსაყენებელი ქარხნებში, საწყობებში, პორტებში ან აეროპორტებში

მოკლე მანძილებზე ტვირთის გადასაზიდად; ტრაქტორები, გამოსაყენებელი სარკინიგზო სადგურების
პლატფორმებზე; ზემოხსენებული სატრანსპორტო საშუალებების ნაწილები:
– სატრანსპორტო საშუალებები:
8709 11

– – ელექტრული:

8709 11 100 00

– – – სპეციალურად განკუთვნილი მაღალრადიოაქტიული მასალების გადასაზიდათ

ცალი

8709 11 900 00

– – – დანარჩენი

ცალი

8709 19

– – დანარჩენი:

8709 19 100 00

– – – სპეციალურად განკუთვნილი მაღალრადიაქტიული მასალების გადასაზიდათ

ცალი

8709 19 900 00

– – – დანარჩენი

ცალი

8709 90 000 00

– ნაწილები

8710 00 000 00
8711
8711 10 000 00
8711 20
8711 20 100 00

—

ტანკები და დანარჩენი საბრძოლო თვითმავალი ჯავშნიანი სატრანსპორტო საშუალებები, შეიარაღებით ან
შეიარაღების გარეშე, და მათი ნაწილები

—

მოტოციკლები (მოპედების ჩათვლით) და ველოსიპედები დაყენებული დამხმარე ძრავით, ეტლით ან მის
გარეშე; ეტლები:
– შიგაწვის ძრავით ნაპერწკლოვანი ანთებით უკუქცევით-წინსვლითი მოძრაობით დგუშიანი ძრავის
ცილინდრების მუშა მოცულობით არა უმეტეს 50 სმ3-ისა

ცალი

– შიგაწვის ძრავით ნაპერწკლოვანი ანთებით უკუქცევით-წინსვლითი მოძრაობით დგუშიანი ძრავის
ცილინდრების მუშა მოცულობით 50 სმ3-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 250 სმ3-ისა:
– – მოტოროლერები

ცალი

– – დანარჩენი, ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით:
8711 20 920 00

– – – 50 სმ3-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 125 სმ3-ისა

ცალი

8711 20 980 00

– – – 125 სმ3-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 250 სმ3-ისა

ცალი

8711 30

– შიგაწვის ძრავით ნაპერწკლოვანი ანთებით უკუქცევით-წინსვლითი მოძრაობით დგუშიანი ძრავის
ცილინდრების მუშა მოცულობით 250 სმ3-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 500 სმ3-ისა:

8711 30 100 00

– – ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით 250 სმ3-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 380 სმ3-ისა

ცალი

8711 30 900 00

– – ძრავის ცილინდრების მუშა მოცულობით 380 სმ3-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 500 სმ3-ისა

ცალი

8711 40 000 00
8711 50 000 00
8711 60
8711 60 100 00

– შიგაწვის ძრავით ნაპერწკლოვანი ანთებით უკუქცევით-წინსვლითი მოძრაობით დგუშიანი ძრავის
ცილინდრების მუშა მოცულობით 500 სმ3-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 800 სმ3-ისა
– შიგაწვის ძრავით ნაპერწკლოვანი ანთებით უკუქცევით-წინსვლითი მოძრაობით დგუშიანი ძრავის
ცილინდრების მუშა მოცულობით 800 სმ3-ზე მეტი

ცალი
ცალი

– გადაადგილებადი ელექტრული ძრავით:
– – სატერფულიანი ველოსიპედები (სამთვლიანების და ოთხთვლიანების ჩათვლით), დამხხმარე
ელექტრო ძრავით, ძრავის ნომინალური სიმძლავრით არაუმეტეს 250 ვატისა

ცალი

8711 60 900 00

– – დანარჩენი

ცალი

8711 90 000 00

– დანარჩენი

ცალი

8712 00

ველოსიპედები ორთვლიანი და დანარჩენი ველოსიპედები (ტვირთების მისატანი სამთვლიანი
ველოსიპედების ჩათვლით) ძრავის გარეშე:

8712 00 300 00

– ბურთულასაკისრიანი ველოსიპედები

8712 00 700 00

– დანარჩენი

8713

ეტლები

გადაადგილების

ცალი
ცალი

უნარის

არმქონე

ადამიანებისათვის,

ძრავით

ან

სხვა

მექანიკური

გადასაადგილებელი მოწყობილობებით აღჭურვილი ან აღუჭურველი:

8713 10 000 00

– გადასაადგილებელი მექანიკური მოწყობილობების გარეშე

ცალი

8713 90 000 00

– დანარჩენი

ცალი

8714

8711-8713 სასაქონლო პოზიციების სატრანსპორტო საშუალებების ნაწილები და საკუთნოები:

8714 10

– მოტოციკლების (მოპედების ჩათვლით):

8714 10 100 00

– – მუხრუჭები და მათი ნაწილები

—

8714 10 200 00

– – გადაცემათა კოლოფები და მათი ნაწილები

—

8714 10 300 00

– – სავალი თვლები და მათი ნაწილები და საკუთვნოები

—

8714 10 400 00

– – მაყუჩები და გამოსაბოლქვი მილები; მათი ნაწილები

—

8714 10 500 00

– – აწყობილი გადაბმულობა და მისი ნაწილები

—

8714 10 900 00

– – დანარჩენი

—

8714 20 000 00

– გადაადგილების უნარის არმქონე ადამიანების ეტლების

—

– დანარჩენი:
8714 91

– – ჩარჩოები და ჩანგლები, მათი ნაწილები:

8714 91 100 00

– – – ჩარჩოები

ცალი

8714 91 300 00

– – – წინა ჩანგლები

ცალი

8714 91 900 00

– – – ნაწილები

8714 92

– – ფერსოები და მანები:

8714 92 100 00

– – – ფერსოები

8714 92 900 00

– – – მანები

8714 93 000 00
8714 94

—

ცალი
—

– – მორგვები თავისუფალი სვლის სამუხრუჭე მორგვებისა და მილისური მუხრუჭების გარდა, გასასწრები
ქუროების ჯაჭვური ვარსკვლავები

—

– – მუხრუჭები, თავისუფალი სვლის სამუხრუჭე მორგვებისა და მილისური მუხრუჭების ჩათვლით, მათი
ნაწილები:

8714 94 200 00

– – – მუხრუჭები

—

8714 94 900 00

– – – ნაწილები

—

8714 95 000 00

– – უნაგირები

—

8714 96

– – პედლები და მრუდმხარა მექანიზმი, მათი ნაწილები:

8714 96 100 00

– – – პედლები

8714 96 300 00

– – – მრუდმხარა მექანიზმი

—

8714 96 900 00

– – – ნაწილები

—

8714 99

– – დანარჩენი:

8714 99 100 00

– – – საჭეები, სახელურები

ცალი

8714 99 300 00

– – – საბარგულები

ცალი

8714 99 500 00

– – – გადაცემათა გადასართველი მოწყობილობები

—

8714 99 900 00

– – – დანარჩენი; ნაწილები

—

8715 00

საბავშვო ეტლები და მათი ნაწილები:

8715 00 100 00

– საბავშვო ეტლები

8715 00 900 00

– ნაწილები

8716
8716 10

წყვილი

ცალი
—

მისაბმელები და ნახევრადმისაბმელები; დანარჩენი არათვითმავალი სატრანსპორტო საშუალებები; მათი
ნაწილები:
– მისაბმელები და ნახევრადმისაბმელები ,,სახლი-ავტომისაბმელი’’-ს ტიპის, საცხოვრებლად ან
ავტოტურისტებისათვის:

8716 10 920 00

– – – მასით არა უმეტეს 1600 კგ-ისა

8716 10 980 00

– – – მასით 1600 კგ-ზე მეტი

8716 20 000 00

–

მისაბმელები

და

ნახევრადმისაბმელები

ცალი
ცალი
თვითჩამტვირთველი

ან

თვითმცლელი

მეურნეობისათვის

სოფლის

ცალი

– მისაბმელები და ნახევრადმისაბმელები ტვირთის ტრანსპორტირებისათვის, დანარჩენი:
8716 31 000 00

– – მისაბმელ-ცისტერნები და ნახევრადმისაბმელ-ცისტერნები

8716 39

– – დანარჩენი:

8716 39 100 00

– – – სპეციალურად განკუთვნილი მაღალრადიოაქტიური მასალების გადასაზიდათ

ცალი

ცალი

– – – დანარჩენი:
– – – – ახალი:
8716 39 300 00

– – – – – ნახევრადმისაბმელები

ცალი

8716 39 500 00

– – – – – დანარჩენი

ცალი

8716 39 800 00

– – – – ექსპლუატაციაში ნამყოფი

ცალი

8716 40 000 00

– მისაბმელები და ნახევრადმისაბმელები დანარჩენი

—

8716 80 000 00

– სატრანსპორტო საშუალებები დანარჩენი

—

8716 90

– ნაწილები:

8716 90 100 00

– – შასი

—

8716 90 300 00

– – ძარები

—

8716 90 500 00

– – ღერძები

—

8716 90 900 00

– – დანარჩენი ნაწილები

—

ჯგუფი 88
საფრენი აპარატები, კოსმოსური აპარატები და მათი ნაწილები
შენიშვნა სუბპოზიციებისათვის:
8802 11–8802 40 სუბპოზიციებში ტერმინი ,,ცარიელი აღჭურვილი აპარატის მასა’’ აღნიშნავს
ფრენისთვის მზადყოფნის მდგომარეობაში მყოფი აპარატის მასას, ეკიპაჟის, საწვავისა და
მოწყობილობების გამოკლებით, მუდმივად დაყენებული მოწყობილობების გარდა.
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

8801 00

აეროსტატები და დირიჟაბლები; პლანერები, დელტაპლანები და სხვა უძრავო საფრენი აპარატები:

8801 00 10

– აეროსტატები და დირიჟაბლები; პლანერები და დელტაპლანები:

8801 00 100 10

– – სამოქალაქო

ცალი

8801 00 100 90

– – დანარჩენი

ცალი

8801 00 90

– დანარჩენი:

8801 00 900 10

– – სამოქალაქო

ცალი

8801 00 900 90

– – დანარჩენი

ცალი

8802

საფრენი აპარატები დანარჩენი (მაგალითად, ვერტმფრენები, თვითმფრინავები); კოსმოსური აპარატები
(თანამგზავრების ჩათვლით) და სუბორბიტული და კოსმოსური რაკეტა-მატარებლები:
– ვერტმფრენები:

8802 11 00

– – ცარიელი აღჭურვილი აპარატის მასით არა უმეტეს 2000 კგ-ისა:

8802 11 000 10

– – – სამოქალაქო ვერტმფრენები

ცალი

8802 11 000 90

– – – დანარჩენი

ცალი

8802 12 00

– – ცარიელი აღჭურვილი აპარატის მასით 2000 კგ-ზე მეტი:

8802 12 000 10

– – – სამოქალაქო ვერტმფრენები

ცალი

8802 12 000 90

– – – დანარჩენი

ცალი

8802 20 00

– თვითმფრინავები და დანარჩენი საფრენი აპარატები, ცარიელი აღჭურვილი აპარატის მასით არა უმეტეს
2000 კგ-ისა:

8802 20 000 10

– – საფრენი აპარატები სამოქალაქო

ცალი

8802 20 000 90

– – დანარჩენი

ცალი

8802 30 00

– თვითმფრინავები და დანარჩენი საფრენი აპარატები, ცარიელი აღჭურვილი აპარატის მასით 2000 კგ-ზე
მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 15 000 კგ-ისა:

8802 30 000 10

– – საფრენი აპარატები სამოქალაქო

ცალი

8802 30 000 90

– – დანარჩენი

ცალი

8802 40 00

– თვითმფრინავები და დანარჩენი საფრენი აპარატები, ცარიელი აღჭურვილი აპარატის მასით 15 000 კგზე მეტი:

8802 40 000 10

– – საფრენი აპარატები სამოქალაქო

ცალი

8802 40 000 90

– – დანარჩენი

ცალი

8802 60

– კოსმოსური აპარატები (თანამგზავრების ჩათვლით) და სუბორბიტული და კოსმოსური რაკეტამატარებლები:
– – კოსმოსური აპარატები (თანამგზავრების ჩათვლით):

8802 60 110 00

– – – სატელეკომუნიკაციო სატელიტები

ცალი

8802 60 190 00

– – – დანარჩენი

ცალი

8802 60 900 00

– – სუბორბიტული და კოსმოსური რაკეტა-მატარებლები

ცალი

8803

8801 ან 8802 სასაქონლო პოზიციის საფრენი აპარატების ნაწილები:

8803 10 00

– საჰაერო ხრახნები და მზიდი ხრახნები და მათი ნაწილები:

8803 10 000 10

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

8803 10 000 90

– – დანარჩენი

—

8803 20 00

– შასი და მათი ნაწილები:

8803 20 000 10

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

8803 20 000 90

– – დანარჩენი

—

8803 30 00

– თვითმფრინავებისა და ვერტმფრენების ნაწილები დანარჩენი:

8803 30 000 10

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

8803 30 000 90

– – დანარჩენი

—

8803 90

– დანარჩენი:

8803 90 000 10

– – სამოქალაქო ავიაციისა და პლანერებისათვის

—

8803 90 100 00

– – ფრანების

—

– – კოსმოსური აპარატების (თანამგზავრების ჩათვლით):
8803 90 210 00

– – – სატელეკომუნიკაციო სატელიტების

—

8803 90 290 00

– – – დანარჩენი

—

8803 90 300 00

– – სუბორბიტული და კოსმოსური რაკეტა-მატარებლების

—

8803 90 900 00

– – დანარჩენი

—

8804 00 000 00

პარაშუტები (მართვადი პარაშუტებისა და პარაპლანების ჩათვლით) და როტოშუტები; მათი ნაწილები და

—

საკუთნოები
საფრენი აპარატების სასტარტო მოწყობილობები; საგემბანო სამუხრუჭე ან ანალოგიური მოწყობილობები;

8805

მიწისზედა ტრენაჟორები საფრენი შემადგენლობისათვის; მათი ნაწილები:

8805 10

– საფრენი აპარატების სასტარტო მოწყობილობები და მათი ნაწილები; საგემბანო სამუხრუჭე ან
ანალოგიური მოწყობილობები და მათი ნაწილები:

8805 10 100 00

– – საფრენი აპარატების სასტარტო მოწყობილობები და მათი ნაწილები

—

8805 10 900 00

– – დანარჩენი

—

– მიწისზედა ტრენაჟორები საფრენი შემადგენლობისათვის და მათი ნაწილები:
8805 21 000 00

– – საჰაერო ბრძოლის იმიტატორები და და მათი ნაწილები

8805 29 00

– – დანარჩენი:

8805 29 000 10

– – – სამოქალაქო გამოყენებისათვის

—

8805 29 000 90

– – – დანარჩენი

—

—

ჯგუფი 89
გემები, ნავები და მცურავი კონსტრუქციები

შენიშვნა:
1. მცურავი

საშუალებების

კორპუსები,

მცურავი

საშუალებები

მშენებარე

ან

დაუკომპლექტებელი, აწყობილი, აუწყობელი ან დაშლილი და აგრეთვე მცურავი საშუალებები
დაკომპლექტებული, მაგრამ აუწყობელი ან დაშლილი ჩაირთვება 8906 სასაქონლო პოზიციაში, თუ
მათ არ გააჩნიათ კონკრეტული ტიპის მცურავი საშუალებების ძირითადი მახასიათებლები.
დამატებითი შენიშვნები:
1. 8901 10 10, 8901 20 10, 8901 30 10, 8901 90 10, 8902 00 10, 8903 91 10, 8903 92 10, 8904 00 91 და
8906 90 10 ქვესუბპოზიციებში უნდა ჩაირთოს მხოლოდ ის მცურავი საშუალებები, რომლებიც
განკუთვნილა საზღვაო ექსპლუატაციისათვის და აქვთ კორპუსის (გამოშვერილი ნაწილების

გარეშე) უდიდესი სიგრძე არანაკლებ 12 მ-ისა. მაგრამ თევზსაჭერი და მაშველი გემები,
განკუთვნილი საზღვაო ექსპლუატაციისათვის, უნდა განიხილებოდნენ როგორც ასეთები, მათი
სიგრძის მიუხედავად.
2. 8905 10 10 და 8905 90 10 ქვესუბპოზიციებში უნდა ჩაირთოს მხოლოდ მცურავი საშუალებები
და მცურავი დოკები, განკუთვნილი საზღვაო ექსპლუატაციისათვის.
3. 8908 სასაქონლო პოზიციაში გამოთქმა ,,გემები და სხვა მოცურავე კონსტრუქციები,
განკუთვნილი

დასამსხვრევად’’

მოიცავს

შემდეგ

ნაკეთობებს,

იმ

პირობით,

რომ

ისინი

წარმოადგენდნენ მათი ჩვეულებრივი მოწყობილობის ნაწილებს:
– სათადარიგო ნაწილები (მაგალითად, სანიჩბავი ხრახნები), ნახმარი ან ახალი;
– მოსახსნელი საგნები (ავეჯი, კამბუზის მოწყობილობა, ჭურჭელი და ა.შ.) მათი ადრე
გამოყენების მკაფიო კვალით.
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

8901
8901 10

საკრუიზო, საექსკურსიო გემები, ბორნები, სატვირთო გემები, ბარჟები და ანალოგიური მოცურავე
საშუალებები მგზავრების გადასაყვანად ან ტვირთის გადასაზიდად:
– საკრუიზო, საექსკურსიო გემები და ანალოგიური მოცურავე საშუალებები, ძირითადად მგზავრების
გადასაყვანად განკუთვნილი; ყველა სახის ბორნები:

8901 10 100 00

– – საზღვაო

ცალი

8901 10 900 00

– – დანარჩენი

ცალი

8901 20

– ტანკერები:

8901 20 100 00

– – საზღვაო

ცალი

8901 20 900 00

– – დანარჩენი

ცალი

8901 30

– რეფრიჟერატორული გემები, 8901 20 სუბპოზიციაში ჩართულების გარდა:

8901 30 100 00

– – საზღვაო

ცალი

8901 30 900 00

– – დანარჩენი

ცალი

8901 90

– სატვირთო და სატვირთო-სამგზავრო მოცურავე საშუალებები, დანარჩენი:

8901 90 100 00

– – საზღვაო

ცალი

8901 90 900 00

– – დანარჩენი

ცალი

8902 00

თევზსაჭერი გემები; მოცურავე ბაზები და სხვა გემები თევზის პროდუქტების გადამუშავებისა და
დაკონსერვებისათვის:

8902 00 100 00

– საზღვაო

ცალი

8902 00 900 00

– დანარჩენი

ცალი

8903

იახტები და დანარჩენი მოცურავე საშუალებები დასვენებისა ან სპორტისათვის; ნიჩბიანი ნავები და კანოე:

8903 10

– გასაბერი:

8903 10 100 00

– – თითოეულის მასით არა უმეტეს 100 კგ-ისა

ცალი

8903 10 900 00

– – დანარჩენი

ცალი

– დანარჩენი:
8903 91

– – იალქნიანი გემები დამხმარე ძრავით ან მის გარეშე:

8903 91 100 00

– – – საზღვაო

ცალი

8903 91 900 00

– – – დანარჩენი

ცალი

8903 92

– – ძრავიანი ნავები და კატარღები, დასაკიდ ძრავიანი ნავების გარდა:

8903 92 100 00

– – – საზღვაო

ცალი

– – – დანარჩენი:
8903 92 910 00

– – – – სიგრძით არა უმეტეს 7,5 მ-ისა

ცალი

8903 92 990 00

– – – – სიგრძით 7,5 მ-ზე მეტი

ცალი

8903 99

– – დანარჩენი:

8903 99 100 00

– – – მასით არა უმეტეს 100 კგ-ისა

ცალი

– – – დანარჩენი:
8903 99 910 00

– – – – სიგრძით არა უმეტეს 7,5 მ-ისა

ცალი

8903 99 990 00

– – – – სიგრძით 7,5 მ-ზე მეტი

ცალი

8904 00

ბუქსირები და გემები-მიმწოლები:

8904 00 100 00

– ბუქსირები

ცალი

– გემები-მიმწოლები:
8904 00 910 00

– – საზღვაო

ცალი

8904 00 990 00

– – დანარჩენი

ცალი

მოცურავე შუქურები, სახანძრო გემები, მიწის ჭურვები, მოცურავე ამწეები და სხვა მოცურავე
საშუალებები,

8905

რომელთათვის

გემსვლის

მახასიათებლები

მეორეხარისხოვანია

მათ

ძირითად

ფუნქციასთან შედარებით; მოცურავე დოკები; მოცურავე ან წყლის ქვეშ მომუშავე საბურღი ან
საექსპლუატაციო პლატფორმები:

8905 10

– მიწის ჭურვები:

8905 10 100 00

– – საზღვაო

ცალი

8905 10 900 00

– – დანარჩენი

ცალი

8905 20 000 00

– მოცურავე ან წყლის ქვეშ მომუშავე საბურღი ან საექსპლუატაციო პლატფორმები

ცალი

8905 90

– დანარჩენი:

8905 90 100 00

– – საზღვაო

ცალი

8905 90 900 00

– – დანარჩენი

ცალი

8906

გემები დანარჩენი, სამხედრო ხომალდებისა და მაშველი გემების ჩათვლით, ნიჩბიანი ნავების გარდა:

8906 10 000 00

– სამხედრო ხომალდები

8906 90

– დანარჩენი:

8906 90 100 00

– – საზღვაო

ცალი

ცალი

– – დანარჩენი:
8906 90 910 00

– – – თითოეულის მასით არა უმეტეს 100 კგ-ისა

ცალი

8906 90 990 00

– – – დანარჩენი

ცალი

მოცურავე კონსტრუქციები დანარჩენი (მაგალითად, ტივები, მოცურავე ავზები, ნავმისადგომები,

8907

კესონები, ქერქეჭელები და ბაკენები):

8907 10 000 00

– გასაბერი ტივები

ცალი

8907 90 000 00

– დანარჩენი

ცალი

8908 00 000 00

გემები და სხვა მოცურავე კონსტრუქციები, დასანგრევად განკუთვნილი

კარი XVIII
ინსტრუმენტები და აპარატები ოპტიკური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, საზომი,
საკონტროლო, პრეციზიული, სამედიცინო ან ქირურგიული; ყველა სახის საათები; მუსიკალური
ინსტრუმენტები; მათი ნაწილები და საკუთნოები
ჯგუფი 90
ინსტრუმენტები და აპარატები ოპტიკური, ფოტოგრაფიული, კინემატოგრაფიული, საზომი,
საკონტროლო, პრეციზიული, სამედიცინო ან ქირურგიული; მათი ნაწილები და საკუთნოები
შენიშვნები:
1. მოცემულ ჯგუფში არ ჩაირთვება:

—

ა) ნაწარმი, გამოსაყენებელი მანქანებში, მოწყობილობებში ან სხვა ტექნიკური მიზნებისათვის,
დამზადებული ვულკანიზებული რეზინისაგან, გარდა მყარი რეზინისა (სასაქონლო პოზიცია 4016),
ნატურალური ან კომპოზიციური ტყავისა (სასაქონლო პოზიცია 4205) ან ტექსტილის მასალისაგან
(სასაქონლო პოზიცია 5911);
ბ) დამჭერი ქამრები ან სხვა დამჭერი ნაწარმი საფეიქრო მასალებისაგან, რომელთა
მიზანმიმართული ზემოქმედება დასაჭერი ან დასაფიქსირებელი ორგანოსადმი ხორციელდება
მხოლოდ მათი ელასტიურობის ხარჯზე (მაგალითად, არტახები ფეხმძიმე ქალებისათვის, სამკერდე
არტახები, მუცლის არტახები, სახსრებისა ან კუნთების ფიქსატორები) (კარი XI);
გ) 6903 სასაქონლო პოზიციის ცეცხლგამძლე ნაწარმი; 6909 სასაქონლო პოზიციის კერამიკული
ნაკეთობები ლაბორატორიული, ქიმიური ან სხვა ტექნიკური მიზნებისათვის;
დ) 7009 სასაქონლო პოზიციის ოპტიკურად დაუმუშავებელი მინის სარკეები ან არაძვირფასი
ან ძვირფასი ლითონების სარკეები, რომლებიც არ წარმოადგენენ ოპტიკურ ელემენტებს (სასაქონლო
პოზიცია 8306 ან 71 ჯგუფი);
ე) 7007, 7008, 7011, 7014, 7015 ან 7017 სასაქონლო პოზიციების საქონელი;
ვ) XV კარის 2 შენიშვნაში მითითებული არაძვირფასი ლითონების საერთო დანიშნულების
ნაწილები (კარი XV), ან პლასტმასის ანალოგიური საქონელი (ჯგუფი 39);
ზ) 8413 სასაქონლო პოზიციის ტუმბოები საზომი ხელსაწყოებით; აწონვაზე დაფუძნებული
გამოსათვლელი და საკონტროლო მოწყობილობები, მოქმედებაში მოსაყვანი ასაწონი ტვირთის
სიმძიმის ძალით, ან ცალკე მისაწოდებელი წვრილსაწონები სასწორებისათვის (სასაქონლო პოზიცია
8423); ამწევი ან სატვირთავ-გასატვირთავი მოწყობილობები (8425–8428 სასაქონლო პოზიციები);
ქაღალდისა და მუყაოს საჭრელი ყველა სახის მანქანები (სასაქონლო პოზიცია 8441); წყლის ჭავლით
ჭრის დანადგარების ან 8466 სასაქონლო პოზიციის სამარჯვები დასამუშავებელი დეტალებისა ან
ინსტრუმენტის

ჩარხებზე

განლაგების

რეგულირებისათვის,

ხელსაწყოების

ჩვენებების

ამომკითხველი ოპტიკურელემენტებიანი სამარჯვების ჩათვლით (მაგალითად, ,,ოპტიკური’’
დამყოფი თავაკები), მაგრამ იმ მოწყობილობების გამოკლებით, რომლებიც თავისთავად არიან
მხოლოდ ოპტიკური ხელსაწყოები (მაგალითად, იუსტირებელი ტელესკოპები); საანგარიშო
მანქანები (სასაქონლო პოზიცია 8470); სარქველები და სხვა არმატურა (სასაქონლო პოზიცია 8481);
8486 სასაქონლო პოზიციის მანქანები და აპარატურა (სენსილიზირებულ ნახევარგამტარ მასალებზე
სქემების პროეცირიბების ან დამტანი აპარატურის ჩათვლით);
თ) პროჟექტორები ან ფარები, გამოსაყენებელი ველოსიპედებზე ან ძრავიან სატრანსპორტო
საშუალებებზე (სასაქონლო პოზიცია 8512); 8513 სასაქონლო პოზიციის პორტატიული ელექტრული
ფარნები; კინემატოგრაფიული აპარატები ხმის ჩაწერის, აღწარმოებისა ან განმეორებითი
ჩაწერისათვის (სასაქონლო პოზიცია 8519); ხმოვანი თავაკები (სასაქონლო პოზიცია 8522);
კადსატელევიზიო კამერები, ციფრული კამერები და ჩამწერი ვიდეოკამერები (სასაქონლო პოზიცია
8525);

რადიოლოკაციური,

რადიონავიგაციური

აპარატურა

ან

დისტანციური

მართვის

რადიოაპარატურა (სასაქონლო პოზიცია 8526); შემაერთებლები ოპტიკური ბოჭკოსთვის ან
ოპტიკურ-ბოჭკოვანი ჩალიჩებისთვის ან კაბელებისთვის (სასაქონლო პოზიცია 8536); 8537
სასაქონლო პოზიციის მართვის ციფრული აპარატები; 8539 სასაქონლო პოზიციის მიმართული
შუქის ჰერმეტული ნათურები; 8544 სასაქონლო პოზიციის ოპტიკურ-ბოჭკოვანი კაბელები;
ი) 9405 სასაქონლო პოზიციის პროჟექტორები ან ფარები;
კ) 95 ჯგუფის ნაწარმი;
ლ) 9620 სასაქონლო პოზიციის მონოსაყრდენები, ორფეხები, სამფეხები და ანალოგიური
ნაწარმი;

მ) მოცულობის საზომი ტევადობები, კლასიფიცირებული დამზადებული მასალის მიხედვით;
ან
ნ)

კოჭები,

ბობინები

ან

ანალოგიური

მატარებლები

(რომლებიც

უნდა

იყვნენ

კლასიფიცირებული დამზადებული მასალის მიხედვით, მაგალითად, 3923 სასაქონლო პოზიციაში
ან XV კარში).
2. 1 შენიშვნის დებულებების გათვალისწინებით მოცემულ ჯგუფში ჩართული მანქანების,
აპარატების, ინსტრუმენტებისა ან ნაწარმის ნაწილები და საკუთნოები კლასიფიცირებული უნდა
იქნან შემდეგი წესების თანახმად:
ა) ნაწილები და საკუთნოები, რომლებიც წარმოადგენენ მოცემული ჯგუფის ანდა 84, 85 ან 91
ჯგუფების ერთ-ერთ სასაქონლო პოზიციაში შემავალ საქონელს (გარდა 8487, 8548 ან 9033
სასაქონლო პოზიციებისა), ყველა შემთხვევაში ჩაირთვება შესაბამის სასაქონლო პოზიციებში;
ბ) დანარჩენი ნაწილები და საკუთნოები, განკუთვნილი მხოლოდ ან ძირითადად გარკვეული
სახის მანქანებში, ინსტრუმენტებში ან აპარატებში ან ერთ სასაქონლო პოზიციაში ჩართულ
რამოდენიმე მანქანაში, ინსტრუმენტში ან აპარატში (მათ შორის 9010, 9013 ან 9031 სასაქონლო
პოზიციების მანქანები, ინსრუმენტები ან აპარატები) გამოყენებისათვის, ჩაირთვება ამ მანქანებთან,
ინსტრუმენტებთან ან აპარატებთან ერთად;
გ) ყველა დანარჩენი ნაწილები და საკუთნოები ჩაირთვება 9033 სასაქონლო პოზიციაში.
3. XVI კარის 3 და 4 შენიშვნების დებულებები ეხება აგრეთვე მოცემულ ჯგუფსაც.
4. 9005 სასაქონლო პოზიციაში არ ჩაირთვება იარაღის ტელესკოპური სამიზნეები,
ტელესკოპური პერისკოპები წყალქვეშა ნავებისა ან ტანკებისათვის, ან დურბინდები, დასაყენებელი
მოცემული ჯგუფის ან XVI კარის მანქანებზე, მოწყობილობებზე, ხელსაწყოებზე ან აპარატებზე;
ასეთი ტელესკოპური სამიზნეები და დურბინდები ჩაირთვება 9013 სასაქონლო პოზიციაში.
5. საზომი ან საკონტროლო ოპტიკური ხელსაწყოები, მოწყობილობები ან მანქანები,
რომლებიც, რომ არა მოცემული შენიშვნა, შეიძლება ჩართულიყო, როგორც 9013 სასაქონლო
პოზიციაში, ისე 9031 სასაქონლო პოზიციაში, ჩაირთვება 9031 სასაქონლო პოზიციაში.
6. 9021 სასაქონლო პოზიციაში ტერმინი “სამარჯვები ორთოპედული” აღნიშნავს სამარჯვებს:
- სხეულის დეფორმაციის თავიდან აცილებისა ან კორექციისათვის; ან
- სხეულის ნაწილების დაჭერისა ან ფიქსაციისათვის ავადმყოფობის, ოპერაციისა ან
დაზიანების შემდეგ.
ორთიპედულ

სამარჯვებს

მიეკუთვნება

ფეხსაცმელი

ან

სპეციალური

ღაბაშები,

დამზადებული ორთოპედული მდგომარეობის კორექციისათვის, იმ პირობით, რომ ისინი ან (1)
დამზადებულია ზომების მიხედვით შეკვეთით, ან (2) მასობრივი წარმოებისაა, წარმოდგენილი
ერთი საგნით და არა წყვილებად და შემუშავებული ისე, რომ ერთნაირად ერგებოდეს ნებისმიერ
ფეხს.
7. 9032 სასაქონლო პოზიციაში ჩაირთვება მხოლოდ:
ა) ხელსაწყოები და მოწყობილობები სითხეებისა ან აირების ხარჯის, დონის, წნევისა ან სხვა
ცვლადი პარამეტრების ავტომატური რეგულირებისათვის ან ტემპერატურის ავტომატური
რეგულირებისათვის, იმისდა მიუხედავად, ეფუძნება თუ არა მათი მოქმედება ავტომატურ
რეგულირებას დაქვემდებარებული პარამეტრის შესაბამისად ცვალებად ელექტრულ მოვლენას,
რომლებიც კოსტრუირებულია იმისათვის, რომ ეს პარამეტრი დაყვანილ იქნას საჭირო სიდიდემდე
და მის შესაკავებლად შეშფოთებისაგან სტაბილიზირებითა და ნამდვილი სიდიდის მუდმივი ან
პერიოდული გაზომვით; და

ბ)

ელექტრული

სიდიდეების

ავტომატური

რეგულატორები

და

ხელსაწყოები

ან

მოწყობილობები არაელექტრული სიდიდეების ავტომატური რეგულირებისათვის, (რომელთა
მოქმედება ეფუძნება ცვალებად ელექტრულ მოვლენას) რეგულირებას დაქვემდებარებული
ცვალებადი პარამეტრის შესაბამისად, რომლებიც კონსტრუირებულია იმისათვის, რომ ეს
პარამეტრი დაყვანილ ან შენარჩუნებული იქნას საჭირო დონეზე, შეინარჩუნონ მისი სტაბილურობა,
მათი ფაქტიური მნიშვნელობის მუდმივი ან პერიოდული გაზომვით.
დამატებითი შენიშვნა:
1. ტერმინი ,,ელექტრონული’’ 9015 10 10, 9015 20 10, 9015 30 10, 9015 40 10, 9024 80 11, 9024 80
19, 9025 19 20, 9025 80 40, 9026 10 21, 9026 10 29, 9026 20 20, 9026 80 20, 9027 10 10, 9027 80 11, 9027 80
13, 9027 80 17, 9030 33 30, 9030 89 30 და 9032 10 20 ქვესუბპოზიციებში აღნიშნავს ხელსაწყოებსა და
აპარატებს, რომლებიც მოიცავენ 8540, 8541 ან 8542 სასაქონლო პოზიციების ერთ ან რამოდენიმე
ნაკეთობას. მაგრამ ეს არ უნდა ეხებოდეს 8540, 8541 ან 8542 სასაქონლო პოზიციების ნაკეთობებს,
რომელთა ფუნქციას წარმოადგენს მხოლოდ დენის გამართვა ან რომლებიც შედიან ხელსაწყოების ან
აპარატების კვების ბლოკის შემადგენლობაში.
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

ოპტიკური ბოჭკოები და ბოჭკოვანოპტიკური ჩალიჩები; ბოჭკოვან-ოპტიკური კაბელები, 8544 სასაქონლო
9001

პოზიციაში მითითებულების გარდა; ფურცლები და ფირფიტები პოლარიზებული მასალებისაგან;
ლინზები (კონტაქტურის ჩათვლით), პრიზმები, სარკეები და დანარჩენი ოპტიკური ელემენტები
ნებისმიერი მასალისაგან, ჩაუსმელი, გარდა ოპტიკურად დაუმუშავებელი მინის ასეთი ელემენტებისა:

9001 10

– ოპტიკური ბოჭკოები, ბოჭკოვან-ოპტიკური ჩალიჩები და კაბელები:

9001 10 100 00

– – კაბელები გამოსახულების გადაცემისათვის

—

9001 10 900 00

– – დანარჩენი

—

9001 20 000 00

– ფურცლები და ფირფიტები პოლარიზებული მასალისაგან

—

9001 30 000 00

– კონტაქტური ლინზები

9001 40

– ლინზები მინის სათვალეებისათვის:

9001 40 200 00

– – არა მხედველობის კორექციისათვის

ცალი

ცალი

– – მხედველობის კორექციისათვის:
– – – ორივე მხრიდან დამუშავებული:
9001 40 410 00

– – – – ერთფოკალური

ცალი

9001 40 490 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

9001 40 800 00

– – – დანარჩენი

ცალი

9001 50

– სათვალეების ლინზები დანარჩენი მასალებისაგან:

9001 50 200 00

– – არა მხედველობის კორექციისათვის

ცალი

– – მხედველობის კორექციისათვის:
– – – ორივე მხრიდან დამუშავებული:
9001 50 410 00

– – – – ერთფოკალური

ცალი

9001 50 490 00

– – – – დანარჩენი

ცალი

9001 50 800 00

– – – დანარჩენი

ცალი

9001 90 00

– დანარჩენი:

9001 90 001 00

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

9001 90 009 00

– – დანარჩენი

—

ლინზები, პრიზმები, სარკეები და დანარჩენი ოპტიკური ელემენტები, ნებისმიერი მასალისაგან,
9002

აწყობილი, რომლებიც წარმოადგენენ ინსტრუმენტებისა და ხელსაწყოების ნაწილებს ან მათ სამარჯვებს,
გარდა ოპტიკურად დაუმუშავებელი მინის ასეთი ელემენტებისა:
– ობიექტივები:

9002 11 000 00

– – კამერებისათვის, პროექტორებისა ან ფოტოგამადიდებლებისათვის ან შემცირებით პროეცირების
მოწყობილობისათვის

ცალი

9002 19 000 00

– – დანარჩენი

ცალი

9002 20 000 00

– ფილტრები

ცალი

9002 90 00

– დანარჩენი:

9002 90 001 00

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

9002 90 009 00

– – დანარჩენი

—

9003

ჩარჩოები და არმატურა სათვალეებისათვის, დამცავი სათვალეებისა ან ანალოგიური ოპტიკური
ხელსაწყოებისათვის, და მათი ნაწილები:
– ჩარჩოები და არმატურა:

9003 11 000 00

– – პლასტმასებისაგან

ცალი

9003 19 000 00

– – სხვა მასალებისაგან

ცალი

9003 90 000 00

– ნაწილები

9004

—

სათვალეები, დამცავი სათვალეები და ანალოგიური ოპტიკური ხელსაწყოები, მაკორექტირებელი,
დამცავი ან დანარჩენი:

9004 10

– მზისაგან დამცავი სათვალეები:

9004 10 100 00

– – ოპტიკურად დამუშავებული ლინზებით

ცალი

– – დანარჩენი:
9004 10 910 00

– – – ლინზებით პლასტმასებისაგან

ცალი

9004 10 990 00

– – – დანარჩენი

ცალი

9004 90

– დანარჩენი:

9004 90 100 00

– – ლინზებით პლასტმასებისაგან

—

9004 90 900 00

– – დანარჩენი

—

9005

ბინოკლები, მონოკულარები, დურბინდები, ჭოგრები და მათი არმატურა; დანარჩენი ასტრონომიული
ხელსაწყოები და არმატურა, გარდა რადიოასტრონომიული ხელსაწყოებისა:

9005 10 000 00

– ბინოკლები

9005 80 000 00

– ხელსაწყოები დანარჩენი

—

9005 90 000 00

– ნაწილები და საკუთნოები (არმატურის ჩათვლით)

—

9006

ცალი

ფოტოკამერები (კინოკამერების გარდა); ფოტოაფეთქება და ნათურა-აფეთქებები, 8539 სასაქონლო
პოზიციის აირგანმუხტვის ნათურების გარდა:
– ფოტოკამერები, სპეციალურად განკუთვნილი წყალქვეშა გადაღების, აეროფოტოგადაღებისა ან შინაგანი

9006 30 000 00

ორგანოების სამედიცინო ან ქირურგიული გამოკვლევისათვის; კამერები, რომლებიც იძლევიან

ცალი

შედარების ჩატარების შესაძლებლობას სასამართლო ან კრიმინალისტური მიზნებისათვის
9006 40 000 00

– ფოტოკამერები მზა სურათის მომენტალური მიღებით

ცალი

– ფოტოკამერები დანარჩენი:
9006 51 000 00

– – სარკისებრი, ფირისათვის სიგანით არა უმეტეს 35 მმ-ისა

ცალი

9006 52 000 00

– – დანარჩენი, კოჭიანი ფირისათვის სიგანით არანაკლებ 35 მმ-ისა

ცალი

9006 53

– – დანარჩენი, კოჭიანი ფირისათვის სიგანით 35 მმ:

9006 53 100 00

– – – პორტატიული ფოტოკამერები

ცალი

9006 53 800 00

– – – დანარჩენი

ცალი

9006 59 000 00

– – დანარჩენი

ცალი

– ფოტოაფეთქებები და ნათურა-აფეთქებები:
9006 61 000 00

– – განმუხტვის (ელექტრონული) ფოტოაფეთქებები

ცალი

9006 69 000 00

– – დანარჩენი

ცალი

– ნაწილები და საკუთნოები:
9006 91 000 00

– – ფოტოკამერებისათვის

—

9006 99 000 00

– – დანარჩენი

—

9007
9007 10 000 00

კინოკამერები და კინოპროექტორები, ბგერათჩამწერი ან ბგერათაღმწარმოებელი მოწყობილობების
შემცველი ან შეუცველი:
– კინოკამერები

ცალი

9007 20 000 00

– კინოპროექტორები

ცალი

– ნაწილები და საკუთნოები:
9007 91 000 00

– – კინოკამერებისათვის

9007 92 000 00

– – კინოპროექტორებისათვის

9008

გამოსახულებების

—
—

პროექტორები,

გარდა

კინემატოგრაფიულისა;

ფოტოგამადიდებლები

და

მოწყობილობები გამოსახულებების შემცირებით პროეცირებისათვის (გარდა კინემატოგრაფიულისა):

9008 50 000 00

– პროექტორები გამოსახულებების გადიდებით და შემცირებით პროეცირებისათვის

9008 90 000 00

– ნაწილები და საკუთნოები

ცალი
—

[9009]
აპარატურა და მოწყობილობები ფოტოლაბორატორიებისათვის (კინოლაბორატორიების ჩათვლით)
9010

(პროეცირების ან სენსიბილიზებულ ნახევრადგამტარიან მასალებზე ნიღბის ნახატის დატანის
აპარატურის ჩათვლით), მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი;
ნეგატოსკოპები; საპროექციო ეკრანები:
–

9010 10 000 00

აპარატურა

და

მოწყობილობები

ფოტოფირებისა

(კინოფირების

ჩათვლით)

ან

რულონის

ფოტოქაღალდის ავტომატური გამჟღავნებისათვის ან რულონის ფოტოქაღალდზე ავტომატური

—

ბეჭდვისათვის
9010 50 000 00

– ფოტოლაბორატორიების (კინოლაბორატორიების ჩათვლით) აპარატურა და მოწყობილობები,
დანარჩენი; ნეგატოსკოპები

9010 60 000 00

– საპროექციო ეკრანები

9010 90

– ნაწილები და საკუთნოები:

9010 90 200 00

– – 9010 50 000 00 ან 9010 60 000 00 სუბპოზიციის აპარატურის და მოწყობილობებისთვის

9010 90 800 00

– – დანარჩენი

9011
9011 10
9011 10 100 00
9011 10 900 00
9011 20

მიკროსკოპები

—

—
—

ოპტიკური

რთული,

მიკროფოტოგადაღების,

მიკროკინოგადაღებისა

ან

მიკროპროეცირების მიკროსკოპების ჩათვლით:
– სტერეოსკოპული მიკროსკოპები:
– – აღჭურვილი სპეციალურად შემუშავებული მოწყობილობებით ნახევრადგამტარიანი ფირფიტებისა ან
ფოტოშაბლონების მანიპულირებისა და გადაადგილებისათვის
– – დანარჩენი
–

მიკროსკოპები

ცალი
ცალი

მიკროფოტოგადაღების,

მიკროკინოგადაღებისა

ან

მიკროპროეცირებისათვის,

დანარჩენი:
–

9011 20 100 00

—

–

მიკროსკოპები

მიკროფოტოგრაფიისათვის,

აღჭურვილი

სპეციალურად

შემუშავებული

მოწყობილობებით ნახევრადგამტარიანი ფირფიტებისა ან ფოტოშაბლონების მანიპულირებისა და

ცალი

გადაადგილებისათვის
9011 20 900 00

– – დანარჩენი

ცალი

9011 80 000 00

– მიკროსკოპები დანარჩენი

ცალი

9011 90

– ნაწილები და საკუთნოები:

9011 90 100 00

– – 9011 10 100 00 ან 9011 20 100 00 ქვესუბპოზიციის აპარატურის

—

9011 90 900 00

– – დანარჩენი

—

9012

მიკროსკოპები, ოპტიკურის გარდა; დიფრაქციული აპარატები:

9012 10

– მიკროსკოპები, ოპტიკური მიკროსკოპების გარდა; დიფრაქციული აპარატები:

9012 10 100 00

– – ელექტრონული მიკროსკოპები, აღჭურვილი სპეციალურად შემუშავებული მოწყობილობებით
ნახევრადგამტარიანი ფირფიტებისა ან ფოტოშაბლონების მანიპულირებისა და გადაადგილებისათვის

—

9012 10 900 00

– – დანარჩენი

9012 90

– ნაწილები და საკუთნოები:

9012 90 100 00

– – 9012 10 100 00 ქვესუბპოზიციის აპარატურის

—

9012 90 900 00

– – დანარჩენი

—

მოწყობილობები თხევად კრისტალებზე, გარდა სხვა სასაქონლო პოზიციებში უფრო ზუსტად აღწერილი
9013

ნაწარმისა; ლაზერები, ლაზერული დიოდების გარდა; ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები ოპტიკური
დანარჩენი, მოცემულ ჯგუფში სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:
– იარაღზე დასაყენებელი ტელესკოპური სამიზნეები; პერისკოპები; დურბინდები, დამზადებული

9013 10

როგორც მოცემული ჯგუფისა ან XVI კარის მანქანების ინსტრუმენტების, ხელსაწყოებისა ან აპარატურის
ნაწილები:

—

9013 10 100 00

–

–

დურბინდები,

დამზადებული

როგორც

მოცემული

ჯგუფისა

ან

XVI

კარის

მანქანების

ინსტრუმენტების, ხელსაწყოებისა ან აპარატურის ნაწილები

—

9013 10 900 00

– – დანარჩენი

—

9013 20 000 00

– ლაზერები, ლაზერული დიოდების გარდა

—

9013 80

– მოწყობილობები, ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები დანარჩენი:
– – მოწყობილობები თხევად კრისტალებზე:

9013 80 200 00

– – – აქტიური მატრიცული მოწყობილობები თხევად კრისტალებზე

—

9013 80 300 00

– – – დანარჩენი

—

9013 80 900 00

– – დანარჩენი

—

9013 90

– ნაწილები და საკუთნოები:

9013 90 050 00

– – იარაღზე დასაყენებელი ტელესკოპური სამიზნეებისთვის ან პერისკოპებისთვის

—

9013 90 100 00

– – მოწყობილობებისათვის თხევად კრისტალებზე (LCD)

—

9013 90 900 00

– – დანარჩენი

9014

კომპასები

მიმართულების

—
განსაზღვრისათვის;

სანავიგაციო

ხელსაწყოები

და

ინსტრუმენტები

დანარჩენი:

9014 10 00

– კომპასები მიმართულების განსაზღვრისათვის:

9014 10 000 10

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

9014 10 000 90

– – დანარჩენი

—

9014 20

– ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები აერონავიგაციისა ან კოსმოსური ნავიგაციისათვის (კომპასების
გარდა):

9014 20 000 10

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

9014 20 200 00

– – სისტემები სანავიგაციო ინერციული

ცალი

9014 20 800 00

– – დანარჩენი

—

9014 80 000 00

– ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები დანარჩენი

—

9014 90 00

– ნაწილები და საკუთნოები:

9014 90 000 10

– – 9014 10 და 9014 20 სუბპოზიციების ხელსაწყოების, სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

9014 90 000 90

– – დანარჩენი

—

ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები გეოდეზიური ან ტოპოგრაფიული (ფოტოგრამმეტრულის ჩათვლით),
9015

ჰიდროგრაფიული, ოკეანოგრაფიული, ჰიდროლოგიური, მეტეოროლოგიური ან გეოფიზიკური, გარდა
კომპასებისა; მანძილსაზომები:

9015 10

– მანძილსაზომები:

9015 10 100 00

– – ელექტრონული

—

9015 10 900 00

– – დანარჩენი

—

9015 20

– თეოდოლიტები და ტახეომეტრები:

9015 20 100 00

– – ელექტრონული

—

9015 20 900 00

– – დანარჩენი

—

9015 30

– ნიველირები:

9015 30 100 00

– – ელექტრონული

—

9015 30 900 00

– – დანარჩენი

—

9015 40

– ფოტოგრამეტრული გეოდეზიური ან ტოპოგრაფიული ინსტრუმენტები და ხელსაწყოები:

9015 40 100 00

– – ელექტრონული

—

9015 40 900 00

– – დანარჩენი

—

9015 80

–– ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები დანარჩენი:

9015 80 200 00

– – მეტეოროლოგიური, ჰიდროლოგიური და გეოფიზიკური ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები

9015 80 400 00

– – გეოდეზიაში, ტოპოგრაფიაში, ადგილმდებარეობის გადაღებასა ან ნიველირებაში გამოსაყენებელი
ხელსაწყოები და ინსტრუმენტები; ჰიდროგრაფიული ხელსაწყოები

—
—

9015 80 800 00

– – დანარჩენი

—

9015 90 000 00

– ნაწილები და საკუთნოები

—

9016 00

სასწორები მგრძნობიარობით 0,05 გრამი ან მეტი, წვრილსაწონებითა ან მათ გარეშე:

9016 00 100 00

– სასწორები

ცალი

9016 00 900 00

– ნაწილები და საკუთნოები

—

ინსტრუმენტები ხაზვის, მონიშვნისა და მათემატიკური გათვლებისათვის (მაგალითად, სახაზავი
მანქანები, პანტოგრაფები, ტრანსპორტირები, სახაზავი ნაკრებები, ლოგარითმული სახაზავები, დისკური
9017

კალკულატორები); წირითი სიდიდეების საზომი ხელის ინსტრუმენტები (მაგალითად, საზომი ღეროები
და რულეტები, მიკრომეტრები, კარაკანები), მოცემული ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან
ჩაურთველი:

9017 10

– მაგიდები და მანქანები სახაზავი ავტომატური ან არაავტომატური:

9017 10 100 00

– – პლოტერები

ცალი

9017 10 900 00

– – დანარჩენი

ცალი

9017 20

– ინსტრუმენტები ხაზვის, მონიშვნისა ან მათემატიკური გათვლებისათვის, დანარჩენი:

9017 20 050 00

– – პლოტერები

9017 20 100 00

– – სახაზავი ინსტრუმენტები დანარჩენი

9017 20 390 00

– – ინსტრუმენტები მონიშვნისათვის

9017 20 900 00

ცალი
—
ცალი

– – ინსტრუმენტები მათემატიკური გათვლებისათვის (ლოგარითმული სახაზავების, დისკური
კალკულატორების და ანალოგიურის ჩათვლით)

ცალი

9017 30 000 00

– მიკრომეტრები, კარაკანები, შტანგენფარგლები და კალიბრები

ცალი

9017 80

– ინსტრუმენტები დანარჩენი:

9017 80 100 00

– – საზომი ღეროები და რულეტები, დანაყოფებიანი სახაზავები

—

9017 80 900 00

– – დანარჩენი

—

9017 90 000 00

– ნაწილები და საკუთნოები

—

ხელსაწყოები და მოწყობილობები, მედიცინაში, ქირურგიაში, სტომატოლოგიაში ან ვეტერინარიაში
9018

გამოსაყენებელი,

სცინტიგრაფიული

აპარატურის

ჩათვლით,

ელექტროსამედიცინო

აპარატურა

დანარჩენი და მხედველობის გამოსაკვლევი ხელსაწყოები:
–

აპარატურა

ელექტროდიაგნოსტიკური

(ფუნქციონალური

დიაგნოსტიკური

კვლევის

ან

ფიზიოლოგიური პარამეტრების კონტროლის აპარატურის ჩათვლით):
9018 11 000 00

– – ელექტროკარდიოგრაფები

—

9018 12 000 00

– – ულტრაბგერითი სკანირების აპარატურა

—

9018 13 000 00

– – მაგნიტურ-რეზონანსული ტომოგრაფები

—

9018 14 000 00

– – სცინტიგრაფიული აპარატურა

—

9018 19

– – დანარჩენი:

9018 19 100 00

– – – აპარატურა ორი ან მეტი პარამეტრების ერთდროული კონტროლისათვის

—

9018 19 900 00

– – – დანარჩენი

—

9018 20 000 00

– ულტრაიისფერი ან ინფრაწითელი გამოსხივების გამოყენებაზე დამყარებული აპარატურა

—

– შპრიცები, ნემსები, კათეტერები, კანულები და ანალოგიური ინსტრუმენტები:
9018 31

– – შპრიცები, ნემსებითა ან ნემსების გარეშე:

9018 31 100 00

– – – პლასტმასისაგან

—

9018 31 900 00

– – – დანარჩენი

—

9018 32

– – ლითონის მილისებრი ნემსები და ნაკერის დასადები ნემსები:

9018 32 100 00

– – – ლითონის მილისებრი ნემსები

—

9018 32 900 00

– – – ნაკერის დასადები ნემსები

—

9018 39 000 00

– – დანარჩენი

—

– ხელსაწყოები და მოწყობილობები სტომატოლოგიური, დანარჩენი:
9018 41 000 00

– – ბორმანქანები, შეთავსებული ან შეუთავსებელი ერთიან ფუძეზე დანარჩენ სტომატოლოგიურ
მოწყობილობებთან

—

9018 49

– – დანარჩენი:

9018 49 100 00

– – – ბორები, დისკოები, ბუნიკები და ჯაგრისები სტომატოლოგიურ ბორმანქანებში გამოსაყენებლად

—

9018 49 900 00

– – – დანარჩენი

—

9018 50

– ოფთალმოლოგიური ინსრტრუმენტები და მოწყობილობები, დანარჩენი:

9018 50 100 00

– – არაოპტიკური

—

9018 50 900 00

– – ოპტიკური

—

9018 90

– ინსტრუმენტები და მოწყობილობები დანარჩენი:

9018 90 100 00

– – სისხლის წნევის საზომი ინსტრუმენტები და მოწყობილობები

—

9018 90 200 00

– – ენდოსკოპები

—

9018 90 300 00

– – ჰემოდიალიზური მოწყობილობები (ხელოვნური თირკმლები, ხელოვნური თირკმლის აპარატები და
დიალიზატორები)

—

9018 90 400 00

– – დიათერმიული მოწყობილობები

—

9018 90 500 00

– – ტრანსფუზიური და ინფუზიური აპარატურა

—

9018 90 600 00

– – აპარატურა და მოწყობილობები ანესთეზიისათვის

—

9018 90 750 00

– – აპარატურა ნერვული სტიმულირებისათვის

—

9018 90 840 00

– – დანარჩენი

—

მოწყობილობები მექანოთერაპიისათვის; მასაჟის აპარატები; აპარატურა უნარის განმსაზღვრელი
9019

ფსიქოლოგიური ტესტებისათვის; აპარატურა ოზონური, ჟანგბადის და აეროზოლური თერაპიისათვის,
აპარატურა ხელოვნური სუნთქვისათვისა ან სხვა სასუნთქი თერაპიული აპარატურა:

9019 10

–

აპარატურა

მექანოთერაპიისათვის;

მასაჟის

აპარატები;

აპარატურა

უნარის

განმსაზღვრელი

ფსიქოლოგიური ტესტებისათვის:

9019 10 100 00

– – ვიბრომასაჟის ელექტრული აპარატები

—

9019 10 900 00

– – დანარჩენი

—

9019 20 000 00
9020 00 00

– ოზონური, ჟანგბადისა და აეროზოლური თერაპიის, ხელოვნური სუნთქვის აპარატურა ან დანარჩენი
სასუნთქი თერაპიული აპარატურა

—

მოწყობილობები სასუნთქი დანარჩენი და აირის ნიღბები, გარდა მექანიკური დეტალებისა და საცვლელი
ფილტრების გარეშე დამცავი ნიღბებისა:

9020 00 000 10

– სასუნთქი მოწყობილობები და აირის ნიღბები (მათი ნაწილების გარდა), სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

9020 00 000 90

– დანარჩენი

—

სამარჯვები ორთოპედიული, ყავარჯნების, ქირურგიული ღვედებისა და არტახების ჩათვლით; სალტეები
9021

და მოტეხილობის სამკურნალო დანარჩენი სამარჯვები; სხეულის ხელოვნური ნაწილები; სმენის
აპარატები და დანარჩენი სამარჯვები, სატარებელი სხეულზე, თან ან ინპლანტირებული სხეულში
ორგანოს დეფექტისა ან მისი მუშაობის არაუნარიანობის კომპენსირებისათვის:

9021 10

– ორთოპედიული ან მოტეხილობის სამკურნალო სამარჯვები:

9021 10 100 00

– – ორთოპედიული სამარჯვები

—

9021 10 900 00

– – სალტეები და მოტეხილობის სამკურნალო დანარჩენი სამარჯვები

—

– ხელოვნური კბილები და სტომატოლოგიური შემაერთებელი დეტალები:
9021 21

– – ხელოვნური კბილები:

9021 21 100 00

– – – პლასტმასისაგან

100 ცალი

9021 21 900 00

– – – სხვა მასალებისაგან

100 ცალი

9021 29 000 00

– – დანარჩენი

—

– სხეულის ხელოვნური ნაწილები, დანარჩენი:
9021 31 000 00

– – სახსრები ხელოვნური

9021 39

– – დანარჩენი:

9021 39 100 00

– – – თვალის პროტეზები

—

9021 39 900 00

– – – დანარჩენი

—

9021 40 000 00

– სმენის აპარატები, ნაწილებისა და საკუთნოების გარდა

ცალი

9021 50 000 00

– კარდიოსტიმულატორები, ნაწილებისა და საკუთნოების გარდა

ცალი

9021 90

– დანარჩენი:

9021 90 100 00

– – სმენის აპარატების ნაწილები და საკუთნოები

—

9021 90 900 00

– – დანარჩენი

—

აპარატურა,
9022

—

დაფუძნებული

განკუთვნილი

ან

არა

რენტგენული,

სამედიცინო,

ალფა-,

ბეტა-

ქირურგიული,

ან

გამა-გამოსხივების

სტომატოლოგიური

ან

გამოყენებაზე,
ვეტერინარული

გამოყენებისათვის, რენტგენოგრაფიული ან რადიოთერაპიული აპარატურის, რენტგენის მილაკებისა და

რენტგენული გამოსხივების დანარჩენი გენერატორების, მაღალი ძაბვის გენერატორების, მართვის
დაფებისა და პულტების, ეკრანების, გამოსაკვლევი ან სამკურნალო მაგიდების, სავარძლებისა და
ანალოგიური ნაწარმის ჩათვლით:
– აპარატურა, დაფუძნებული რენტგენული გამოსხივების გამოყენებაზე, განკუთვნილი ან არა
სამედიცინო,

ქირურგიული,

სტომატოლოგიური

ან

ვეტერინარული

გამოყენებისათვის,

რენტგენოგრაფიული ან რადიოთერაპიული აპარატურის ჩათვლით:
9022 12 000 00

– – კომპიუტერული ტომოგრაფები

ცალი

9022 13 000 00

– – სტომატოლოგიაში გამოსაყენებელი, დანარჩენი

ცალი

9022 14 000 00

– – სამედიცინო, ქირურგიული ან ვეტერინარული გამოყენებისათვის, დანარჩენი

ცალი

9022 19 000 00

– – დანარჩენი

ცალი

– აპარატურა, დაფუძნებული ალფა-, ბეტა- ან გამა-გამოსხივების გამოყენებაზე, განკუთვნილი ან არა
სამედიცინო,

ქირურგიული,

სტომატოლოგიური

ან

ვეტერინარული

გამოყენებისათვის,

რენტგენოგრაფიული ან რადიოთერაპიული აპარატურის ჩათვლით:
9022 21 000 00

– – აპარატურა სამედიცინო, ქირურგიული, სტომატოლოგიური ან ვეტერინარული გამოყენებისათვის

ცალი

9022 29 000 00

– – სხვა გამოყენებისათვის

ცალი

9022 30 000 00

– რენტგენის მილაკები

ცალი

9022 90

– დანარჩენი, ნაწილებისა და საკუთნოების ჩათვლით:

9022 90 200 00
9022 90 800 00
9023 00

–

–

ნაწილები

და

საკუთვნოები

რენტგენულ

გამოსხივების

გამოყენებაზე

დაფუძვნებული

აპარატურისთვის
– – დანარჩენი

—
—

ხელსაწყოები, აპარატურა და მოდელები, განკუთვნილი დემონსტრაციული მიზნებისათვის (მაგალითად,
სწავლებისა ან ექსპონირების დროს), სხვა გამოყენებისათვის უვარგისი:

9023 00 100 00

– გამოსაყენებელი ფიზიკის, ქიმიის ან ტექნიკური მეცნიერებების შესწავლის დროს

—

9023 00 800 00

– დანარჩენი

—

მანქანები და მოწყობილობები (მაგალითად, ლითონის, მერქნის, ტექსტილის მასალების, ქაღალდის,
9024

პლასტმასის) სისალეზე, შეკუმშვაზე, დრეკადობაზე ან სიმტკიცეზე ან მასალების სხვა მექანიკური
თვისებების გამოსაცდელად:

9024 10

– მანქანები და მოწყობილობები ლითონების გამოსაცდელად:

9024 10 200 00

– – უნივერსალური ან გაჭიმვაზე გამოსაცდელი

—

9024 10 400 00

– – სისალეზე გამოსაცდელი

—

9024 10 800 00

– – დანარჩენი

—

9024 80

– მანქანები და მოწყობილობები დანარჩენი:
– – ელექტრული:

9024 80 110 00

– – – ტექსტილის მასალების, ქაღალდისა ან მუყაოს გამოსაცდელი

—

9024 80 190 00

– – – დანარჩენი

—

9024 80 900 00

– – დანარჩენი

—

9024 90 000 00

– ნაწილები და საკუთნოები
არეომეტრები

9025

და

ანალოგიური

—
ხელსაწყოები,

მოქმედი

სითხეში

ჩაძირვისას,

თერმომეტრები,

პირომეტრები, ბარომეტრები, ჰიგრომეტრები და პსიქრომეტრები, ჩამწერი მოწყობილობითა ან ჩამწერი
მოწყობილობის გარეშე, და ამ ხელსაწყოების ნებისმიერი კომბინაციები:
– თერმომეტრები და პირომეტრები, სხვა ხელსაწყოებთან გაუერთიანებელი:

9025 11

– – სითხიანი, პირდაპირი ამოკითხვის:

9025 11 001 00

– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

9025 11 200 00

– – – თერმომეტრები საავადმყოფო ან ვეტერინარული

ცალი

9025 11 800 00

– – – დანარჩენი

ცალი

9025 19

– – დანარჩენი:

9025 19 001 00

– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

9025 19 200 00

– – – ელექტრონული

ცალი

9025 19 800 00

– – – დანარჩენი

ცალი

9025 80

– საზომი ხელსაწყოები, დანარჩენი:

9025 80 001 00

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

9025 80 200 00

– – ბარომეტრები, სხვა საზომ ხელსაწყოებთან გაუერთიანებელი

ცალი

– – დანარჩენი:
9025 80 400 00

– – – ელექტრონული

—

9025 80 800 00

– – – დანარჩენი

—

9025 90 00

– ნაწილები და საკუთნოები:

9025 90 001 00

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

9025 90 009 00

– – დანარჩენი

—

ხელსაწყოები და აპარატურა სითხეებისა ან აირების ხარჯვის, დონის, წნევისა ან სხვა ცვლადი
9026

მახასიათებლების გაზომვისა ან კონტროლისათვის (მაგალითად, ხარჯმზომები, დონის მაჩვენებლები,
მონომეტრები, თბომზომები), 9014, 9015, 9028 ან 9032 სასაქონლო პოზიციების ხელსაწყოებისა და
აპარატურის გარდა:

9026 10

– სითხეების დონისა ან ხარჯვის საზომი ან საკონტროლო:

9026 10 001 00

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

– – ელექტრონული:
9026 10 210 00

– – – ხარჯსაზომები

ცალი

9026 10 290 00

– – – დანარჩენი

ცალი

– – დანარჩენი:
9026 10 810 00

– – – ხარჯსაზომები

ცალი

9026 10 890 00

– – – დანარჩენი

ცალი

9026 20

– წნევის საზომად ან კონტროლისათვის:

9026 20 001 00

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

9026 20 200 00

– – ელექტრონული

ცალი

– – დანარჩენი:
9026 20 400 00

– – – მანომეტრები სპირალითა ან ლითონის დიაფრაგმით

ცალი

9026 20 800 00

– – – დანარჩენი

ცალი

9026 80

– ხელსაწყოები ან აპარატურა, დანარჩენი:

9026 80 001 00

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

9026 80 200 00

– – ელექტრონული

—

9026 80 800 00

– – დანარჩენი

—

9026 90 00

– ნაწილები და საკუთნოები:

9026 90 001 00

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

9026 90 009 00

– – დანარჩენი

—

ხელსაწყოები და აპარატურა ფიზიკური ან ქიმიური ანალიზისათვის (მაგალითად, პოლარიმეტრები,
რეფრაქტომეტრები, სპექტრომეტრები, აირ- ან კვამლანალიზატორები); სიბლანტის, ფორიანობის,
9027

გაფართოების, ზედაპირული დაჭიმულობის საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები და აპარატები ან
ანალოგიური; სითბოს, ხმისა ან სინათლის რაოდენობის საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები და
აპარატები (ექსპონომეტრების ჩათვლით); მიკროტომები:

9027 10

– აირ- ან კვამლანალიზატორები:

9027 10 100 00

– – ელექტრონული

ცალი

9027 10 900 00

– – დანარჩენი

ცალი

9027 20 000 00

– ქრომატოგრაფები და ხელსაწყოები ელექტროფორეზისათვის

9027 30 000 00
9027 50 000 00

– სპექტრომეტრები, სპექტროფოტომეტრები და სპექტოგრაფები, დაფუძნებული ოპტიკური გამოსხივების
(ულტრაიისფერის, სპექტრის ხილული ნაწილის, ინფრაწითელის) მოქმედებაზე
– ხელსაწყოები და აპარატურა, დაფუძნებული ოპტიკური გამოსხივების (ულტრაიისფერის, სპექტრის
ხილული ნაწილის, ინფრაწითელის) მოქმედებაზე, დანარჩენი

9027 80

– ხელსაწყოები და აპარატურა დანარჩენი:

9027 80 050 00

– – ექსპონომეტრები
– – დანარჩენი:

—
—
—

—

– – – ელექტრონული:
9027 80 110 00

– – – – pH-მეტრები, rH-მეტრები და ელექტროგამტარიანობის საზომი დანარჩენი აპარატურა

—

– – – – აპარატურა, თხევადკრისტალური მოწყობილობების ნახევრადგამტარიანი მასალებისა ან
9027 80 130 00

ფუძეშრეების, ან ნახევრადგამტარიანი ფირფიტებისა ან თხევადკრისტალური მოწყობილობების
დამზადების

პროცესში

დატანებული

მაიზოლირებელი

და

გამტარი

შრეების

ფიზიკური

—

მაზასიათებლების გაზომვისათვის
9027 80 170 00

– – – – დანარჩენი

—

– – – დანარჩენი:
9027 80 910 00

– – – – ვისკოზიმეტრები, ფორიანობის და გაფართოების საზომი ხელსაწყოები

—

9027 80 990 00

– – – – დანარჩენი

—

9027 90

– მიკროტომები; ნაწილები და საკუთნოები:

9027 90 100 00

– – მიკროტომები

ცალი

– – ნაწილები და საკუთნოები:
9027 90 500 00

– – – 9027 20 – 9027 80 სუბპოზიციების აპარატურის

—

9027 90 800 00

– – – მიკროტომებისა ან აირ- ან კვამლანალიზატორების

—

9028

აირის, სითხისა ან ელექტროენერგიის მიწოდებისა ან წარმოების მრიცხველები, დამაკალიბრებელის
ჩათვლით:

9028 10 000 00

– აირის მრიცხველები

ცალი

9028 20 000 00

– სითხის მრიცხველები

ცალი

9028 30

– ელექტროენერგიის მრიცხველები:
– – ცვლადი დენისა:

9028 30 110 00

– – – ერთფაზიანი

ცალი

9028 30 190 00

– – – მრავალფაზიანი

ცალი

9028 30 900 00

– – დანარჩენი

ცალი

9028 90

– ნაწილები და საკუთნოები:

9028 90 100 00

– – ელექტროენერგიის მრიცხველებისათვის

—

9028 90 900 00

– – დანარჩენი

—

ბრუნთა რიცხვის მრიცხველები, პროდუქციის რაოდენობის მრიცხველები, ტაქსომეტრები, მილებში
9029

გავლილი მანძილის მრიცხველები, ბიჯმზომები და ანალოგიური ხელსაწყოები; სპიდომეტრები და
ტახომეტრები, 9014 ან 9015 სასაქონლო პოზიციის ხელსაწყოებისა და ინსტრუმენტების გარდა;
სტრობოსკოპები:

9029 10 00

– ბრუნთა რიცხვის მრიცხველები, პროდუქციის რაოდენობის მრიცხველები, ტაქსომეტრები, მილებში
გავლილი მანძილის მრიცხველები, ბიჯმზომები და ანალოგიური ხელსაწყოები:

9029 10 001 00

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

9029 10 009 00

– – დანარჩენი

—

9029 20

– სპიდომეტრები და ტახომეტრები; სტრობოსკოპები:
– – სპიდომეტრები და ტახომეტრები:

9029 20 001 00

– – – ბრუნთა რიცხვის მრიცხველები ელექტრული ან ელექტრონული, სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

9029 20 310 00

– – – სპიდომეტრები მიწისზედა სატრანსპორტო საშუალებებისათვის

—

9029 20 380 00

– – – დანარჩენი

—

9029 20 900 00

– – სტრობოსკოპები

—

9029 90 00

– ნაწილები და საკუთნოები:

9029 90 001 00

– – ბრუნთა რიცხვის მრიცხველების, სპიდომეტრებისა და ტახომეტრების, სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

9029 90 009 00

– – დანარჩენი

—

ოსცილოსკოპები, სპექტრის ანალიზატორები, დანარჩენი ხელსაწყოები და აპარატურა ელექტრული
9030

სიდიდეების საზომად და კონტროლისათვის, 9028 სასაქონლო პოზიციის საზომი ხელსაწყოების გარდა;
ხელსაწყოები და აპარატურა ალფა-, ბეტა-, გამა-, რენტგენის, კოსმოსური ან დანარჩენი მაიონებელი
გამოსხივების გამოვლენის ან გაზომვისათვის:

9030 10 00

– ხელსაწყოები და აპარატურა მაიონებელი გამოსხივების გამოვლენისა ან გაზომვისათვის:

9030 10 001 00

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

9030 10 009 00

– – დანარჩენი

9030 20 00

– ოსცილოსკოპები და ოსცილოგრაფები:

9030 20 001 00

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

9030 20 009 00

– – დანარჩენი

—

—

– ხელსაწყოები და აპარატურა, ძაბვის, დენის ძალის, წინაღობისა ან სიმძლავრის გაზომვისა ან
კონტროლისათვის, დანარჩენი:
9030 31 00

– – ხელსაწყოები საზომი უნივერსალური, ჩამწერი მოწყობილობების გარეშე:

9030 31 001 00

– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

9030 31 009 00

– – – დანარჩენი

—

9030 32 00

– – ხელსაწყოები საზომი უნივერსალური, ჩამწერი მოწყობილობებით:

9030 32 001 00

– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

9030 32 009 00

– – – დანარჩენი

—

9030 33

– – ჩამწერი მოწყობილობების გარეშე, დანარჩენი:

9030 33 001 00

– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

9030 33 200 00

– – – წინაღობის საზომი ხელსაწყოები

—

– – – დანარჩენი:
9030 33 300 00

– – – – ელექტრონული

—

9030 33 800 00

– – – – დანარჩენი

—

9030 39 00

– – ჩამწერი მოწყობილობებით, დანარჩენი:

9030 39 001 00

– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

9030 39 009 00

– – – დანარჩენი

—

– ხელსაწყოები და აპარატურა, სპეციალურად განკუთვნილი ტელეკომუნიკაციებისათვის, დანარჩენი
9030 40 00

(მაგალითად,

ჯვარედინი

დაბრკოლებების,

გაძლიერების

კოეფიციენტების,

დამახინჯების

კოეფიციენტების გამზომები, ფსოფომეტრები):
9030 40 001 00

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

9030 40 009 00

– – დანარჩენი

—

– ხელსაწყოები და აპარატურა დანარჩენი:
9030 82 000 00

– – ნახევრადგამტარიანი ფირფიტებისა ან ხელსაწყოების გაზომვისა ან შემოწმებისათვის

9030 84 00

– – ჩამწერი მოწყობილობებით, დანარჩენი:

9030 84 001 00

– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

9030 84 009 00

– – – დანარჩენი

—

9030 89

– – დანარჩენი:

9030 89 001 00

– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

9030 89 300 00

– – – ელექტრონული

—

9030 89 900 00

– – – დანარჩენი

—

9030 90 00

– ნაწილები და საკუთნოები:

9030 90 001 00

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

—

– – დანარჩენი:
9030 90 002 00

– – – 9030 82 000 00 ქვესუბპოზიციის აპარატურისათვის

—

9030 90 008 00

– – – დანარჩენი

—

9031

საზომი ან საკონტროლო ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები, მოცემულ ჯგუფში სხვა ადგილას
დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; პროფილის პროექტორები:

9031 10 000 00

– მაბალანსირებელი მანქანები მექანიკური ნაწილებისათვის

—

9031 20 000 00

– საცდელი სტენდები

—

– ოპტიკური ხელსაწყოები და მოწყობილობები დანარჩენი:
9031 41 000 00
9031 49

– – ნახევრადგამტარიანი ფირფიტებისა ან მოწყობილობების შემოწმებისა ან ნახევრადგამტარიანი
ხელსაწყოების წარმოებაში გამოსაყენებელი ფოტონიღბებისა ან ფოტოშაბლონების შემოწმებისათვის
– – დანარჩენი:

—

9031 49 100 00

– – – პროფილების პროექტორები

9031 49 900 00

– – – დანარჩენი

9031 80

– ხელსაწყოები, მოწყობილობები და მანქანები დანარჩენი:

9031 80 001 00

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

9031 80 200 00

– – გეომეტრიული სიდიდეების გაზომვისა ან კონტროლისათვის

—

9031 80 800 00

– – დანარჩენი

—

9031 90 00

– ნაწილები და საკუთნოები:

9031 90 001 00

ცალი
—

– – 9031 80 სუბპოზიციის ხელსაწყოების, სამარჯვებისა და მანქანებისთვის, განკუთვნილი სამოქალაქო

—

ავიაციისათვის
– – დანარჩენი:
– – – 9031 41 სუბპოზიციისა აპარატურისა ან 9031 49 სუბპოზიციის ნახევრადგამტარიანი ფირფიტების

9031 90 003 00

ნაწილაკებით

ზედაპირული

დაბინძურების

საზომი

ოპტიკური

ხელსაწყოებისა

და

—

მოწყობილობებისათვის
9031 90 008 00

– – – დანარჩენი

9032

ხელსაწყოები და მოწყობილობები ავტომატური რეგულირებისა ან მართვისათვის:

9032 10

– თერმოსტატები:

9032 10 001 00

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

9032 10 200 00

– – ელექტრონული

ცალი

9032 10 800 00

– – დანარჩენი

ცალი

9032 20 00

– მანოსტატები:

9032 20 001 00

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

9032 20 009 00

– – დანარჩენი

ცალი

—

– ხელსაწყოები და მოწყობილობები დანარჩენი:
9032 81 00

– – ჰიდრავლიკური ან პნევმატური:

9032 81 001 00

– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

9032 81 009 00

– – – დანარჩენი

—

9032 89 00

– – დანარჩენი:

9032 89 001 00

– – – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

9032 89 009 00

– – – დანარჩენი

—

9032 90 00

– ნაწილები და საკუთნოები:

9032 90 001 00

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

9032 90 009 00

– – დანარჩენი

—

9033 00

ნაწილები და საკუთნოები (მოცემულ ჯგუფში სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი) 90 ჯგუფის
მანქანების, ხელსაწყოების, ინსტრუმენტების ან აპარატურისათვის:
– შუქდიოდური ნათების (LED) შუქდიოდური მოდულები, წარმოადგენილი სინათლის წყაროს სახით,
რომლებიც შედგებიან ერთი ან რამდენიმე შუქდიოდისგან და ერთი ან რამდენიმე კონექტორისგან და

9033 00 100 00

დაყენებულია ბეჭდურ პლატაზე ან სხვა ანალოგიურ ფუძეზე და სხვა პასიურ კომპონენტებზე,

—

გაერთიანებული ან არა შერწყმულ ოპტიკურ კომპონენტებში ან დამცავ დიოდებში და გამოიყენება
თხევადკრისტალური დისპლეების (LCDs) განათებად
9033 00 900 00

– დანარჩენი

—

ჯგუფი 91
ყველა სახის საათები და მათი ნაწილები
შენიშვნები:
1. მოცემულ ჯგუფში არ ჩაირთვება:
ა) ყველა სახის საათების მინები ან საწონები (კლასიფიცირებული მასალის მიხედვით,
რომლისგანაც ისინი არიან დამზადებული);

ბ) საათის ძეწკვები (7113 ან 7117 სასაქონლო პოზიცია, კონკრეტული შემთხვევის მიხედვით);
გ) საერთო დანიშნულების ნაწილები, მითითებული XV კარის 2 შენიშვნაში, არაძვირფასი
ლითონებისაგან (კარი XV) ან ანალოგიური ნაწარმი პლასტმასებისა (ჯგუფი 39) ან ძვირფასი
ლითონებისაგან ან ძვირფასი ლითონებით მიტკეცილი სხვა ლითონებისაგან (ჩვეულებრივ
სასაქონლო პოზიცია 7115); მაგრამ, საათის ზამბარები კლასიფიცირდება, როგორც ყველა სახის
საათების ნაწილები (სასაქონლო პოზიცია 9114);
დ)

ბურთულები

ბურთულასაკისრებისათვის

(7326

ან

8482

სასაქონლო

პოზიცია,

კონკრეტული შემთხვევის მიხედვით);
ე) 8412 სასაქონლო პოზიციის ნაწარმი, კონსტრუირებული ანკერის მექანიზმის გარეშე
მუშაობისათვის;
ვ) საკისრები ბურთულოვანი (სასაქონლო პოზიცია 8482); ან
ზ) 85 ჯგუფის ნაწარმი, ჯერ კიდევ აუწყობელი ერთად ან სხვა კომპონენტებთან საათის
მექანიზმებში ან ისეთ ნაკეთობებში, რომლებიც განკუთვნილია მხოლოდ ან ძირითადად ასეთი
მექანიზმების ნაწილებად გამოყენებისათვის (ჯგუფი 85).
2. 9101 სასაქონლო პოზიციაში ჩაირთვება მხოლოდ ზედ ან თან სატარებელი საათები
კორპუსით, რომელიც მთლიანად დამზადებულია ძვირფასი ლითონებისაგან, ან ძვირფასი
ლითონებით მიტკეცილი ლითონებისაგან, ან იგივე მასალებისაგან 7101–7104 სასაქონლო პოზიციის
ბუნებრივ ან კულტივირებულ მარგალიტთან, ძვირფას ან ნახევრადძვირფას (ბუნებრივ, სინთეზურ
ან რეკონსტრუირებულ) ქვებთან შეხამებით. ზედ ან თან სატარებლად განკუთვნილი საათები,
არაძვირფასი ლითონების კორპუსებით, ინკრუსტირებული ძვირფასი ლითონებით, ჩაირთვება
9102 სასაქონლო პოზიციაში.
3. მოცემულ ჯგუფში ტერმინი ,,საათის მექანიზმები ზედ ან თან სატარებელი საათებისათვის’’
აღნიშნავს მოწყობილობებს, რომელთა მუშაობა რეგულირდება ბალანს-სპირალის სისტემით,
კვარცის ოსცილატორითა ან დროის ინტერვალების განმსაზღვრელი ნებისმიერი სხვა სისტემით,
ინდიკატორითა ან სისტემით, რომელშიც შეიძლება ჩართული იყოს მექანიკური ინდიკატორი.
საათის ასეთი მექანიზმების სისქე უნდა იყოს არა უმეტეს 12 მმ-ისა, ხოლო მათი სიგანე, სიგრძე ან
დიამეტრი არა უმეტეს 50 მმ-ისა.
4. საათის მექანიზმები და სხვა ნაწილები, განკუთვნილი ყველა სახის საათებში ან დანარჩენი
ნაკეთობებში (მაგალითად, პრეციზიულ ინსტრუმენტებში) გამოსაყენებლად, ჩაირთვება მოცემულ
ჯგუფში, გარდა 1 შენიშვნაში მითითებული შემთხვევებისა.
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

საათები მაჯის, ჯიბისა და დანარჩენი, განკუთვნილი ზედ ან თან სატარებლად, წამსაზომების ჩათვლით,
9101

ძვირფასი ლითონებისაგან ან ძვირფასი ლითონებით მიტკეცილი ლითონებისაგან დამზადებული
კორპუსით:
– მაჯის საათები, ელექტრობით მოსაყვანი მოქმედებაში, ჩადგმული წამსაზომით ან მის გარეშე:

9101 11 000 00

– – მხოლოდ მექანიკური ინდიკაციით

ცალი

9101 19 000 00

– – დანარჩენი

ცალი

– მაჯის საათები დანარჩენი, ჩადგმული წამსაზომით ან მის გარეშე, დანარჩენი:
9101 21 000 00

– – ავტომატური მომართვით

ცალი

9101 29 000 00

– – დანარჩენი

ცალი

– დანარჩენი:
9101 91 000 00

– – ელექტრობით მოსაყვანი მოქმედებაში

ცალი

9101 99 000 00

– – დანარჩენი

ცალი

9102

საათები მაჯის, ჯიბის და დანარჩენი, განკუთვნილი ზედ ან თან სატარებლად, წამსაზომების ჩათვლით,
გარდა 9101 სასაქონლო პოზიციის საათებისა და წამსაზომებისა:
– მაჯის საათები ელექტრობით მოსაყვანი მოქმედებაში, ჩადგმული წამსაზომით ან მის გარეშე:

9102 11 000 00

– – მხოლოდ მექანიკური ინდიკაციით

ცალი

9102 12 000 00

– – მხოლოდ ოპტიკურ-ელექტრონული ინდიკაციით

ცალი

9102 19 000 00

– – დანარჩენი

ცალი

– მაჯის საათები დანარჩენი, ჩადგმული წამსაზომით ან მის გარეშე, დანარჩენი:
9102 21 000 00

– – ავტომატური მომართვით

ცალი

9102 29 000 00

– – დანარჩენი

ცალი

– დანარჩენი:
9102 91 000 00

– – ელექტრობით მოსაყვანი მოქმედებაში

ცალი

9102 99 000 00

– – დანარჩენი

ცალი

9103

საათები, ზედ ან თან სატარებლად არ განუკუთვნელი, საათის მექანიზმებით ზედ ან თან სატარებლად
განკუთვნილი საათებისათვის, გარდა 9104 სასაქონლო პოზიციის საათებისა:

9103 10 000 00

– ელექტრობით მოსაყვანი მოქმედებაში

ცალი

9103 90 000 00

– დანარჩენი

ცალი

9104 00 00

საათები, დასაყენებელი ხელსაწყოების დაფებზე, და ანალოგიური საათები მიწისზედა სატრანსპორტო
საშუალებების, საფრენი აპარატების, კოსმოსური აპარატებისა ან გემებისათვის:

9104 00 001 00

– სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

9104 00 009 00

– დანარჩენი

ცალი

9105

საათები რომლებიც არ არის გაკუთვნილი თან სატარებლად, დანარჩენი:
– მაღვიძარები:

9105 11 000 00

– – ელექტრობით მოსაყვანი მოქმედებაში

ცალი

9105 19 000 00

– – დანარჩენი

ცალი

– კედლის საათები:
9105 21 000 00

– – ელექტრობით მოსაყვანი მოქმედებაში

ცალი

9105 29 000 00

– – დანარჩენი

ცალი

– დანარჩენი:
9105 91 000 00

– – ელექტრობით მოსაყვანი მოქმედებაში

ცალი

9105 99 000 00

– – დანარჩენი

ცალი

აპარატურა დღე-ღამის დროის რეგისტრაციისათვის და აპარატურა დროის ინტერვალების გაზომვის,
9106

რეგისტრაციისა ან რაიმე ხერხით ინდიკაციისათვის, ნებისმიერი საათის მექანიზმითა ან სინქრონული
ძრავით (მაგალითად, დროის რეგისტრატორები, დროის ჩამწერი მოწყობილობები):

9106 10 000 00

– დროის რეგისტრატორები, დროის ჩამწერი მოწყობილობები

ცალი

9106 90 000 00

– დანარჩენი

ცალი

9107 00 000 00

დროის გადამრთველები ნებისმიერი სახის საათის მექანიზმებითა ან სინქრონული ძრავით

ცალი

9108

საათის მექანიზმები ზედ ან თან სატარებლად განკუთვნილი საათებისათვის, დაკომპლექტებული და
აწყობილი:
– ელექტრობით მოსაყვანი მოქმედებაში:

9108 11 000 00

– – მხოლოდ მექანიკური ინდიკაციითა ან მექანიკური ინდიკატორის დაყენების მოწყობილობით

ცალი

9108 12 000 00

– – მხოლოდ ოპტიკურ-ელექტრონული ინდიკაციით

ცალი

9108 19 000 00

– – დანარჩენი

ცალი

9108 20 000 00

– ავტომატური მომართვით

ცალი

9108 90 000 00

– დანარჩენი

ცალი

9109

მექანიზმები საათებისათვის, რომლებიც არ არიან

განუკუთვნელი ზედ ან თან სატარებლად,

დაკომპლექტებული და აწყობილი:

9109 10 00

– ელექტრობით მოსაყვანი მოქმედებაში:

9109 10 001 00

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

9109 10 009 00

– – დანარჩენი

ცალი

9109 90 00

– დანარჩენი:

9109 90 001 00

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

ცალი

9109 90 009 00

– – დანარჩენი

ცალი

დაკომპლექტებული საათის მექანიზმები, აუწყობელი ან ნაწილობრივ აწყობილი (საათის მექანიზმების
9110

კომპლექტები); დაუკომპლექტებელი საათის მექანიზმები, აწყობილი; საათის მექანიზმები, წინასწარ
უხეშად აწყობილი:
– ზედ ან თან სატარებლად განკუთვნილი საათებისათვის:
– – დაკომპლექტებული საათის მექანიზმები, აუწყობელი ან ნაწილობრივ აწყობილი (საათის

9110 11

მექანიზმების კომპლექტები):

9110 11 100 00

– – – ბალანს-სპირალის სისტემით

ცალი

9110 11 900 00

– – – დანარჩენი

ცალი

9110 12 000 00

– – საათის მექანიზმები, დაუკომპლექტებელი, აწყობილი

—

9110 19 000 00

– – საათის მექანიზმები, წინასწარ უხეშად აწყობილი

—

9110 90 000 00

– დანარჩენი

—

9111

საათის კორპუსები, ზედ ან თან სატარებლად განკუთვნილი საათებისათვის და მათი ნაწილები:

9111 10 000 00

– კორპუსები ძვირფასი ლითონისა ან ძვირფასი ლითონით მიტკეცილი ლითონისაგან

9111 20 000 00

ცალი

– კორპუსები არაძვირფასი ლითონისაგან, მათ შორის გალვანური მეთოდით მოვერცხლილი ან
მოოქრული

9111 80 000 00

– კორპუსები დანარჩენი

9111 90 000 00

– ნაწილები

ცალი
ცალი
—

საათის კორპუსები, ზედ ან თან სატარებლად განუკუთვნელი საათებისათვის და ანალოგიური კორპუსები

9112

მოცემული ჯგუფის სხვა ნაწარმისათვის, და მათი ნაწილები:

9112 20 000 00

– კორპუსები

9112 90 000 00

– ნაწილები

ცალი
—

თასმები, ლენტები და ბრასლეტები ზედ ან თან სატარებლად განკუთვნილი საათებისათვის და მათი

9113

ნაწილები:

9113 10

– ძვირფასი ლითონისა ან ძვირფასი ლითონით მიტკეცილი ლითონისაგან:

9113 10 100 00

– – ძვირფასი ლითონისაგან

—

9113 10 900 00

– – ძვირფასი ლითონით მიტკეცილი ლითონისაგან

—

9113 20 000 00

– არაძვირფასი ლითონისაგან, მათ შორის გალვანური მეთოდით მოვერცხლილი ან მოოქრული

—

9113 90 000 00

– დანარჩენი

—

9114

ყველა სახის საათების ნაწილები დანარჩენი:

9114 10 000 00

– ზამბარები, ბეწვა ზამბარების ჩათვლით

—

9114 30 000 00

– ციფერბლატები

—

9114 40 000 00

– პლატინები და ხიდები

—

9114 90 000 00

– დანარჩენი

—

ჯგუფი 92
მუსიკალური ინსტრუმენტები; მათი ნაწილები და საკუთნოები
შენიშვნები:
1. მოცემულ ჯგუფში არ ჩაირთვება:
ა) საერთო დანიშნულების ნაწილები არაძვირფასი ლითონებისაგან (კარი XV), მითითებული
XV კარის 2 შენიშვნაში, ან ანალოგიური საქონელი პლასტმასებისაგან (ჯგუფი 39);
ბ)

მიკროფონები,

გამაძლიერებლები,

ხმამაღლამოლაპარაკეები,

თავის

ტელეფონები,

გადამრთველები, სტრობოსკოპები და 85 ან 90 ჯგუფის დანარჩენი დამხმარე მოწყობილობა ან
აპარატურა,

განკუთვნილი

მოცემულ

ჯგუფში

შესულ

ინსტრუმენტებთან

ერთობლივი

გამოყენებისათვის, მაგრამ გაერთიანებისა ან ამ ინსტრუმენტებთან ერთ კორპუსში მოთავსების
გარეშე;
გ) სათამაშო ინსტრუმენტები და აპარატურა (სასაქონლო პოზიცია 9503);
დ) მუსიკალური ინსტრუმენტების გასაწმენდი ჯაგრისები (სასაქონლო პოზიცია 9603), ან
მონოსაყრდენები, ორფეხები, სამფეხები და ანალოგიური ნაწარმი (9620 სასაქონლო პოზიცია); ან
ე) საკოლექციო ნივთები ან ანტიკვარიატი (სასაქონლო პოზიცია 9705 ან 9706).
2.

სადირიჟორო

ხემები

და

ჯოხები

და

დანარჩენი

ანალოგიური

სამარჯვები,

გამოსაყენებელები 9202 ან 9206 სასაქონლო პოზიციის მუსიკალურ ინსტრუმენტებზე დასაკრავად,
წარმოდგენილი ასეთ ინსტრუმენტებთან საჭირო რაოდენობით და, ცხადია, განკუთვნილი მათთან
გამოსაყენებლად, ჩაირთვება იმავე სასაქონლო პოზიციებში, რაც შესაბამისი ინსტრუმენტები.
9209 სასაქონლო პოზიციის ბარათები, დისკოები და ლილვაკები, წარმოდგენილი მუსიკალურ
ინსტრუმენტებთან

ერთად,

ითვლებიან

დამოუკიდებელ

ნაკეთობებად,

რომლებიც

არ

წარმოადგენენ აღნიშნული ინსტრუმენტების შემადგენელ ნაწილებს.
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

9201

ფორტეპიანოები, ავტომატურის ჩათვლით; კლავესინები და დანარჩენი კლავიშიანი სიმებიანი
ინსტრუმენტები:

9201 10

– პიანინოები:

9201 10 100 00

– – ახალი

ცალი

9201 10 900 00

– – ნახმარი

ცალი

9201 20 000 00

– როიალები

ცალი

9201 90 000 00

– დანარჩენი

—

9202

ინსტრუმენტები მუსიკალური სიმებიანი დანარჩენი (მაგალითად, გიტარები, ვიოლინოები, არფები):

9202 10

– ხემიანი:

9202 10 100 00

– – ვიოლინოები

ცალი

9202 10 900 00

– – დანარჩენი

ცალი

9202 90

– დანარჩენი:

9202 90 300 00

– – გიტარები

ცალი

9202 90 800 00

– – დანარჩენი

ცალი

[9203]
[9204]
9205

მუსიკალური ინსტრუმენტები სასულე (მაგალითად, კლარნეტები, საყვირები, აკორდეონები, ორღანები,
სტვირები), გარდა მექანიკური არღნებისა და ,,ბაზრობის ორღანების":

9205 10 000 00

– სასულე ინსტრუმენტები ,,სპილენძის’’

9205 90

– დანარჩენი:

9205 90 100 00

– – აკორდეონები და ანალოგიური ინსტრუმენტები

ცალი

9205 90 300 00

– – ტუჩის გარმონები

ცალი

9205 90 500 00
9205 90 900 00
9206 00 000 00
9207

ცალი

– – კლავიშიანი ორღანები მილებით; ფისგარმონიები და ანალოგიური ინსტრუმენტები მეტალის
თავისუფალი ენებით
– – დანარჩენი
მუსიკალური

—
—

ინსტრუმენტები

დასარტყამი

(მაგალითად,

დოლები,

ქსილოფონები,

თეფშები,

კასტანეტები, მარაკასები)

—

მუსიკალური ინსტრუმენტები, რომლებშიც ხმა იწარმოება ან ძლიერდება ელექტრობის საშუალებით
(მაგალითად, ორგანები, გიტარები, აკორდეონები):

9207 10

– კლავიშიანი ინსტრუმენტები, აკორდეონების გარდა:

9207 10 100 00

– – ორგანები

ცალი

9207 10 300 00

– – ციფრული ფორტეპიანოები

ცალი

9207 10 500 00

– – სინთეზატორები

ცალი

9207 10 800 00

– – დანარჩენი

9207 90

– დანარჩენი:

9207 90 100 00

– – გიტარები

ცალი

9207 90 900 00

– – დანარჩენი

—

—

მუსიკალური ზარდახშები, ბაზრობების ორგანები, მექანიკური არღნები, მექანიკური მომღერალი
ფრინველები, მუსიკალური ხერხები და მუსიკალური ინსტრუმენტები, სხვა ადგილას დაუსახელებელი

9208

ან ჩაურთველი, დანარჩენი; ყველა სახის მანკები; სასტვენები, ბუკები და სასულე სასიგნალო
ინსტრუმენტები დანარჩენი:

9208 10 000 00

– მუსიკალური ზარდახშები

ცალი

9208 90 000 00

– დანარჩენი

ცალი

მუსიკალური ინსტრუმენტების ნაწილები (მაგალითად, მუსიკალური ზარდახშების მექანიზმები) და
9209

საკუთნოები (მაგალითად, მექანიკური ინსტრუმენტების ბარათები, დისკოები და ლილვაკები); ბგერის
ფიქსირებული სიმაღლის მქონე ყველა სახის მეტრონომები, კამერტონები და საყვირები:

9209 30 000 00

– მუსიკალური ინსტრუმენტების სიმები

—

– დანარჩენი:
9209 91 000 00

– – ფორტეპიანოს ნაწილები და საკუთნოები

—

9209 92 000 00

– – 9202 სასაქონლო პოზიციის მუსიკალური ინსტრუმენტების ნაწილები და საკუთნოები

—

9209 94 000 00

– – 9207 სასაქონლო პოზიციის მუსიკალური ინსტრუმენტების ნაწილები და საკუთნოები

—

9209 99

– – დანარჩენი:

9209 99 200 00

– – – 9205 სასაქონლო პოზიციის მუსიკალური ინსტრუმენტების ნაწილები და საკუთნოები

—

– – – დანარჩენი:
9209 99 400 00

– – – – მეტრონომები, კამერტონები და საყვირები, ბგერის ფიქსირებული სიმაღლის მქონე

—

9209 99 500 00

– – – – მუსიკალური ზარდახშების მექანიზმები

—

9209 99 700 00

– – – – დანარჩენი

—

კარი XIX
იარაღი და საბრძოლო მასალები; მათი ნაწილები და საკუთნოები
ჯგუფი 93
იარაღი და საბრძოლო მასალები; მათი ნაწილები და საკუთნოები
შენიშვნები:
1. მოცემულ ჯგუფში არ ჩაირთვება:
ა) 36 ჯგუფის საქონელი (მაგალითად, დარტყმითი კაფსულები, დეტონატორები, სასიგნალო
შუშხუნები);
ბ) საერთო დანიშნულების ნაწილები არაძვირფასი ლითონებისაგან, მითითებული XV კარის
2 შენიშვნაში, ან პლასტმასის ანალოგიური ნაწილები (ჯგუფი 39);
გ) საბრძოლო თვითმავალი დაჯავშნული სატრანსპორტო საშუალებები (სასაქონლო პოზიცია
8710);
დ) ტელესკოპური სამიზნები ან იარაღთან გამოსაყენებელი სხვა ოპტიკური მოწყობილობები,
თუ ისინი არ არიან დაყენებული ცეცხლსასროლ იარაღზე ან არ არიან წარმოდგენილი
ცეცხლსასროლ იარაღთან, რომელზეც ისინი უნდა იყვნენ დაყენებული (ჯგუფი 90);
ე) მშვილდები, ისრები, საფარიკაო რაპირები ან სათამაშო იარაღი (ჯგუფი 95); ან
ვ) საკოლექციო საგნები ან ანტიკვარიატი (სასაქონლო პოზიცია 9705 ან 9706).

2. 9306 სასაქონლო პოზიციაში მითითება ,,ნაწილებზე’’ არ ვრცელდება 8526 სასაქონლო
პოზიციის რადიო- და რადიოლოკაციურ აპარატურაზე.
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

9301
9301 10 000 00
9301 20 000 00

სამხედრო-საბრძოლო იარაღი , გარდა რევოლვერების, პისტოლეტებისა და 9307 სასაქონლო პოზიციის
იარაღის:
– არტილერიული იარაღი (მაგალითად, ზარბაზნები, ჰაუბიცები და ნაღმსატყორცნები)

ცალი

– სარაკეტო გამშვები დანადგარები; ცეცხლსატყორცნები; გრანატსატყორცნები; ტორპედოიანი აპარატები
და ანალოგიური გამშვები დანადგარები

ცალი

9301 90 000 00

– დანარჩენი

9302 00 00

რევოლვერები და პისტოლეტები, 9303 ან 9304 სასაქონლო პოზიციაში ჩართულის გარდა:

9302 00 001 00

– 9 მმ ან მეტი კალიბრის

ცალი

9302 00 009 00

– დანარჩენი

ცალი

იარაღი

ცეცხლსასროლი

ცალი

დანარჩენი

და

ანალოგიური

მოწყობილობები,

მოქმედი

ფეთქებადი

ნივთიერების მუხტის გამოყენების საშუალებით (მაგალითად, სპორტული გლუვლულიანი და
9303

ხრახნილლულიანი იარაღი, ლულიდან დასამუხტი ცეცხლსასროლი იარაღი, რაკეტის სასროლი
პისტოლეტები და მხოლოდ სასიგნალო რაკეტების გასაშვები დანარჩენი მოწყობილობები, ფუჭი
ვაზნების სასროლი პისტოლეტები და რევოლვერები, პისტოლეტები ამოსავარდნი ღეროთი ცხოველების
,,ჰუმანური’’ მოკვდინებისათვის, ლინესატყორცნები):

9303 10 000 00
9303 20

– ცეცხლსასროლი იარაღი, ლულიდან დასატენი

ცალი

– სპორტული, სანადირო ან მიზანში სასროლი თოფები დანარჩენი, კომბინირებული გლუვ და
ხრახნილიანი თოფების ჩათვლით:

9303 20 100 00

– – ერთლულიანი გლუვლულიანი

ცალი

9303 20 950 00

– – დანარჩენი

ცალი

9303 30 000 00

– ხრახნილლულიანი იარაღი სპორტული, სანადირო ან მიზანში სასროლი დანარჩენი

ცალი

9303 90 000 00

– დანარჩენი

ცალი

9304 00 000 00

იარაღი დანარჩენი (მაგალითად, ზამბარიანი, პნევმატური ან გაზის თოფები და პისტოლეტები, კეტები),
9307 სასაქონლო პოზიციაში მითითებულის გარდა

9305

9301–9304 სასაქონლო პოზიციების ნაწარმის ნაწილები და საკუთნოები:

9305 10 000 00

– რევოლვერებისა ან პისტოლეტების

9305 20 00

– 9303 სასაქონლო პოზიციის გლუვლულიანი ან ხრახნილლულიანი თოფების:

9305 20 001 00

– – გლუვლულიანი თოფების ლულები

9305 20 009 00

– – დანარჩენი

ცალი

—

ცალი
—

– დანარჩენი:
9305 91 000 00

– – 9301 სასაქონლო პოზიციის სამხედრო-საბრძოლო იარაღისათვის

—

9305 99 000 00

– – დანარჩენი

—

ბომბები, გრანატები, ტორპედოები, ნაღმები, რაკეტები და საბრძოლო მოქმედებების საწარმოებელი
9306

ანალოგიური საშუალებები და მათი ნაწილები; ვაზნები, დანარჩენი საბრძოლო მასალები, ჭურვები და
მათი ნაწილები, ვაზნების საფანტის და დასატენის ჩათვლით:
– გლუვლულიანი იარაღის ვაზნები და მათი ნაწილები; პნევმატური იარაღის ტყვიები:

9306 21 000 00

– – ვაზნები

9306 29 000 00

– – დანარჩენი

9306 30

– ვაზნები დანარჩენი და მათი ნაწილები:

9306 30 100 00

– – 9302 სასაქონლო პოზიციის რევოლვერებისა და პისტოლეტებისათვის, აგრეთვე 9301 სასაქონლო
პოზიციის ავტომატებისათვის (პისტოლეტის ვაზნებით სასროლი)

1000 ცალი
—

—

– – დანარჩენი:
9306 30 300 00

– – – სამხედრო-საბრძოლო იარაღისათვის

9306 30 90

– – – დანარჩენი:

9306 30 90 100

– – – – ცენტრალური დარტყმის ვაზნები

—

1000 ცალი

9306 30 903 00

– – – – გვერდითი დარტყმის ვაზნები

9306 30 908 00

– – – – დანარჩენი

9306 90

– დანარჩენი:

9306 90 100 00

– – საომარი მიზნებისათვის

—

9306 90 900 00

– – დანარჩენი

—

9307 00 000 00

1000 ცალი
—

მახვილები, ხმლები, დაშნები, რაპირები, პალაშები, ხიშტები, შუბები და ანალოგიური იარაღი,
ჩამოთვლილი იარაღის ნაწილები, მათი ქარქაშები და ბუდეები

—

კარი XX
სხვადასხვა სამრეწველო საქონელი
ჯგუფი 94
ავეჯი; ლოგინის საკუთნოები, ლეიბები, ლეიბის ფუძეები, დივანის ბალიშები და ავეჯის
ანალოგიური ნატენი საკუთნოები; ლამპები და სანათი მოწყობილობები, სხვა ადგილას
დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; მნათი მაჩვენებლები, მნათი ტაბლოები სახელით ან
დასახელებით, ან მისამართით და ანალოგიური ნაწარმი; ასაწყობი სამშენებლო კონსტრუქციები
შენიშვნები:
1 მოცემულ ჯგუფში არ ჩაირთვება:
ა) 39, 40 ან 63 ჯგუფების გასაბერი ან წყლის ლეიბები, ბალიშები ან დივნის ბალიშები;
ბ) სარკეები, განკუთვნილი იატაკზე ან მიწაზე დასაყენებლად (მაგალითად, სარკეები მოძრავ
ჩარჩოზე (პსიშე - მბრუნავი სარკეები) 7009 სასაქონლო პოზიციის);
გ) 71 ჯგუფის ნაწარმი;
დ) XV კარის 2 შენიშვნაში მითითებული საერთო დანიშნულების ნაწილები არაძვირფასი
ლითონებისაგან (კარი XV) ან პლასტმასის ანალოგიური ნაწარმი (ჯგუფი 39), ან 8303 სასაქონლო
პოზიციის სეიფები;
ე) ავეჯი, სპეციალურად კონსტრუირებული, როგორც 8418 სასაქონლო პოზიციის საცივარი ან
გასაყინი მოწყობილობების ნაწილები; ავეჯი, სპეციალურად კონსტრუირებული საკერავი
მანქანებისათვის (სასაქონლო პოზიცია 8452);
ვ) 85 ჯგუფის ლამპები ან სანათი მოწყობილობა;
ზ) ავეჯი, სპეციალურად კონსტრუირებული, როგორც ნაწილები 8518 სასაქონლო პოზიციის
აპარატურისათვის

(სასაქონლო

პოზიცია

8518),

აპარატურისათვის

(სასაქონლო

პოზიცია

8522)

8519
ან

ან

8521

სასაქონლო

პოზიციების

8525–8528

სასაქონლო

პოზიციების

პოზიციის

ჩაყენებული

აპარატურისათვის (სასაქონლო პოზიცია 8529);
თ) 8714 სასაქონლო პოზიციის ნაწარმი;
ი)

სტომატოლოგიური

სავარძლები

9018

სასაქონლო

სტომატოლოგიური მოწყობილობებით ან სტომატოლოგიური საფურთხებლებით (სასაქონლო
პოზიცია 9018);
კ) 91 ჯგუფის ნაწარმი (მაგალითად, საათები და საათების კორპუსები, რომლებიც არ არის
განკუთვნილი თან სატარებლად); ან
ლ) სათამაშო ავეჯი ან სათამაშო ლამპები ან სათამაშო გამანათებელი მოწყობილობა
(სასაქონლო პოზიცია 9503), ბილიარდის მაგიდები ან სხვა ავეჯი, სპეციალურად განკუთვნილი
თამაშებისათვის (სასაქონლო პოზიცია 9504), ნაკეთობები ფოკუსებისა ან მოსართავებისათვის
(ელექტრული გირლანდების გარდა), როგორიცაა ჩინური ფარნები (სასაქონლო პოზიცია 9505); ან

მ) 9620 სასაქონლო პოზიციის მონოსაყრდენები, ორფეხები, სამფეხები და ანალოგიური
ნაწარმი.
2. 9401–9403 სასაქონლო პოზიციების ნაწარმი (გარდა მათი ნაწილებისა) ჩაირთვება მოცემულ
სასაქონლო პოზიციებში მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი განკუთვნილია იატაკზე ან მიწაზე
დასაყენებლად.
ქვემოჩამოთვლილი ნაწარმი ჩაირთვება ზემოჩამოთვლილ სასაქონლო პოზიციებში იმ
შემთხვევაშიც კი, თუ ისინი განკუთვნილია დასაკიდებლად, კედელზე დასამაგრებლად ან
ერთმანეთზე დასადგმელად:
ა) ჭურჭლის ან წიგნების კარადები, სხვა ავეჯი თაროებით

(მათ შორის თაროებით,

რომლებსაც ცალ მხარეს აქვს კედელზე სამაგრი) და სექციებიანი ავეჯი;
ბ) დასაჯდომი ავეჯი და საწოლები.
3A. 9401–9403 სასაქონლო პოზიციებში საქონლის ნაწილებიზე მითითება არ მოიცავს
მითითებებს ფურცლებზე ან ფირფიტებზე (ფორმებად გამოჭრილს ან გამოუჭრელს, მაგრამ სხვა
ნაწილებთან შეუერთებელს) მინისაგან (სარკეების ჩათვლით), მარმარილოსაგან ან სხვა ქვებისაგან
ან 68 ან 69 ჯგუფში მითითებული სხვა მასალებისაგან.
3B. 9404 სასაქონლო პოზიციის ნაწარმი, ცალკე წარმოდგენილი, არ უნდა შედიოდეს 9401, 9402
ან 9403 სასაქონლო პოზიციებში, როგორც საქონლის ნაწილები.
3. 9406 სასაქონლო პოზიციაში ტერმინი ,,სამშენებლო ასაწყობი კონსტრუქციები’’ აღნიშნავს
შენობებს, რომლებიც მთლიანად არიან დამზადებული საწარმოში ან მიეწოდებიან როგორც
ადგილზე ასაწყობი ელემენტების ერთობლიობა, მაგალითად: საცხოვრებელი და საწარმო
სათავსოები, კანტორები, სკოლები, მაღაზიები, ფარდულები, ფარეხები ან ანალოგიური ნაგებობები.
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

9401

დასაჯდომი ავეჯი (9402 სასაქონლო პოზიციაში მითითებულის გარდა), საწოლად ტრანსფორმირებადი
ან არატრანსფორმირებადი, და მათი ნაწილები:

9401 10 00

– დასაჯდომი, საჰაერო ტრანსპორტის საშუალებებში გამოსაყენებელის ტიპისა:

9401 10 001 00

– – ტყავის გადაკვრის გარეშე, სამოქალაქო ავიაციაში გამოსაყენებელი

—

9401 10 009 00

– – დანარჩენი

—

9401 20 000 00

– დასაჯდომები, ძრავიან ტრანსპორტში გამოსაყენებელის ტიპისა

—

9401 30 000 00

– მბრუნავი დასაჯდომი ავეჯი, სიმაღლის მარეგულირებელი სამარჯვებით

—

9401 40 000 00

– დასაჯდომი ავეჯი, სააგარაკო ან სამგზავროს გარდა, საწოლად ტრანსფორმირებადი

—

– დასაჯდომი ავეჯი ლერწმის, ლერწის, ბამბუკისა ან ანალოგიური მასალებისაგან:
9401 52 000 00

– – ბამბუკისაგან

—

9401 53 000 00

– – როტანგისაგან (ლიანა - კალამუსი)

—

9401 59 000 00

– – დანარჩენი

—

– დანარჩენი დასაჯდომი ავეჯი ხის კარკასით:
9401 61 000 00

– – გადაკრული ავეჯი

—

9401 69 000 00

– – დანარჩენი

—

– დანარჩენი დასაჯდომი ავეჯი ლითონის კარკასით:
9401 71 000 00

– – გადაკრული

—

9401 79 000 00

– – დანარჩენი

—

9401 80 000 00

– დანარჩენი დასაჯდომი ავეჯი

—

9401 90

– ნაწილები:

9401 90 100 00

– – დასაჯდომები საფრენ აპარატებში გამოსაყენებელის ტიპისა

—

– – დანარჩენი:
9401 90 300 00

– – – მერქნისაგან

—

9401 90 800 00

– – – დანარჩენი

—

ავეჯი სამედიცინო, ქირურგიული, სტომატოლოგიური ან ვეტერინაული (მაგალითად, საოპერაციო
9402

მაგიდები, გასასინჯი მაგიდები, საავადმყოფოს საწოლები მექანიკური სამარჯვებით, სტომატოლოგიური
სავარძლები); საპარიკმახერო და ანალოგიური სავარძლები ბრუნვისა დაერთდროულად აწევისა და
დახრის სამარჯვებით; ზემოჩამოთვლილი ნაწარმის ნაწილები:

9402 10 000 00

– სტომატოლოგიური, საპარიკმახერო ან ანალოგიური სავარძლები და მათი ნაწილები

—

9402 90 000 00

– დანარჩენი

—

9403

ავეჯი დანარჩენი და მისი ნაწილები:

9403 10

– ლითონის ავეჯი დაწესებულებაში გამოსაყენებელი ტიპის:
– – სიმაღლით არა უმეტეს 80 სმ-ისა:

9403 10 510 00

– – – საწერი მაგიდები

—

9403 10 580 00

– – – დანარჩენი

—

– – სიმაღლით 80 სმ-ზე მეტი:
9403 10 910 00

– – – კარადები, აღჭურვილი კარებებით, საკეტებით ან გადასაწევი დაფებით

—

9403 10 930 00

– – – დოკუმენტების შესანახი კარადები, კარადები კართოტეკებისათვის და სხვა კარადები

—

9403 10 980 00

– – – დანარჩენი

—

9403 20

– ავეჯი ლითონის, დანარჩენი:

9403 20 001 00

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

9403 20 200 00

– – საწოლები

—

9403 20 800 00

– – დანარჩენი

—

9403 30

– ხის ავეჯი დაწესებულებებში გამოსაყენებელი ტიპის:
– – სიმაღლით არა უმეტეს 80 სმ-ისა:

9403 30 110 00

– – – საწერი მაგიდები

—

9403 30 190 00

– – – დანარჩენი

—

– – სიმაღლით 80 სმ-ზე მეტი:
9403 30 910 00

– – – კარადები, აღჭურვილი კარებით, საკეტებით ან გადასაწევი დაფებით; დოკუმენტების შესანახი
კარადები, კარადები კართოტეკებისათვის და სხვა კარადები

—

9403 30 990 00

– – – დანარჩენი

9403 40

– სამზარეულოს ტიპის ხის ავეჯი:

9403 40 100 00

– – სამზარეულო ავეჯი, სექციური

—

9403 40 900 00

– – დანარჩენი

—

9403 50 000 00

– ხის ავეჯი, საძილეს ტიპის

—

9403 60

– ხის ავეჯი დანარჩენი:

9403 60 100 00

– – ხის ავეჯი სასადილო და საცხოვრებელი ოთახებისათვის

—

9403 60 300 00

– – ხის ავეჯი მაღაზიის

—

9403 60 900 00

– – დანარჩენი ხის ავეჯი

—

9403 70 00

– პლასტმასის ავეჯი:

9403 70 001 00

– – სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

9403 70 009 00

– – დანარჩენი

—

—

– ავეჯი სხვა მასალებისაგან, ლერწმის, ლერწის, ბამბუკის ან ანალოგიური მასალების ჩათვლით:
9403 82 000 00

– – ბამბუკისაგან

—

9403 83 000 00

– – როტანგისაგან (ლიანა - კალამუსი)

—

9403 89 000 00

– – დანარჩენი

—

9403 90

– ნაწილები:

9403 90 100 00

– – ლითონისაგან

—

9403 90 300 00

– – ხისაგან

—

9403 90 900 00

– – სხვა მასალებისაგან

—

ლეიბის ფუძეები; ლოგინის საკუთნოები და ავეჯეულის ანალოგიური ნაწარმი (მაგალითად, ლეიბები,
9404

საბნები, ბუმბულის და ნაკრტენის დალიანდაგებული საბნები, დივანის ბალიშები, პუფები და ბალიშები)
ზამბარებით ან ნებისმიერი მასალებით დატენილი ან ფორიანი რეზინის ან პლასტმასისაგან შემდგარი,
გადაკრული ან გადაუკრავი:

9404 10 000 00

– ლეიბის ფუძეები

—

– ლეიბები:
9404 21

– – ფორიანი რეზინისაგან ან პლასტმასისაგან, გადაკრული ან გადაუკრავი:

9404 21 100 00

– – – რეზინისაგან

—

9404 21 900 00

– – – პლასტმასისაგან

—

9404 29

– – სხვა მასალებისაგან:

9404 29 100 00

– – – ზამბარიანი

—

9404 29 900 00

– – – დანარჩენი

—

9404 30 000 00

– საძილე ტომრები

9404 90

– დანარჩენი:

9404 90 100 00

– – ბუმბულისა ან ნაკრტენის

—

9404 90 900 00

– – დანარჩენი

—

ცალი

ლამპები და მნათი მოწყობილობები, პროჟექტორების, ვიწრომიმართული სინათლის ლამპების, ფარებისა
9405

და მათი ნაწილების ჩათვლით, სხვა ადგილას დაუსახელენელი ან ჩაურთველი; მნათი მაჩვენებლები,
ტაბლოები და სინათლის ჩაშენებული წყაროს მქონე ანალოგიური ნაწარმი და მათი ნაწილები, სხვა
ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი:
– ჭაღები და სხვა ელექტრული მნათი მოწყობილობები, კიდული ან კედლის, გარდა ღია საზოგადოებრივი

9405 10

ადგილების ან სატრანსპორტო მაგისტრალების განათებისათვის გამოსაყენებელი ტიპის მნათი
მოწყობილობისა:
– – პლასტმასისაგან ან კერამიკისგან:

9405 10 000 01

– – – პლასტმასისაგან, სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

9405 10 210 00

– – – განკუთვნილი ვარვარის ნათურებთან გამოსაყენებლად

—

9405 10 400 00

– – – დანარჩენი

—

9405 10 500 00

– – მინისაგან

—

– – დანარჩენი მასალებისაგან:
9405 10 910 01

– – – არაძვირფასი ლითონისაგან, სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

9405 10 910 00

– – – განკუთვნილი ვარვარის ნათურებთან გამოსაყენებლად

—

9405 10 980 00

– – – დანარჩენი

—

9405 20

– ელექტრული ლამპები მაგიდის, იატაკისა ან საწოლთან დასაყენებელი:
– – პლასტმასისაგან:

9405 20 110 00

– – – განკუთვნილი ვარვარის ნათურებთან გამოსაყენებლად

—

9405 20 400 00

– – – დანარჩენი

—

9405 20 500 00

– – მინისაგან

—

– – დანარჩენი მასალებისაგან:
9405 20 910 00

– – – განკუთვნილი ვარვარის ნათურებთან გამოსაყენებლად

—

9405 20 990 00

– – – დანარჩენი

—

9405 30 000 00

– ნაძვის ხეების მოსართავად გამოსაყენებელი ტიპის მნათი მოწყობილობების ნაკრებები

—

9405 40

– ელექტრული ლამპები და მნათი მოწყობილობები დანარჩენი:

9405 40 100 00

– – პროჟექტორები და ვიწრომიმართული სინათლის ლამპები

—

– – დანარჩენი:
– – – პლასტმასისაგან:
9405 40 310 00

– – – – განკუთვნილი ვარვარის ნათურებთან გამოსაყენებლად

—

9405 40 350 00

– – – – განკუთვნილი ლუმინესცენტურ მილისებრ ნათურებთან გამოსაყენებლად

—

9405 40 390 00

– – – – დანარჩენი

—

– – – დანარჩენი მასალებისაგან:
9405 40 910 00

– – – – განკუთვნილი ვარვარის ნათურებთან გამოსაყენებლად

—

9405 40 950 00

– – – – განკუთვნილი ლუმინესცენტურ მილისებრ ნათურებთან გამოსაყენებლად

—

9405 40 990 00

– – – – დანარჩენი

—

9405 50 000 00

– არაელექტრული ლამპები და მნათი მოწყობილობები

—

– შუქმაჩვენებლები, მნათი ტაბლოები სახელით ან დასახელებით, ან მისამართით და ანალოგიური

9405 60

ნაწარმი:

9405 60 000 01

– – შუქმაჩვენებლები, მნათი ტაბლოები და ანალოგიური ნაწარმი არაძვირფასი ლითონებისაგან ან
პლასტმასისაგან, სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

9405 60 200 00

– – პლასტმასისაგან

—

9405 60 800 00

– – სხვა მასალებისაგან

—

– ნაწილები:
9405 91

– – მინისაგან:

9405 91 100 00

– – – ნაწარმი ელექრტული მნათი მოწყობილობებისათვის (გარდა პროჟექტორებისა და ვიწრომიმართული
სინათლის ნათურებისა)

—

9405 91 900 00

– – – დანარჩენი

9405 92 00

– – პლასტმასისაგან:

9405 92 000 01

– – – 9405 10 ან 9405 60 სუბპოზიციების ნაწარმის ნაწილები, სამოქალაქო ავიაციისათვის

—

9405 92 000 09

– – – დანარჩენი

—

9405 99 00

– – დანარჩენი:

9405 99 000 01

—

– – – 9405 10 ან 9405 60 სუბპოზიციების ნაწარმის ნაწილები არაძვირფასი ლითონებისაგან, სამოქალაქო
ავიაციისათვის

9405 99 000 09

– – – დანარჩენი

9406

სამშენებლო ასაწყობი კონსტრუქციები:

9406 10 000 00

– მერქნისაგან

—
—

—

– დანარჩენი
9406 90 100 00

– – მობილური სახლები

—

– – დანარჩენი:
– – – შავი ლითონებისგან:
9406 90 310 00

– – – – სათბურები

—

9406 90 380 00

– – – – დანარჩენი

—

9406 90 900 00

– – – დანარჩენი

—

ჯგუფი 95
სათამაშოები, თამაშები და სპორტული ინვენტარი; მათი ნაწილები და საკუთნოები
შენიშვნები:
1. მოცემულ ჯგუფში არ ჩაირთვება:
ა) ნაძვის ხის სანთლები (სასაქონლო პოზიცია 3406);
ბ) ფეიერვერკები ან 3604 სასაქონლო პოზიციის სხვა პიროტექნიკური ნაწარმი;
გ) ნართები, მონოძაფები, ზონრები ან სიმები ან ანალოგიური ნაწარმი თევზის ჭერისათვის,
რომლებსაც აქვთ გარკვეული სიგრძე, მაგრამ არ არიან დამზადებული 39-ე ჯგუფში, 4206
სასაქონლო პოზიციაში ან XI კარში ჩართული თევზის საჭერი ძუის სახით;
დ) სპორტული ჩანთები ან 4202, 4303 ან 4304 სასაქონლო პოზიციების სხვა ნაწარმი;
ე) 61-ე ან 62-ე ჯგუფის საფეიქრო მასალების სპორტული ტანსაცმელი ან სამასკარადო
კოსტუმები; სპორტული ტანსაცმელი და სპეციალური ტანსაცმლის საგნები ტექსტილის

მასალებისგან (61- და 62-ე ჯგუფი), დამცავი კომპონენტებით ან მათ გარეშე, როგორიცაა ნადებები
ან ნაკერები რბილილი ფენით იდაყვების, მუხლების ან მუცლის ქვედა მხარეში (მაგალითად
ტანსაცმელი მოფარიკავეებისთვის, ან ფეხბურთის მეკარეების სვიტერები);
ვ) ტექსტილის დროშები ან დროშების ქსოვილები, აფრები ტივების, ნავების, ვინდსერფინგის
დაფებისა ან სახმელეთო სატრანსპორტო საშუალებებისათვის, 63 ჯგუფის;
ზ) 64 ჯგუფის სპორტული ფეხსაცმელი (გარდა საციგურაო ყელიანი ფეხსაცმლისა
მიმაგრებული ციგურებით ან გორგოლაჭებით) ან 65 ჯგუფის სპორტული თავსაბურავები;
თ) ხელჯოხები, შოლტები, მათრახები ან ანალოგიური ნაწარმი ცხენოსნობისათვის
(სასაქონლო პოზიცია 6602) ან მათი ნაწილები (სასაქონლო პოზიცია 6603);
ი) 7018 სასაქონლო პოზიციის თოჯინების ან სხვა სათამაშოების დაუმაგრებელი მინის
თვალები;
კ) XV კარის 2 შენიშვნაში მითითებული საერთო დანიშნულების ნაწილები არაძვირფასი
ლითონებისაგან (კარი XV) ან ანალოგიური ნაწარმი პლასტმასისაგან (ჯგუფი 39);
ლ) 8306 სასაქონლო პოზიციის ზარები, გონგები ან ანალოგიური ნაწარმი;
მ) სითხის ტუმბოები (სასაქონლო პოზიცია 8413), სითხეებისა ან აირების გასაფილტრი ან
გასაწმენდი დანადგარები და მოწყობილობა (სასაქონლო პოზიცია 8421), ელექტროძრავები
(სასაქონლო პოზიცია 8501), ელექტრული ტრანსფორმატორები (სასაქონლო პოზიცია 8504) ,
დისკები, ლენტები, მყარსხეულიანი ენერგოდამოუკიდებელი მოწყობილობები მონაცემების
შესანახად,

,,smart cards”

და სხვა მატარებლები

მონაცემების, ხმისა და გამოსახულების

აღწარმოებისათვის, ჩაწერილი ან ჩაუწერილი (სასაქონლო პოზიცია 8523), დისტანციური მართვის
რადიოაპარატურა (სასაქონლო პოზიცია 8526) ან უსადენო ინფრაწითელ გამოსხივებაზე მომუსავე
დისტანციური მართვის მოწყობილობა (სასაქონლო პოზიცია 8543);
ნ)

XVII

კარის

სპორტული

სატრანსპორტო

საშუალებები

(ბობსლეის

მარხილების,

ტობოგანებისა და ანალოგიური ნაწარმის გარდა);
ო) საბავშვო ორთვლიანი ველოსიპედები (სასაქონლო პოზიცია 8712);
პ) სპორტული ნავები, როგორებიცაა კანოე ან სკიფები (ჯგუფი 89) ან მათი ამძრავი
საშუალებები (მერქნისაგან დამზადებული განეკუთვნება 44 ჯგუფს);
ჟ) სათვალეები, დამცავი სათვალეები ან ანალოგიური ნაწარმი სპორტისათვის ან ღია ცის ქვეშ
თამაშებისათვის (სასაქონლო პოზიცია 9004);
რ) ან სხვა სასტვენები (სასაქონლო პოზიცია 9208);
ს) იარაღი ან 93-ე ჯგუფის სხვა ნაწარმი;
ტ) ყველა ტიპის ელექტროგირლანდები (სასაქონლო პოზიცია 9405);
უ) 9620 სასაქონლო პოზიციის მონოსაყრდენები, ორფეხები, სამფეხები და ანალოგიური
ნაწარმი;
ფ) ჩოგნების სიმები, კარვები ან კემპინგის სხვა აღჭურვილობა ან ხელთათმანები, ხელჯაგები
და უთითო თათმანები (კლასიფიცირებული იმ მასალის მიხედვით, რომლისგანაც არიან
დამზადებული); ან
ქ) სუფრის და სამზარეულო ჭურჭელი, სუფრის და სამზარეულო საკუთვნოები, ტუალეტის
საგნები, ხალიჩები და სხვა იატაკის საფრები, ტანსაცმელი, ლოგინის, სუფრის, ტუალეტის,
სამზარეულო და ანალოგიური თეთრეული განკუთვნილი პრაქტიკული გამოყენებისთვის
(კლასიფიცირდება იმ მასალის მიხედვით რისგანაც არიან დამზადებული).
2. მოცემულ ჯგუფში ჩაირთვება ნაწარმი, რომელშიც ბუნებრივი ან კულტივირებული
მარგალიტი,

ძვირფასი

ან

ნახევრადძვირფასი

ქვები

(ბუნებრივი,

სინთეზური

ან

რეკონსტრუირებული), ძვირფასი ლითონები ან ძვირფასი ლითონებით მიტკეცილი არაძვირფასი
ლითონები წარმოადგენენ მხოლოდ უმნიშვნელო შემადგენელს.
3. მოცემული ჯგუფის 1 შენიშვნის დებულებების გათვალისწინებით, ნაწილები და
საკუთნოები, განკუთვნილი მხოლოდ და მხოლოდ ან ძირითადად ამ ჯგუფის საქონელთან ერთად
გამოყენებისთვის, კლასიფიცირდება ამ საქონელთან ერთად.
4. მოცემული ჯგუფის 1 შენიშვნის დებულებების გათვალისწინებით, 9503 სასაქონლო
პოზიციაში, სხვებთან ერთად, ჩაირთვება, ინტერ ალია, ერთ ან მეტ საგანთან კომბინირებული ამ
სასაქონლო

პოზიციის

ნაკეთობა,

რომელიც

არ

შეიძლება

მიჩნეულ

იქნას

კომპლექტად

ინტერპრეტაციის ძირითადი წესის 3 (ბ) დებულებებით, და რომელიც, თუ ცალკე იქნებოდა
წარმოდგენილი, ჩაირთვებოდა სხვა სასაქონლო პოზიციაში, იმ პირობით, რომ ნაწარმი
დაფასოებულია საცალო ვაჭრობისთვის და ამ კომბინაციებს გააჩნია სათამაშოების არსებითი
თვისებები.
5. 9503 სასაქონლო პოზიციაში არ ჩაირთვება საქონელი, რომელიც თავისი დანიშნულებით,
ფორმითა ან მასალით, რომლისგანაც ის დამზადებულია შეიძლება იდენტიფიცირებული იქნას
როგორც განკუთვნილი მხოლოდ ცხოველებისათვის, მაგალითად ‘‘სათამაშოები შინაური
ცხოველებისათვის’’ (კლასიფიცირდებიან თავიანთ შესაბამის პოზიციებში).
შენიშვნები სუბპოზიციებისათვის:
1. 9504 50 სუბპოზიციაში ჩაირთვება:
ა) ვიდეო თამაშების კონსოლები რომლებისგანაც გამოსახულების აღმწარმოება ხდება
ტელევიზორზე, მონიტორზე ან სხვა გარე ეკრანზე ან ზედაპირზე; ან
ბ)

მოწყობილობები

ვიდეოთამაშებისთვის

ჩადგმული

ეკრანით

პორტატული

ან

არაპორტატული.
2. ამ სუბპოზიციაში არ ჩაირთვება კონსოლები და მოწყობილობები ვიდეოთამაშებისთვის
მოქმედებაში მოსაყვანი მონეტებით, ბანკნოტებით, ბანკის ბარათებით, ჟეტონებით ან ნებისმიერი
სხვა გადახდის საშუალებით (სუბპოზიცია 9504 30).
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

[9501 00]
[9502]
სამთვლიანი ველოსიპედები, თვითგორიები, პედლებიანი ავტომობილები და ანალოგიური სათამაშოები
9503 00

ბორბლებზე; ეტლები თოჯინებისათვის; თოჯინები; სათამაშოები დანარჩენი; მოდელები შემცირებული
ზომის (,,მასშტაბის’’) და ანალოგიური მოდელები გართობისათვის, მოქმედი ან არამოქმედი ყველა სახის
თავსატეხები:

9503 00 100 00

–

სამთვლიანი

ველოსიპედები,

თვითგორიები,

პედლებიანი

ავტომობილები

და

ანალოგიური

სათამაშოები ბორბლებზე; ეტლები თოჯინებისათვის

—

– თოჯინები, მხოლოდ ადამიანის გამომსახველი და მათი ნაწილები და საკუთნოები:
9503 00 210 00

– – თოჯინები

—

9503 00 290 00

– – ნაწილები და საკუთნოები

—

9503 00 300 00

– ელექტრული მატარებლები, რელსების, შუქნიშნებისა და მათი საკუთნოების ჩათვლით; ცალკეული
ელემენტების ნაკრებები შემცირებული ზომის (,,მასშტაბის’’) მოდელების აწყობისათვის

—

– დანარჩენი საკონსტრუქტორო ნაკრებები და სათამაშოები კონსტრუირებისათვის:
9503 00 350 00

– – პლასტმასის

—

9503 00 390 00

– – დანარჩენი მასალებისაგან

—

– ცხოველების ან სხვა არსებების ადამიანის გარდა გამომსახველი სათამაშოები:
9503 00 410 00

– – ნატენი

—

9503 00 490 00

– – დანარჩენი

—

9503 00 550 00

– სათამაშო მუსიკალური ინსტრუმენტები და მოწყობილობები

—

– თავსატეხები:
9503 00 610 00

– – ხის

—

9503 00 690 00

– – დანარჩენი

—

9503 00 700 00

– სათამაშოები ნაკრებებში ან კომპლექტებში, დანარჩენი

—

– სათამაშოები და მოდელები, ჩადგმული ძრავით, დანარჩენი:
9503 00 750 00

– – პლასტმასის

—

9503 00 790 00

– – დანარჩენი მასალებისაგან

—

– დანარჩენი:
9503 00 810 00

– – სათამაშო იარაღი

—

9503 00 850 00

– – მინი-მოდელები სხმული მეტალისაგან

—

9503 00 870 00

– – პორტატული ინერაქტიული ელექტრონული სასწავლო მოწყობილობები ძირითადად ბავშვებისთვის
განკუთვნილი

—

– – დანარჩენი:
9503 00 950 00

– – – პლასტმასის

—

9503 00 990 00

– – – დანარჩენი

—

ვიდეო თამაშების კონსოლები და მანქანები, საქონელი გართობისათვის, სამაგიდო ან ოთახის თამაშობანი,
9504

პინბოლის, ბილიარდის, კაზინოს სპეციალური მაგიდების და ავტომატური ბოულინგის მოწყობილობის
ჩათვლით:

9504 20

– ყველა სახის ბილიარდის საგნები და საკუთნოები:

9504 20 100 00

– – ბილიარდის მაგიდები (ფეხებით ან მათ გარეშე)

—

9504 20 900 00

– – დანარჩენი

—

9504 30

– თამაშობანი დანარჩენი, მოქმედებაში მოსაყვანი მონეტების, ბანკნოტების (ქაღალდის ფულის ნიშნების)
ან ჟეტონების საშუალებით, გარდა ავტომატური ბოულინგის მოწყობილობისა:

9504 30 100 00

– – თამაშები ეკრანით

ცალი

9504 30 200 00

– – თამაშები დანარჩენი

ცალი

9504 30 900 00

– – ნაწილები

—

9504 40 000 00

– სათამაშო ბანქო

—

9504 50 000 00

– ვიდეო თამაშების კონსოლები და მანქანები, 9504 30 სუბპოზიციაში მითითებულის გარდა

—

9504 90

– დანარჩენი:

9504 90 100 00

– – ელექტრული სარბოლი ავტომობილების ნაკრებები შესაჯიბრი თამაშებისათვის

—

9504 90 900 00

– – დანარჩენი

—

9505

ნაწარმი კარნავალის ან სხვა ნაწარმი დღესასწაულებისა და გართობისათვის, ფოკუსებისა და ხუმრობების
საჩვენებელი საგნების ჩათვლით:

9505 10

– საახალწლო და საშობაო დღესასწაულების საქონელი:

9505 10 100 00

– – მინის

—

9505 10 900 00

– – დანარჩენი მასალებისაგან

—

9505 90 000 00

– დანარჩენი

—

ინვენტარი და აღჭურვილობა ზოგადი ფიზკულტურული საქმიანობის, ტანვარჯიშის, მძლეოსნობის,
9506

სპორტის სხვა სახეობების (მაგიდის ჩოგბურთის ჩათვლით) ან ღია ცის ქვეშ თამაშებისათვის, მოცემული
ჯგუფის სხვა ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; საცურაო და საბავშვო აუზები:
– თხილამურები და სხვა ინვენტარი სათხილამურო სპორტისათვის:

9506 11

– – თხილამურები:

9506 11 100 00

– – – სარბენი თხილამურები

წყვილი

– – – სწრაფდაშვების თხილამურები:
9506 11 210 00

– – – – მონოთხილამურები და თხილამურები სნოუბორდისათვის

ცალი

9506 11 290 00

– – – – დანარჩენი

წყვილი

9506 11 800 00

– – – დანარჩენი თხილამურები

წყვილი

9506 12 000 00

– – თხილამურების სამაგრები

—

9506 19 000 00

– – დანარჩენი

—

– წყლის თხილამურები, სერფინგის და ვინდსერფინგის დაფები, წყლის სპორტის ინვენტარი დანარჩენი:
9506 21 000 00

– – ვინდსერფინგის დაფები

—

9506 29 000 00

– – დანარჩენი

—

– გოლფის ყვანჭები და გოლფის სათამაშო საკუთნოები დანარჩენი:
9506 31 000 00

– – ჩოგნები, კომპლექტები

ცალი

9506 32 000 00

– – ბურთები

ცალი

9506 39

– – დანარჩენი:

9506 39 100 00

– – – გოლფის ჩოგნების ნაწილები

—

9506 39 900 00

– – – დანარჩენი

—

9506 40 000 00

– მაგიდის ჩოგბურთის აღჭურვილობა და ინვენტარი

—

– ჩოგბურთის, ბადმინტონის ან ანალოგიური ჩოგნები სიმებით ან სიმების გარეშე:
9506 51 000 00

– – ჩოგბურთის ჩოგნები სიმებით ან სიმების გარეშე

—

9506 59 000 00

– – დანარჩენი

—

– ბურთები, გარდა გოლფის ბურთებისა და მაგიდის ჩოგბურთის ბურთულებისა:
9506 61 000 00

– – ჩოგბურთის ბურთები

—

9506 62 000 00

– – გასაბერი ბურთები

—

9506 69

– – დანარჩენი:

9506 69 100 00

– – – კრიკეტისა და პოლოს ბურთები

—

9506 69 900 00

– – – დანარჩენი

—

9506 70

– ყინულის ციგურები და გორგოლაჭიანი ციგურები, საციგურაო მაღალყელიანი ფეხსაცმლის ჩათვლით
მიმაგრებული ციგურებით:

9506 70 100 00

– – ყინულის ციგურები

წყვილი

9506 70 300 00

– – გორგოლაჭიანი ციგურები

წყვილი

9506 70 900 00

– – ნაწილები და საკუთნოები

—

– დანარჩენი:
9506 91

– – ინვენტარი და აღჭურვილობა ზოგადი ფიზკულტურის, ტანვარჯიშისა ან მძლეოსნობისათვის:

9506 91 100 00

– – – ტრენაჟორები სიმძიმის ძალით ასაწყობი მექანიზმებით

—

9506 91 900 00

– – – დანარჩენი

—

9506 99

– – დანარჩენი:

9506 99 100 00

– – – პოლოსა ან კრიკეტის ინვენტარი, ბურთების გარდა

—

9506 99 900 00

– – – დანარჩენი

—

სათევზაო ანკესები, ნემსკავები და სათევზაო აღჭურვილობა ძუის გამოყენებით; სათევზაო ჩოგანბადეები,
9507

ჩოგანბადეები პეპლებისათვის და ანალოგიური ბადეები; ფრინველის მულაჟების სახის სატყუარები
(გარდა 9208 ან 9705 სასაქონლო პოზიციაში მითითებულისა) და სხვა საკუთნოები ნადირობისა ან
სროლისათვის:

9507 10 000 00

– სათევზაო ანკესები

9507 20

– სათევზაო ნემსკავები, თასმებით ან თასმების გარეშე:

9507 20 100 00

– – სათევზაო ნემსკავები თასმების გარეშე

—

9507 20 900 00

– – დანარჩენი

—

9507 30 000 00

– თევზის საჭერი კოჭები ძუით

—

9507 90 000 00

– დანარჩენი

—

9508

—

კარუსელები, საქანელები, ტირები და სხვა ატრაქციონები; მოძრავი ცირკები, მოძრავი სამხეცეები,
მოძრავი თეატრები:

9508 10 000 00

– მოძრავი ცირკები და მოძრავი სამხეცეები

—

9508 90 000 00

– დანარჩენი

—

ჯგუფი 96
სხვადასხვა მზა ნაწარმი
შენიშვნები:
1. მოცემულ ჯგუფში არ ჩაირთვება:
ა) ფანქრები კოსმეტიკური (ჯგუფი 33);
ბ) 66 ჯგუფის ნაწარმი (მაგალითად, ქოლგებისა და ხელჯოხების ნაწილები);
გ) ბიჟუტერია (7117 სასაქონლო პოზიცია);
დ) XV კარის 2 შენიშვნაში მითითებული საერთო დანიშნულების ნაწილები, არაძვირფასი
ლითონებისაგან (კარი XV) ან ანალოგიური ნაწარმი პლასტმასისაგან (ჯგუფი 39);
ე) 82 ჯგუფის დანის ტიპის ან სხვა ნაწარმი, სახელურებით ან სხვა ნაწილებით ჭრილი ან
სხმული მასალებისაგან; თუმცა სახელურები ან აღნიშნული საქონლის ცალკე წარმოდგენილი სხვა
ნაწილები ჩაირთვება 9601 ან 9602 სასაქონლო პოზიციაში;
ვ) 90 ჯგუფის ნაწარმი (მაგალითად, სათვალის ჩარჩოები (სასაქონლო პოზიცია 9003),
რეისფედერები (სასაქონლო პოზიცია 9017), ჯაგრისები განკუთვნილი სტომატოლოგიაში
გამოსაყენებლად ან თერაპიული, ქირურგიული ან ვეტერინარული მიზნებისათვის (სასაქონლო
პოზიცია 9018);
ზ) 91 ჯგუფის ნაწარმი (მაგალითად, ყველა სახის საათის კორპუსები);
თ) მუსიკალური ინსტრუმენტები ან მათი ნაწილები და საკუთნოები (ჯგუფი 92);
ი) 93 ჯგუფის ნაწარმი (იარაღი და მისი ნაწილები);
კ) 94 ჯგუფის ნაწარმი (მაგალითად, ავეჯი, ნათურები და სანათი მოწყობილობა);
ლ) 95 ჯგუფის ნაწარმი (სათამაშოები, თამაშები, სპორტული ინვენტარი); ან
მ) ხელოვნების ნაწარმოებები, საკოლექციო ნივთები ან ანტიკვარიატი (ჯგუფი 97);
2. 9602 სასაქონლო პოზიციაში ტერმინი „მასალები მცენარეული ან მინერალური წარმოშობის,
ამოჭრისათვის (მოჩუქურთმებისათვის) გამოსაყენებელი“ აღნიშნავს:
ა) მყარ თესლებს, მარცვლებს, კაკლებს, კაკლის ნაჭუჭებსა და მცენარეული წარმოშობის
ანალოგიურ მასალებს, გამოსაყენებელს მოჩუქურთმებისთვის (მაგალითად, ,,კოროზო’’ და
,,დომი’’);
ბ) ბუნებრივ და აგლომერირებულ ქარვასა და სეპიოლიტს, გიშერსა და გიშრის ანალოგიურ
მინერალურ ნივთიერებებს.
3. 9603 სასაქონლო პოზიციაში ტერმინი ,, ცოცხებისა ან ჯაგრისების გასაკეთებლად
მომზადებელი კვანძები და კონები ‘‘ აღნიშნავს ცხოველების ბეწვის, მცენარეული ბოჭკოებისა ან
სხვა მასალების გაუმართავ კვანძებსა და კონებს, მომზადებულს შეკავშირების გარეშე ცოცხებისა ან
ჯაგრისების დასამზადებლად, ან რომლებიც საჭიროებენ უმნიშვნელო დამუშავებას, როგორიცაა
ზემოდან გარკვეული ფორმით გათანაბრება და შემოჭრა მათი ასაწყობად მოსამზადებლად.
4. მოცემულ ჯგუფში ჩაირთვება ნაწარმი (გარდა 9601–9606 ან 9615 სასაქონლო პოზიციებში
მითითებულებისა) იმისდა მიუხედავად, შედგებიან თუ არა მთლიანად თუ ნაწილობრივ ძვირფასი
ლითონებისაგან ან ძვირფასი ლითონებით მიტკეცილი ლითონებისაგან, ნატურალური ან
კულტივირებული მარგალიტისაგან, ძვირფასი ან ნახევრადძვირფასი ქვებისაგან (ბუნებრივი,
ხელოვნური ან რეკონსტრუირებული). თუმცა 9601–9606 და 9615 სასაქონლო პოზიციები მოიცავენ
ნაწარმს, რომელშიც ბუნებრივი ან კულტივირებული მარგალიტი, ძვირფასი ან ნახევრადძვირფასი

ქვები (ბუნებრივი, ხელოვნური ან რეკონსტრუირებული), ძვირფასი ლითონები ან ძვირფასი
ლითონებით მიტკეცილი ლითონები, წარმოადგენენ მხოლოდ უმნიშვნელო შემადგენელს.
დამატებითი შენიშვნები:
1.

9619 00 71-9619 00 89 ქვესუბპოზიციებში ჩაირთვება საქონელი ქაღალდის მასისგან,

ქაღალდისგან, ცელულოზის ბამბისგან ან ცელულოზიზის ბოჭკოს ტილოსგან.
2. ამ სუბპოზიციებში აგრეთვე ჩაირთვება მრავალკომპონენტიანი ნაწარმი, რომელიც შედგება:
(ა) კანიდან თხევადი მასის შეწოვისთვის განკუთვნილი შიდა ფენისგან (მაგალითად,
უქსოვადი მასალებისგან) და ამით გაღიზინიაბის თავიდან ასარიდებლად;
(ბ) ნაწარმის გადაგდებამდე თხევადი მასის მოგროვებლად და შესანახად განკუთვნილი
შთანთქმელი ფუძისგან; და
(გ) მშთანთქმელი ფუძიდან სითხის გამოჟონვის საწინააღმდეგო გარე ფენისგან (მაგალითად
პლასტმასისგან).
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

დამუშავებული და ამოჭრისათვის გამოსაყენებელი სპილოს ძვალი, ძვალი, კუს ბაკანი, რქა, ირმის რქები,
9601

მარჯანი, სადაფი, ცხოველური წარმოშობის სხვა მასალები და ამ მასალების ნაწარმი (დაყალიბების გზით
მიღებული ნაწარმის ჩათვლით):

9601 10 000 00

– დამუშავებული სპილოს ძვალი და მისი ნაწარმი

—

9601 90 000 00

– დანარჩენი

—

დამუშავებული მასალები მცენარეული ან მინერალური წარმოშობის, ამოჭრისათვის გამოსაყენებელი და
მათი ნაწარმი; ცვილის, სტეარინის, ნატურალური ფისებისა ან ნატურალური კაუჩუკის ან სამოდელო
9602 00 000 00

პასტების დაყალიბებული ან ამოჭრილი ნაწარმი, და დაყალიბებული ამოჭრილი ნაწარმი დანარჩენი, სხვა

—

ადგილას დაუსახელებელი ან ჩაურთველი; ჟელატინი დამუშავებული, გაუმყარებელი (გარდა 3503
სასაქონლო პოზიციის ჟელატინისა) და გაუმყარებელი ჟელატინის ნაწარმი
ცოცხები, ჯაგრისები (ჯაგრისების ჩათვლით, რომლებიც წარმოადგენენ მექანიზმების, ხელსაწყოებისა ან
სატრანსპორტო საშუალებების ნაწილებს), იატაკის დასასუფთავებელი ხელის მექანიკური ჯაგრისები
9603

ძრავების გარეშე, შვაბრები და მტვრის ჩამოსაბერტყი ნაკრტენის ცოცხები; ცოცხებისა ან ჯაგრისების
გასაკეთებლად მომზადებელი კვანძები და კონები; სამღებრო ბალიშები და ლილვაკები საღებავისათვის;
რეზინის შვაბრები (ტენის მოსაშორებელი რეზინის ლილვაკების გარდა):

9603 10 000 00

– ცოცხები და ჯაგრისები, ტოტებისაგან ან ერთად შეკრული სხვა მცენარეული მასალებისაგან შედგენილი,
სახელურებით ან სახელურების გარეშე

ცალი

– კბილის ჯაგრისები, საპარსი ფუნჯები, თმის ჯაგრისები, ფრჩხილების ჯაგრისები, წამწამების ფუნჯები,
და სხვა ჯაგრისები ინდივიდუალური მოხმარებისათვის, მათ შორის ისეთებიც, რომლებიც წარმოადგენენ
სამარჯვების (ხელსაწყოების) ნაწილებს:
9603 21 000 00

– – კბილის ჯაგრისები, კბილის პროტეზების ჯაგრისების ჩათვლით

9603 29

– – დანარჩენი:

9603 29 300 00

– – – თმის ჯაგრისები

9603 29 800 00

– – – დანარჩენი

9603 30

– სამხატვრო ფუნჯები, საწერი ფუნჯები და ანალოგიური კოსმეტიკური ფუნჯები:

9603 30 100 00

– – სამხატვრო ფუნჯები და საწერი ფუნჯები

ცალი

9603 30 900 00

– – კოსმეტიკური ფუნჯები

ცალი

9603 40

ცალი

ცალი
—

– საღებავების, ტემპერას და ლაქების დასადები სამღებრო ფუნჯები ან ანალოგიური ფუნჯები (გარდა 9603
30 სუბპოზიციაში მითითებულისა); სამღებრო ბალიშები და ლილვაკები ღებვისათვის:

9603 40 100 00

– – საღებავების, ტემპერას და ლაქების დასატანი სამღებრო ფუნჯები ან ანალოგიური ფუნჯები

ცალი

9603 40 900 00

– – სამღებრო ბალიშები და ლილვაკები ღებვისათვის

ცალი

9603 50 000 00

– ჯაგრისები, რომლებიც წარმოადგენენ მექანიზმების, ხელსაწყოებისა ან სატრანსპორტო საშუალებების
ნაწილებს, დანარჩენი

9603 90

– დანარჩენი:

9603 90 100 00

– – იატაკის დასასუფთავებელი ხელის მექანიკური ჯაგრისები ძრავების გარეშე

—

ცალი

– – დანარჩენი:
9603 90 910 00

– – – საგზაო საფარების დასასუფთავებელი ჯაგრისები; სახლის ჯაგრისები და შვაბრები, ფეხსაცმლის და
ტანსაცმლის ჯაგრისების ჩათვლით; ცხოველების მოსავლელი ჯაგრისები

—

9603 90 990 00

– – – დანარჩენი

—

9604 00 000 00

ხელის საცრები და ცხრილები

—

9605 00 000 00
9606
9606 10 000 00

სამგზავრო ნაკრებები, გამოსაყენებელი პირადი ჰიგიენის, კერვის, ფეხსაცმლისა და ტანსაცმლის
წმენდისათვის

—

ღილები, კნოპები, საკინძები, ღილების ფორმები და ამ ნაწარმის დანარჩენი ნაწილები; ღილების
ნამზადები:
– კნოპები, საკინძები და მათი ნაწილები

—

– ღილები:
9606 21 000 00

– – პლასტმასის, ტექსტილის დანაფარის გარეშე

—

9606 22 000 00

– – არაძვირფასი ლითონისაგან ტექსტილის დანაფარის გარეშე

—

9606 29 000 00

– – დანარჩენი

—

9606 30 000 00

– ღილების ფორმები და ღილების დანარჩენი ნაწილები; ნამზადები ღილებისათვის

—

9607

,,ელვა’’ შესაკრავები და მათი ნაწილები:
– ,,ელვა’’ შესაკრავები:

9607 11 000 00

– – კბილანებით არაძვირფასი ლითონისაგან

მ

9607 19 000 00

– – დანარჩენი

მ

9607 20

– ნაწილები:

9607 20 100 00

– – არაძვირფასი ლითონისაგან, ვიწრო ლენტების ჩათვლით კბილანებით არაძვირფასი ლითონებისაგან

—

9607 20 900 00

– – დანარჩენი

—

ბურთულიანი კალმისტრები; ფეტრისა ან სხვა ფოროვანი მასალების ბუნიკიანი კალმისტრები და
მარკერები; მელნიანი ავტოკალმები, სტილოგრაფები და კალმისტრები დანარჩენი; პირგადასაღები
9608

კალმები; ფანქრები გამომგდები და სრიალა ღეროთი; კალმების საჭერები, ფანქრების საჭერები და
ანალოგიური საჭერები; ზემოჩამოთვლილი ნაწარმის ნაწილები (თალფაქებისა და მომჭერების ჩათვლით),
გარდა 9609 სასაქონლო პოზიციის ნაწარმისა:

9608 10

– ბურთულიანი კალმისტრები:

9608 10 100 00

– – თხევადი მელნით (ბურთულიანი)

ცალი

– – დანარჩენი:
9608 10 920 00

– – – ერთჯერადი ცვლადი ბალონებით

ცალი

9608 10 990 00

– – – დანარჩენი

ცალი

9608 20 000 00

– კალმისტრები და მარკერები ფეტრისა ან სხვა ფორიანი მასალების ბუნიკით

ცალი

9608 30

– მელნის ავტოკალმები, სტილოგრაფები და კალმისტრები დანარჩენი:

9608 30 100 00

– – ტუშით სახაზავი კალმისტრები

ცალი

9608 30 500 00

– – დანარჩენი

ცალი

9608 40 000 00

– ფანქრები გამომგდები ან სრიალა ღეროთი

ცალი

9608 50 000 00

– ნაკრებები შემდგარი ორი ან მეტი ზემომოყვანილ სუბპოზიციებში მითითებული ნაკეთობისაგან

9608 60 000 00

– ბურთულიანი კალმისტრების ღეროები, შემდგარი ბურთულიანი ბუნიკისაგან და მელნიანი
ბალონისაგან

—
ცალი

– დანარჩენი:
9608 91 000 00

– – კალმისტრის კალმები და კალმების საცმები

—

9608 99 000 00

– – დანარჩენი

—

9609

ფანქრები უბრალო (9608 სასაქონლო პოზიციაში მითითებულის გარდა), ფერადი ფანქრები, ფანქრების
გრიფელები, პასტელები, ნახშირის ფანქრები, საწერი ან სახატავი ცარცები და თერძის ცარცები:

9609 10

– უბრალო და ფერადი ფანქრები, მყარი გარსის გრიფელებით:

9609 10 100 00

– – გრაფიტის გრიფელებით

—

9609 10 900 00

– – დანარჩენი

—

9609 20 000 00

– ფანქრის გრიფელები, შავი ან ფერადი

—

9609 90

– დანარჩენი:

9609 90 100 00

– – პასტელები და ნახშირის ფანქრები

—

9609 90 900 00

– – დანარჩენი

—

9610 00 000 00

საწერი ან სახატავი გრიფელის დაფები, ჩარჩოებში ან ჩარჩოების გარეშე

—

შტემპელები დათარიღების, დაბეჭდვისათვის ან ნუმერატორები და ანალოგიური სამარჯვები
9611 00 000 00

(ეტიკეტების საბეჭდი ან სატვიფრი მოწყობილობების ჩათვლით), განკუთვნილი ხელით მუშაობისათვის;
ხელის კომპოსტერები, ხელით ასაწყობი საპწკრეები და ხელის საბეჭდი კომპლექტები, რომლებიც

—

შეიცავენ ასეთ საპწკრეებს
ლენტები საწერი მანქანებისათვის ან ანალოგიური ლენტები, გაჟღენთილი მელნით ან დამუშავებული
9612

სხვა ხერხით, განკუთვნილი ანაბეჭდების მისაღებად, კოჭებში, კასეტებში ამ მათ გარეშე; ბალიშები
შტემპელის მელნით გაჟღენთილი ან გაუჟღენთავი, ყუთებში ან ყუთების გარეშე:

9612 10

– ლენტები:

9612 10 100 00

– – პლასტმასის

—

– – ქიმიური ბოჭკოსაგან, სიგანით 30 მმ-ზე ნაკლები, უწყვეტი ლენტის სახით, მოთავსებული პლასტმასის
9612 10 200 00

ან ლითონის კარტრიჯებში ავტომატურ საწერ მანქანებში, გამომთვლელ და სხვა მანქანებში

—

გამოსაყენებლად
9612 10 800 00

– – დანარჩენი

—

9612 20 000 00

– შტემპელის ბალიშები

—

9613

სანთებელები სიგარეტის და სხვა სანთებელები მექანიკურისა და ელექტრულის ჩათვლით, მათი
ნაწილები, გარდა კაჟბადისა და პატრუქებისა:

9613 10 000 00

– ჯიბის აირის სანთებელები, რომლებიც არ ექვემდებარება განმეორებით გაწყობას

ცალი

9613 20 000 00

– ჯიბის აირის სანთებელები, რომლებიც ექვემდებარება განმეორებით გაწყობას

ცალი

9613 80 000 00

– სანთებელები დანარჩენი

—

9613 90 000 00

– ნაწილები

—

9614 00

ჩიბუხები (თასისებრი ნაწილების ჩათვლით), მუნდშტუკები სიგარებისა ან სიგარეტებისათვის და მათი
ნაწილები:

9614 00 100 00

– ხის ან ფესურას ტლანქად დამუშავებული ნამზადები ჩიბუხების დასამზადებლად

—

9614 00 900 00

– დანარჩენი

—

9615

სავარცხლები და თმის ანალოგიური საგნები; თმის ჩხირები, თმის დასახვევი მომჭერები, ბიგუდები და
ანალოგიური საგნები, 8516 სასაქონლო პოზიციაში მითითებულის გარდა და მათი ნაწილები:
– თმის სავარცხლები და ანალოგიური საგნები:

9615 11 000 00

– – ებონიტის ან პლასტმასის

—

9615 19 000 00

– – დანარჩენი

—

9615 90 000 00

– დანარჩენი

—

არომატული
9616

ნივთიერების

გამაფრქვევლები

და

ანალოგიური

გამაფრქვევლები

ჰიგიენური

მიზნებისათვის, მათი საცმები და თავაკები; კოსმეტიკური ან ტუალეტის საშუალებების დასატანი
ბუმბულები და ბალიშები:

9616 10

–

არომატული

ნივთიერების

გამაფრქვევლები

და

ანალოგიური

გამაფრქვევლები

ჰიგიენური

მიზნებისათვის, მათი საცმები და თავაკები:

9616 10 100 00

– – გამაფრქვევლები ჰიგიენური მიზნებისათვის

—

9616 10 900 00

– – საცმები და თავაკები

—

9616 20 000 00

– კოსმეტიკური ან ტუალეტის საშუალებების დასატანი ბუმბულები და ბალიშები

—

9617 00 000 00

თერმოსები და სხვა ვაკუუმიანი ჭურჭელი აწყობილი სახით; მათი ნაწილები, გარდა მინის კოლბებისა

—

9618 00 000 00
9619 00
9619 00 300 00

მანეკენები თერძებისათვის და მანეკენები დანარჩენი; მანეკენი-ავტომატები და მოძრავი ნივთები
ვიტრინების გასაფორმებლად, დანარჩენი
სანიტარულ-ჰიგიენური საფენები და ტამპონები, ბავშვის სახვევები და ამოსაფენები და

—

ანალოგიური

ნაწარმი, ნებისმიერი მასალისაგან:
– ტექსტილის მასალების ბამბისგან

—

– დანარჩენი ტექსტილის მასალებისგან:
9619 00 400 00

– – სანიტარულ-ჰიგიენური საფენები, ტამპონები და ანალოგიური ნაწარმი

—

9619 00 500 00

– – ბავშვის სახვევები და ამოსაფენები და ანალოგიური ნაწარმი

—

– დანარჩენი მასალებისგან:
– – სანიტარულ-ჰიგიენური საფენები, ტამპონები და ანალოგიური ნაწარმი:

9619 00 710 00

– – – სანიტარულ-ჰიგიენური საფენები

—

9619 00 750 00

– – – ტამპონები

—

9619 00 790 00

– – – დანარჩენი

—

– – ბავშვის სახვევები და ამოსაფენები და ანალოგიური ნაწარმი:
9619 00 810 00

– – – ბავშვის სახვევები და ამოსაფენები

—

9619 00 890 00

– – – დანარჩენი (მაგალითად, ნაწარმი შეუკავებლობის დროს გამოსაყენებელი)

—

9620 00

მონოსაყრდენები, ორფეხები, სამფეხები და ანალოგიური ნაწარმი:

9620 00 100 00

– განკუთვნილი ციფრული, ფოტო ან ვიდეოკამერებისთვის, კინოკამერების ან პროექტორებისთვის;
განკუთვნილი 90-ე ჯგუფის სხვა აპარატურისთვის

—

– დანარჩენი
9620 00 910 00

– – პლასტმასისგან ან ალუმინისგან

—

9620 00 990 00

– – დანარჩენი

—

კარი XXI
ხელოვნების ნიმუშები, საკოლექციო ნივთები და ანტიკვარიატი
ჯგუფი 97
ხელოვნების ნიმუშები, საკოლექციო ნივთები და ანტიკვარიატი
შენიშვნები:
1. მოცემულ ჯგუფში არ ჩაირთვება:
ა) საფოსტო მარკები ან სახელმწიფო ბაჟის გამოუყენებელი მარკები, საფოსტო საკანცელარიო
საკუთნოები (გერბის ქაღალდი) ან 4907 სასაქონლო პოზიციის ანალოგიური ნაწარმი;
ბ) თეატრალური დეკორაციები, უკანა დეკორაციები სამხატვრო სტუდიებისათვის ან
მოხატული ტილოს ანალოგიური ნივთები (5907 სასაქონლო პოზიცია), გარდა იმ ნივთებისა,
რომლებიც შეიძლება შედიოდნენ 9706 სასაქონლო პოზიციაში; ან
გ) მარგალიტი ბუნებრივი ან კულტივირებული, ან ძვირფასი ან ნახევრადძვირფასი ქვები
(7101–7103 სასაქონლო პოზიციები).
2. 9702 სასაქონლო პოზიციაში ტერმინი „გრავიურების, ესტამპებისა და ლითოგრაფიების
დედნები“ აღნიშნავს შავ-თეთრ ან ფერად ანაბეჭდებს, შესრულებულს ავტორის მიერ ხელით ერთი
ან რამოდენიმე დაფიდან, ავტორის მიერ გამოყენებული ტექნიკისა ან მასალის მიუხედავად, გარდა
მექანიკური ან ფოტომექანიკური ხერხისა.
3. 9703 სასაქონლო პოზიციაში არ ჩაირთვება სერიული წარმოების რეპროდუქციები ან
კომერციული ხასიათის ხელოსნური წარმოების ნაწარმი, მაშინაც კი, თუ ეს საქონელი დახატულია
ან შექმნილია მხატვრების მიერ.
4A. ზემოაღნიშნული 1-3 შენიშვნების დებულებების გათვალისწინებით, მოცემული ჯგუფის
ნაწარმი ჩაირთვება სწორედ მოცემულ ჯგუფში, და არა ნომენკლატურის სხვა რომელიმე ჯგუფში.
4B. 9706 სასაქონლო პოზიციას არ განეკუთვნება მოცემული ჯგუფის წინა სასაქონლო
პოზიციებში შესული საქონელი.
5.

სურათების,

ნახატების,

პასტელების,

კოლაჟებისა

ან

სხვა

დეკორატიული

გამოსახულებების, გრავიურების, ესტამპებისა ან ლითოგრაფიების ჩარჩოები უნდა განეკუთვნოს
იმავე პოზიციებს, რომლებსაც თვითონ ხელოვნების ნიმუშები იმ შემთხვევაში, თუ ჩარჩოების
ხასიათი და ღირებულება შეესაბამება ამ ნიმუშებს. ჩარჩოები, რომელთა ხასიათი და ღირებულება
არ შეესაბამება მოცემულ შენიშვნაში ჩამოთვლილ ხელოვნების ნიმუშებს, კლასიფიცირებული
უნდა იქნან ცალკე.
დამატებითი შენიშვნები:

1. 9705 სასაქონლო პოზიციაში ჩაირთვება ისტორიული და ეთნოგრაფიული ხასიათის მქონე
საკოლექციო ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებები და საფრენი აპარატები, რომლებიც:
(ა) იმყოფებიან საწყის მდგომარეობაში, შასის, ძარის, ტრანსმისიის, ძრავის, ფრთების და სხვა
ნაწილების არსებითი ცვლილებების გარეშე. დასაშვებია რემონტი და აღდგენა, აგრეთვე
შესაძლებელია შეიცვალოს გატეხილი ან გაცვეთილი დეტალები, საკუთვნოები და ბლოკები იმ
პირობით, რომ მანქანა შემონახულია და დაცულია ისტორიულად სწორ მდგომარეობაში.
გამოირიცხება მოდერნიზებული ან მოდიფიცირებული ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებები და
საფრენი აპარატები;
(ბ) ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებების შემთხვევაში არიან 30 წელი ან მეტი, საფრენი
აპარატების შემთხვევაში 50 წელი ან მეტი;
(გ) მოდელები ან ტიპები, რომელთა წარმოებაც აღარ ხდება.
აუცილებელი მახასიათებლები კოლექციაში ჩასართავად - შედარებით იშვიათია, როგორც
წესი თავისი პირველადი გამოყენებისთვის გამოუსადეგარია, თავისუფალი ვაჭრობის მიღმა
წარმოადგენენ საგანს სპეციალური გარიგებებისთვის და გააჩნიათ მაღალი ღირებულება - არის ის
სამი კრიტერიუმი რომლებიც უნდა დააკმაყოფილოს ძრავიანმა სატრანსპორტო საშუალებებმა და
საფრენ აპარატებმა.
ამ სასაქონლო პოზიციაში აგრეთვე ჩაირთვება კოლექციონერების ნივთები:
— ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებები და საფრენი აპარატები გამოშვევბის თარიღის

მიუხედავად,

რომლებიც,

მტკიცებულების

შესაბამისად,

გამოიყენებოდნენ

ისტორიული

მოვლენების პროცესში,
— სარბოლო

სატრანსპორტო

საშუალებები

და

საფრენი

აპარატები,

რომლებიც

მტკიცებულების შესაბამისად, პროექტირებულია, აწყობილია და გამოყენებულია მხოლოდ
კონკურენციისათვის და მიღწეული აქვთ მნიშვნელოვანი სპორტული წარმატება პრესტიჟულ
ნაციონალურ ან საერთაშორისო ღონისძიებებზე.
ამ სასაქონლო პოზიციაში ჩართული ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებების და საფრენი
აპარატების ნაწილები და საკუთვნოები ამ სასაქონლო პოზიციაში ჩაირთვება იმ პირობით, რომ
ისინი წარმოადგენენ ორიგინალურ ნაწილებს და საკუთვნოებს, რომ მათი ასაკი არის 30 წელი ან
მეტი (ძრავიანი სატრანსპორტო საშუალებების შემთხვევაში) ან 50 წელი ან მეტი (საფრენი
აპარატების შემთხვევაში) და მათი წარმოება აღარ ხდება.
რეპლიკები და რეპროდუქციები გამოირიცხება, თუ ისინი არ აკმაყოფილებენ ზემოხსენებულ
სამ კრიტერიუმს.
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

სურათები, ნახატები და პასტელები, მთლიანად ხელით შესრულებული, 4906 სასაქონლო პოზიციაში
9701

მითითებული ნახატებისა და სხვა ხელით დახატული ან დეკორირებული მზა ნაწარმის გარდა; კოლაჟები
და ანალოგიური დეკორატიული გამოსახულებები:

9701 10 000 00

– სურათები, ნახატები და პასტელები

—

9701 90 000 00

– დანარჩენი

—

9702 00 000 00

გრავიურების, ესტამპების და ლითოგრაფიების დედნები

—

9703 00 000 00

ქანდაკებების და სტატუეტების დედნები ნებისმიერი მასალისაგან

—

საფოსტო მარკები ან სახელმწიფო ბაჟის მარკები, განაღდებული საფოსტო ანაზღაურების ნიშნები, მათ
9704 00 000 00

შორის პირველი დღის განაღდების, საფოსტო საკანცელარიო საკუთნოები (გერბიანი ქაღალდი) და

—

ანალოგიური საგნები, გამოყენებული, ან გამოუყენებელი, გარდა 4907 სასაქონლო პოზიციის საქონლისა
9705 00 000 00

კოლექციები და საკოლექციო ნივთები ზოოლოგიაში, ბოტანიკაში, მინერალოგიაში, ანატომიაში,
ისტორიაში, არქეოლოგიაში, პალეონტოლოგიაში, ეთნოგრაფიაში ან ნუნიზმატიკაში

—

9706 00 000 00

100 წელზე მეტი ხნის ანტიკვარიატი

—

კარი XXII
კლასიფიკაციის განსაკუთრებული პირობები;
საქონელი, რომელიც არ არის განკუთვნილი ეკონომიკური საქმიანობისათვის
შენიშვნები:
1. ამ კარით გათვალისწინებული სასაქონლო პოზიციებით კლასიფიცირდება ის საქონელი,
რომლის ზედმიწევნით ზუსტი კლასიფიკაცია არ არის აუცილებელი ფისკალური ეფექტის
მისაღწევად და არასატარიფო ღონისძიებათა გასატარებლად.
2. ამ კარით გათვალისწინებული სასაქონლო პოზიციებით საქონლის კლასიფიცირებისას არ
გამოიყენება ამ ნომენკლატურის მე-3 მუხლით გათვალისწინებული „საგარეო-ეკონომიკური
საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურის ინტერპრეტაციის ძირითადი წესები“.
საქონლის კლასიფიცირება ხორციელდება კარის და ჯგუფების შენიშვნების, სასაქონლო
პოზიციების, სუბპოზიციების და ქვესუბპოზიციების ტექსტების შესაბამისად.
ჯგუფი 98
კლასიფიკაციის განსაკუთრებული პირობები
შენიშვნები:
1. მეორადი, არაერთგვაროვანი საქონლის სასაქონლო პარტია მოცემულ ჯგუფში ჩაირთვება
მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ: პარტია შეძენილია ერთი ტრანზაქციით და დოკუმენტების
საფუძველზე ვერ ხერხდება პარტიის შემადგენელი ნაწილების ღირებულების დადგენა; საქონლის
დათვალიერებისას ნათლად ჩანს, რომ ის მეორადი მოხმარებისაა; არ გააჩნია საცალო შეფუთვა და
წარმოდგენილია ნაყარი სახით ან შეფუთულია არასტანდარტულ ტარაში (ტომარა, ფუთა, ყუთი და
ა.შ.).
2. ამ ჯგუფში საქონელი ჩაირთვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ იგი, არ იქნება
წარმოდგენილი იმ რაოდენობით და ფასით, რომ მასთან ერთად წარმოდგენილი სხვა დანარჩენი
საქონელი ჩაითვალოს უმნიშვნელო ოდენობით წარმოდგენილად.
3. ამ ჯგუფში არ ჩაირთვებიან 4011 და 4012 სასაქონლო პოზიციის საბურავები და სალტეები
მიუხედავად იმისა, რომ ისინი წარმოდგენილია სხვა საქონელთან ერთად და არიან მეორადი
მოხმარების.
დამატებითი შენიშვნები პოზიციების მიმართ:
1. 9801 სასაქონლო პოზიციაში ტერმინი „მანქანის ნაწილი“ აღნიშნავს ნებისმიერ ნაწილს,
რომლიც დამატებითი გამოკვლევის გარეშე შეიძლება იყოს იდენტიფიცირებული ასეთად.
2. 9803 სასაქონლო პოზიციაში ჩაირთვება 4201, 4202 და 4203 სასაქონლო პოზიციების
შესაბამისი მეორადი მოხმარების საქონლის ნაკრებები.
3. 9805 სასაქონლო პოზიციაში ჩაირთვება მხოლოდ ისეთი ნაჭრები და ქსოვილები, რომელთა
სამკერვალო საწარმოებში გამოყენება შეუძლებელია ერთი სახეობის ნაჭერის მცირე რაოდენობის
გამო.
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

I. მეორადი მოხმარების საქონელი

9801

ავტომანქანების ნაწილები, ექსპლუტაციაში ნამყოფი:

9801 10 000 00

– 87-ე სასაქონლო ჯგუფის ავტომანქანების ნაწილები

—

9801 90 000 00

– დანარჩენი

—

9802 00 000 00

– მეორადი მოხმარების რბილი სათამაშოები

—

9803 00 000 00

–მეორადი მოხმარების ტყავის ნაწარმი

—

9804 00 000 00

– მეორადი მოხმარების ავეჯი

—

II. ნაკრებები და მრავალკომპონენტიანი ნარევები;
9805 00 000 00

ნაჭრები და ქსოვილების ნაკრები მრეწველობაში გამოყენებისათვის გამოუსედაგარი

—

ჯგუფი 99
საქონელი, რომელიც არ არის განკუთვნილი ეკონომიკური საქმიანობისათვის
შენიშვნა:
1. ამ ჯგუფში საქონელი ჩაირთვება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ის არ არის განკუთვნილი
ეკონომიკური საქმიანობისთვის.
2.

9905

00

000

01

ქვესუბპოზიციაში

ჩაირთვება

იმპორტისა

და

ექსპორტის

გადასახდელებისაგან გათავისუფლებული საქონელი.
3. 9905 00 000 02 ქვესუბპოზიციაში ჩაირთვება საქონელი, რომელიც არ იბეგრება იმპორტის
გადასახადით, აქციზითა და ექსპორტის გადასახდელებით და არ ექვემდებარება არასატარიფო
ღონისძიებებს.
4. ამ ჯგუფში არ ჩაირთვება 87-ე ჯგუფის ავტოსატრანსპორტო საშუალებები.
დამატებითი
სეს ესნ კოდი

პოზიციის დასახელება

ზომის
ერთეული

9905

საქონელი რომელიც არ არის განკუთვნილი ეკონომიკური საქნიანობისთვის
— უცხოეთის დიპლომატიურ და მათთან გათანაბრებულ წარმომადგენლობათა ოფიციალური
სარგებლობისათვის ან/და ამ წარმომადგენლობათა დიპლომატიური და ადმინისტრაციულ-ტექნიკური
პერსონალის (მათთან მცხოვრებ ოჯახის წევრთა ჩათვლით) პირადი სარგებლობისათვის შემოტანილი ან
გატანილი საქონელი; არარეზიდენტი ფიზიკური პირის მიერ საქართველოს ტერიტორიაზე დროებით
(სამსახურებრივი მივლინებით ან შრომითი ხელშეკრულებით) შემოსვლისას შემოტანილი, პირადი

9905 00 000 01

სარგებლობისათვის განკუთვნილი საქონელი; უცხოეთში ყოველ 6 თვეზე მეტი ხნით ყოფნის შემდეგ

—

საქართველოში შემოსული ფიზიკური პირის მიერ შემოტანილი 15 000 ლარის ღირებულების საქონელი;
საზღვარგარეთ
დაწესებულებიდან

საქართველოს
როტაციის

დიპლომატიური
წესით

სამუშაო

წარმომადგენლობიდან

მივლინებიდან

გამოწვეული

ან

საკონსულო

დიპლომატიური

თანამდებობის პირის მიერ შემოტანილი პირადი სარგებლობისათვის განკუთვნილი საქონელი;
საქართველოში მუდმივად საცხოვრებლად შემომსვლელი ფიზიკური პირის საქონელი
9905 00 000 02

— ფიზიკური პირის პირადი სარგებლობისათვის განკუთვნილი საქონელი

—

დანართი N2
საქართველოს საგადასახადო კოდექსით განსაზღვრული რიგი საქონლის „საქონლის აღწერის და
კოდირების ჰარმონიზებული სისტემის შესახებ“ საერთაშორისო კონვენციის 2017 წლის
რედაქციის საფუძველზე მომზადებულ „საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნულ
სასაქონლო ნომენკლატურასთან (სეს ესნ)“ კორელაციის ცხრილი
1. „საქართველოს საგადასახადო კოდექსით განსაზღვრული რიგი საქონლის „საგარეოეკონომიკური საქმიანობის ეროვნულ სასაქონლო ნომენკლატურასთან (სეს ესნ)“ კორელაციის

ცხრილი“ (შემდგომში – კორელაციის ცხრილი) შემუშავებულია საქართველოს საგადასახადო
კანონმდებლობის აღსრულების მიზნით და განსაზღვრავს საგადასახადო ურთიერთობების
რეგულირებისას გამოსაყენებელი, საქართველოს საგადასახადო კოდექსით გათვალისწინებული
რიგი სასაქონლო კოდების/საქონლის „საქონლის აღწერის და კოდირების ჰარმონიზებული
სისტემის შესახებ“ საერთაშორისო კონვენციის 2017 წლის რედაქციის საფუძველზე მომზადებული
„საგარეო-ეკონომიკური

საქმიანობის

ეროვნული

სასაქონლო

ნომენკლატურით

(სეს

ესნ)“

გათვალისწინებულ სასაქონლო კოდებთან/საქონელთან შესაბამისობას.
2. კორელაციის სვეტში მითითებული აბრევიატურა „სსკ“ აღნიშნავს საქართველოს
საგადასახადო კოდექსს.
3. კორელაციის სვეტში „სსკ-ის ნორმა“ მითითებულია საქართველოს საგადასახადო
კოდექსის ის ნორმები, რომლებიც ითვალისწინებენ ,,საქონლის აღწერის და კოდირების
ჰარმონიზებული

სისტემის

შესახებ“

საერთაშორისო

კონვენციის

2012

წლის

რედაქციის

საფუძველზე მომზადებული და „საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო
ნომენკლატურის (სეს ესნ) დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2012 წლის
11 ივლისის №241 ბრძანებით დამტკიცებული „საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული
სასაქონლო ნომენკლატურის (სეს ესნ)“ შესაბამის სასაქონლო კოდს ან/და საქონლის დასახელებას
და

რომლებით

გათვალისწინებული

სასაქონლო

კოდი

ან/და

საქონლის

დასახელება

განსხვავდება/შეცვლილია „საქონლის აღწერის და კოდირების ჰარმონიზებული სისტემის შესახებ“
საერთაშორისო კონვენციის 2017 წლის რედაქციის საფუძველზე მომზადებულ „საგარეოეკონომიკური საქმიანობის ეროვნულ სასაქონლო ნომენკლატურაში (სეს ესნ)“.
4. კორელაციის სვეტებში „სსკ-ის ნორმით გათვალისწინებული სასაქონლო კოდი“ და
„სსკ-ის ნორმით გათვალისწინებული საქონლის დასახელება“ წარმოდგენილია საქართველოს
საგადასახადო კოდექსის შესაბამის ნორმებში მითითებული, „საქონლის აღწერის და კოდირების
ჰარმონიზებული

სისტემის

შესახებ“

საერთაშორისო

კონვენციის

2012

წლის

რედაქციის

საფუძველზე მომზადებული და „საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო
ნომენკლატურის (სეს ესნ) დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს ფინანსთა მინისტრის 2012 წლის
11 ივლისის №241 ბრძანებით დამტკიცებული „საგარეო-ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული
სასაქონლო ნომენკლატურით (სეს ესნ)“ გათვალისწინებული ის სასაქონლო კოდი ან/და საქონლის
დასახელება,

რომელიც

ჰარმონიზებული
საფუძველზე

განსხვავდება/შეცვლილია

სისტემის

შესახებ“

მომზადებულ

„საქონლის

საერთაშორისო

„საგარეო-ეკონომიკური

აღწერის

კონვენციის

2017

საქმიანობის

და

კოდირების

წლის

რედაქციის

ეროვნულ

სასაქონლო

ნომენკლატურაში (სეს ესნ)“. ხოლო სვეტებში „სეს ესნ-ით გათვალისწინებული შესაბამისი
სასაქონლო კოდი“ და „სეს ესნ-ით გათვალისწინებული შესაბამისი საქონლის დასახელება“
წარმოდგენილია საქართველოს საგადასახადო კოდექსის ნორმებში მითითებული სასაქონლო
კოდის

ან/და

საქონლის

ჰარმონიზებული
საფუძველზე

დასახელების

სისტემის

მომზადებული

შესახებ“

შესაბამისი,

„საქონლის

აღწერის

საერთაშორისო

კონვენციის

„საგარეო-ეკონომიკური

საქმიანობის

და

კოდირების

წლის

რედაქციის

ეროვნული

სასაქონლო

2017

ნომენკლატურით (სეს ესნ)“ გათვალისწინებული სასაქონლო კოდი ან/და საქონლის დასახელება.
5. კორელაციის ცხრილის სვეტში „სსკ-ის ნორმა“ მითითებული საქართველოს
საგადასახადო კოდექსის ნორმით გათვალისწინებული, ამავე გრაფის შესაბამისი, „სსკ-ის ნორმით
გათვალისწინებული
დასახელების“

სასაქონლო

სვეტის

გრაფაში

კოდის“/„სსკ-ის
ასახულ

ნორმით

სასაქონლო

გათვალისწინებული

კოდთან/საქონელთან

საქონლის

დაკავშირებით

საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი ნორმები (მათ შორის გადასახადებით დაბეგვრის

წესები) ვრცელდება ამავე ცხრილის „სეს ესნ-ით გათვალისწინებული შესაბამისი სასაქონლო
კოდის“ ან/და „სეს ესნ-ით გათვალისწინებული შესაბამისი საქონლის დასახელების“ სვეტის
შესაბამის გრაფაში ასახულ სასაქონლო კოდზე/საქონელზე.

სსკ-ის ნორმით
გათვალისწინებ
№

სსკ-ის ნორმა

ული

სეს ესნ-ით

სსკ-ის ნორმით გათვალისწინებული
საქონლის დასახელება

სასაქონლო

სეს ესნ-ით გათვალისწინებული შესაბამისი

გათვალისწინებული

საქონლის დასახელება

შესაბამისი სასაქონლო კოდი

კოდი
— — — 1მ2-ის მასით 72 გ-ზე ნაკლები და
1

168-ე მუხლის პირველი
ნაწილის „თ“ ქვეპუნქტი

4802 61 100 00

რომელშიც ბოჭკოს საერთო მასის 50 %-ზე
მეტს

შეადგენს

მექანიკური

წესით

– – – 1მ2-ის მასით 72 გ-ზე ნაკლები და
რომელშიც ბოჭკოს საერთო მასის 50 %-ზე

4802 61 150 00

მეტს

მიღებული ბოჭკო, დანარჩენი
30-ე
2

168-ე მუხლის პირველი
ნაწილის „კ“ ქვეპუნქტი

30-ე ჯგუფი

ჯგუფი,

სასაქონლო
შემავალი

გარდა

3004

პოზიციაში
ჰომეოპათიური

სამკურნალო საშუალებებისა
3

4

168-ე მუხლის პირველი
ნაწილის „ი“ ქვეპუნქტი
168-ე მუხლის პირველი
ნაწილის „ლ“ ქვეპუნქტი

1211 90 980 00

1211 90 860 00

9619 00 000 00

9619 00
8701 91 100 01;
8701 91 100 05;
8701 92 100 01;
8701 92 100 05;

5

168-ე მუხლის პირველი

8701 90 110 00 –

ნაწილის „ტ“ ქვეპუნქტი

8701 90 500 00

8701 93 100 01;
8701 93 100 05;
8701 94 100 01;
8701 94 100 05;
8701 95 100 01;
8701 95 100 05

168-ე მუხლის პირველი

8802 11 100 00

შეადგენს

მიღებული ბოჭკო

8802 11 000 10

მექანიკური

წესით

6

ნაწილის „ფ“ ქვეპუნქტი

8802 12 100 00

8802 12 000 10

8802 20 100 00

8802 20 000 10

8802 30 100 00

8802 30 000 10

8802 40 100 00

8802 40 000 10

0407 00 190 00

0407 11 000 00
0407 21 000 00;

168-ე
7

მუხლის

მე-4

ნაწილის „ფ“ ქვეპუნქტი

0407 29;
0407 00 300 00
0407 29 100 00;
0407 29 900 00

8

9

182-ე მუხლის პირველი
ნაწილის „ზ“ ქვეპუნქტი
184-ე მუხლის პირველი
ნაწილის „ვ“ ქვეპუნქტი

2403 19 000 00

2403 19

2403 19 000 00

2403 19
− − ყალიონით მოსაწევი თამბაქო, ამ

188-ე მუხლის პირველი

2403 11 000 00

1-ლი

2403 11 000 00

188-ე მუხლის პირველი
ნაწილის ცხრილის მე-5

2901 23

გრაფა

სუბპოზიციისათვის

1-ლი

შენიშვნის შესაბამისად

− − დანარჩენი

–

–

ბუტენი

2403 19

(ბუტილენი)

და

მისი

იზომერები:

2901 23 000 00

2710 19 430 00
188-ე მუხლის პირველი
ნაწილის ცხრილის მე-6
12

ჯგუფის

გრაფა
2403 19 000 00

11

სუბპოზიციისთვის

შენიშვნის შესაბამისად

ნაწილის ცხრილის მე-3
10

ჯგუფის

– – „ჩილიმით მოსაწევი თამბაქო“, ამ

გრაფა

2710 19 410 00

– – დანარჩენი:

–

–

ბუტენი

(ბუტილენი)

და

მისი

იზომერები
– – – – – – გოგირდის შემცველობით არა
უმეტეს 0,001 მას.%-ისა

– – – – – – გოგირდის შემცველობით
– – – – – – გოგირდის შემცველობით 0,001

არაუმეტეს 0,05 მას.%-ისა
2710 19 460 00

მას.%-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 0.002
მას.%-ისა

– – – – – – გოგირდის შემცველობით 0,002
2710 19 470 00

ისა

– – – – – – გოგირდის შემცველობით 0,05
2710 19 450 00

მას.%-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 0.1 მას.%-

მას.%-ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 0,2 მას.%ისა
2710 19 480 00

2710 19 490 00

– – – – – – გოგირდის შემცველობით 0,2

მას.%-ზე მეტი

მას.%-ზე მეტი

2710 20 110 00

2710 20 110 00

– – – – – – გოგირდის შემცველობით 0,1

– – – – – – გოგირდის შემცველობით
არაუმეტეს 0,05 მას.%-ისა

2710 20 150 00

2710 20 170 00

– – – გოგირდის შემცველობით არა უმეტეს
0,001 მას.%-ისა

– – – გოგირდის შემცველობით 0,001 მას.%ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 0.002 მას.%-ისა

– – – გოგირდის შემცველობით 0,002 მას.%ზე მეტი, მაგრამ არა უმეტეს 0.1 მას.%-ისა

– – – – – – გოგირდის შემცველობით 0,05
2710 20 150 00

მას.%-ზე მეტი, მაგრამ არაუმეტეს 0,2 მას.%ისა
2710 20 190 00

2710 20 190 00

2710 20 390 00

– – – – – – გოგირდის შემცველობით 0,2

– – დანარჩენი

–

2710 20 900 00

პოლიქლორტრიფენილების

ან

188-ე მუხლის პირველი
ნაწილის ცხრილის მე-7
გრაფა

3826 00 000 00

ბიოდიზელი და მისი ნარევები, რომლებიც
შეიცავს ან არ შეიცავს მასის 70 მას.%-ზე
ნაკლები

ოდენობით

ბიტუმოვანი

– – დანარჩენი
–

პოლიქლორბიფენილების,
2710 91 000 00

პოლიბრომბიფენილების შემცველობით

13

მეტი

მას.%-ზე მეტი

–
2710 91 000 00

– – – გოგირდის შემცველობით 0,1 მას.%-ზე

–

პოლიქლორბიფენილების

პოლიქლორტრიფენილებისა
პოლიბრომბიფენილების

(PCBs),

(PCTs),

ან

(PBBs)

შემცველობით

3826 00

ბიოდიზელი და მისი ნარევები, რომლებიც
არ შეიცავენ, ან შეიცავენ მასის 70 მას.%-ზე
ნაკლები

ოდენობით

ბიტუმოვანი

ქანებისაგან

მიღებულ

ნავთობს

ან

ქანებისაგან

ნავთობპროდუქტებს
188-ე მუხლის პირველი

2707 99 300 00

– – – დაგოგირდებული მსუბუქი ზეთები

ნაწილის ცხრილის მე-9
14

გრაფა

188-ე მუხლის პირველი

მიღებულ

ნავთობს

2707 99 200 00

– – – დაგოგორდებული მსუბუქი ზეთები;
ანთრაცენი

2707 99 700 00

– – – ანთრაცენი

2707 10 100 00

– – სათბობად გამოსაყენებელი

2707 10 000 01

– – საწვავად გამოსაყენებელი

2707 10 900 00

– – სხვა მიზნებისათვის

2707 10 000 09

– – სხვა მიზნებისათვის

2707 20 100 00

– – სათბობად გამოსაყენებელი

2707 20 000 01

– – საწვავად გამოსაყენებელი

2707 20 900 00

– – სხვა მიზნებისათვის

2707 20 000 09

– – სხვა მიზნებისათვის

2707 30 100 00

– – სათბობად გამოსაყენებელი

2707 30 000 01

– – საწვავად გამოსაყენებლი

2707 30 900 00

– – სხვა მიზნებისათვის

2707 30 000 09

– – სხვა მიზნებისათვის

2707 50 100 00

– – სათბობად გამოსაყენებელი

2707 50 000 01

– – საწვავად გამოსაყენებლი

2707 50 900 00

– – სხვა მიზნებისათვის

2707 50 000 09

– – სხვა მიზნებისათვის

2902 11 100 00

– – – სათბობად გამოსაყენებელი

2902 11 001 00

– – – სათბობად გამოსაყენებელი

2902 11 900 00

– – – სხვა მიზნებისათვის

2902 11 009 00

– – – სხვა მიზნებისათვის

2902 19 100 00

– – – ციკლოტერპენები

2902 19 001 00

– – – ციკლოტერპენები

2902 19 800 00

– – – დანარჩენი

2902 19 009 00

– – – დანარჩენი

2902 30 100 00

– – სათბობად გამოსაყენებელი

2902 30 001 00

– – სათბობად გამოსაყენებელი

2902 30 900 00

– – სხვა მიზნებისათვის

2902 30 009 00

– – სხვა მიზნებისათვის

ნაწილის ცხრილის მე15

10 გრაფა

ან

ნავთობპროდუქტებს:

2905 16 100 00

– – – 2-ეთილჰექსან-1-ოლი
2905 16 800 00

2905 16 800 00

– – – დანარჩენი

– – – დანარჩენი
– – – საპოხი საშუალებები ბიო ფუძეზე (1)
ნახშირბადის შემცველობით არანაკლებ 25
– – – – მანქანების, მექანიზმებისა და

3403 19 910 00

სატრანსპორტო

საშუალებების

3403 19 200 00

ნაწილის ცხრილის მე11 გრაფა

3403 19 990 00

–

–

მანქანების,

სატრანსპორტო

მექანიზმებისა

საშუალებების

188-ე მუხლის პირველი
17

ნაწილის ცხრილის მე-

3824 90 980 01

12 გრაფა

– – – დანარჩენი

3403 99 000 00

– – დანარჩენი

და

საპოხი

საშუალებები
3403 99 900 0

3403 19 800 00
– – – – დანარჩენი
–
3403 99 100 00

— — — დანარჩენი
– – – – – სითხეები ნიკოტინის შემცველობით

– – – – – – სითხეები

ან

შემცველობით ან შემცველობის გარეშე,

ნიკოტინის

შემცველობის

გარეშე,

განკუთვნილი ელექტრონული სიგარეტით

3824 99 960 01

მოხმარებისთვის

18

ცხრილის

შენიშვნის

პირველი

20

2403 19

2403 19 000 00

2403 19

3824 90 980 01

3824 99 960 01

3824 90 980 01

3824 99 960 01

ნაწილი

192-ე
19

2403 19 000 00

მუხლის

მე-2

ნაწილის „თ“ ქვეპუნქტი

194-ე

მუხლის

მე-5

ნაწილის „ბ“ და „ბ1“
ქვეპუნქტები

და

ნიკოტინის

განკუთვნილი ელექტრონული სიგარეტით
მოხმარებისათვის

188-ე მუხლის პირველი
ნაწილის

რომლებიც წარმოადგენენ

60%-ისა

საშუალებები

16

და

ბიოდეგრედირებადს დონეზე არანაკლებ

საპოხი

188-ე მუხლის პირველი

მას%-ისა

შენიშვნის

პირველი

ნაწილი
197-ე მუხლის პირველი
21

ნაწილის ცხრილის 105-

2008 93 000 00

ე გრაფა

– – შტოში, მოცვი (Vaccinium macrocarpon,
Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea)

2106 90

197-ე მუხლის პირველი
22

ნაწილის ცხრილის 111-

2106 90

3004

197-ე მუხლის პირველი
ნაწილის ცხრილის 127-

3924

ე გრაფა

– – შტოში, მოცვი (Vaccinium macrocarpon,
Vaccinium oxycoccos, Vaccinium vitis-idaea):

– დანარჩენი

– დანარჩენი

ე გრაფა

23

2008 93

3004

სასაქონლო

პოზიციაში

შემავალი

ჰომეოპათიური სამკურნალო საშუალებები

სასადილო და სამზარეულო ჭურჭელი და
სამზარეულოს საკუთნოები, დანარჩენი
საოჯახო ნივთები და ჰიგიენის ან
ტუალეტის საგნები, პლასტმასისაგან

3924

– – ძვირფასი ლითონებისაგან

7115 90 001 00

– – ძვირფასი ლითონებისაგან

3917 29 000 09

– – – დანარჩენი

3917 31 000 09

– – – დანარჩენი

სასადილო, სამზარეულო ჭურჭელი, სხვა
საოჯახო ნივთები და და ჰიგიენური ან
ტუალეტის საგნები პლასტმასისაგან:

197-ე მუხლის პირველი
ნაწილის ცხრილის 15924

7115 90 100 00

ე გრაფა
– – – – ქიმიურად მოდიფიცირებული ან
3917 29 120 00

არამოდიფიცირებული
პროდუქტებისაგან

ან

კონდენსაციის
პოლიმერიზაციის

პროდუქტებისაგან გადაჯგუფებით
197-ე

მუხლის

მე-2

ნაწილის ცხრილის მე25

197-ე
26

3917 29 150 00

– – – – პოლიმიერთების პროდუქტებისაგან

3917 29 190 00

– – – – დანარჩენი

3917 29 900 09

– – – – დანარჩენი

3917 31 900 00

– – – დანარჩენი

18 – 21-ე გრაფები

მუხლის

მე-2

ნაწილის ცხრილის 22-ე
გრაფა
197-ე

27

მუხლის

მე-2

ნაწილის ცხრილის 23-ე
გრაფა

– – დანარჩენი, დაუარმატურებელი ან სხვა
3917 32

მასალებთან
უფიტინგებოდ

არაკომბინირებული,

– – დანარჩენი, დაუარმატურებელი ან სხვა
3917 32 000 00

მასალებთან
უფიტინგებოდ

არაკომბინირებული,

197-ე

მუხლის

მე-2

ნაწილის ცხრილის 24-ე
28

3917 33 900 00

– – – დანარჩენი

3917 33 009 00

– – – დანარჩენი

3917 39 000 09

– – – დანარჩენი

გრაფა
– – – – ქიმიურად მოდიფიცირებული ან
3917 39 120 00

არამოდიფიცირებული
პროდუქტებისაგან

ან

კონდენსაციის
პოლიმერიზაციის

პროდუქტებისაგან გადაჯგუფებით
197-ე

მუხლის

მე-2

ნაწილის ცხრილის 25-ე
29

3917 39 150 00

– – – – პოლიმიერთების პროდუქტებისაგან

3917 39 190 00

– – – – დანარჩენი

3917 39 900 09

– – – – დანარჩენი

3917 40 900 00

– – დანარჩენი

3917 40 000 09

– – დანარჩენი

8544 19

– – დანარჩენი

8544 19 000 00

– – დანარჩენი

8544 30 900 0

– – დანარჩენი

8544 30 009 00

– – დანარჩენი

– 28-ე გრაფები

197-ე

მუხლის

მე-2

ნაწილის ცხრილის 29-ე
30

გრაფა

31

197-ე

მუხლის

მე-2

ნაწილის ცხრილის 41-ე
გრაფა
197-ე

მუხლის

მე-2

ნაწილის ცხრილის 43-ე
32

გრაფა

197-ე

მუხლის

ნაწილის ცხრილის მე-3
33

34

2204 22

მე-3
2204 29

გრაფა

– – დანარჩენი
2204 29

199-ე

მუხლის

„დ.გ“,

„დ.ვ“,

შენიშვნის

„დ.ბ“,
„ო“

და

პირველი

3824 90 980 01

3824 99 960 01

6805 30 800 00

6805 30 000 09

ნაწილი
35

199-ე

მუხლის

ქვეპუნქტი

„პ“

– – ჭურჭელში ტევადობით 2 ლ-ზე მეტი
მაგრამ არაუმეტეს 10 ლ-ისა:
– – დანარჩენი:

